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\ 2- Buda ıarih oldu 
~ S Çatalca ainoy•ll fallloln 

fdanu hapse tah,·IJ edildi 
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- 4 üncil sahifede' 
.. ı- r.ıo 
Y 2- Hlkiye 
- 3 Roman 

Tağşiş illeti 

Ali lktısat Meclisi dün açıldı .. 

Mektepliler 
müsab1Jkası 

'· ;,G ıncı haf~a başladı 
tıl' 56 ıncı lıafıa başlamıştır •• 

Ca:ıetemlz:de ~ıkan haberler-
~·' ~ ' ~en en mühimini sedp cıı-
ıd• ' llıarte~i akşamına kadar mıı-
,. '11baka memurlugunn gönde
ı!İ" •lnt:ı. Neticeler pa:ıar gdnil 

-!!!Şredilecelı.tlr. 

• 

"'1urahhaşl.ar '/lQpkapı sarayında 

idamları 
-istendi 

Gizli cemiyet ku
ranların muhake
meleri bashyor 

\'eni Tarihi 
tefrikamız 

Ui1n ııapıaaneniıı 1 numaralı lıogutunda yerini alan Haydar Rifat Bo 
luıpi-ye ırirmeden lıar9ıdaki kanapeye otunnuı ve: 

- Oh ... Hele fÖyle yirmi bq ırünlilk \ıir neleı alalım!., 

Demi4tir . 
. 1şte reımimlz o i.ru teıpit ediyor. 

Mahkum avukat hapse nasıl 
gelip girdi?.~ 

muştur. 

Haydar Ri· 
fat Bey saat 
13,30 da hapi
saneye gide
rek müdür Ha 
lis Beyi ara· 
ınış: 

Reis intihabı dün yapıldı 
Hukuk l1'akiiltesi Ri)rasetine itti

fakla 1"'al1ir Bey intil1ap edilrli 

Tahir Be11 

Müddeti biten hukuk fakült 
si riyaseti intihabı dün öğlede 
evvel yapıhnıştır. 

İntihaba öğleden evvel bütü 
hukuk fakültesi müderrislerini 
reylerini vermelerile başlanmış 
ve tasnif edilmesi 12 yi bulınu 
tur. İntihap neticesinde eski 
reis ceza müderrisi Tahir B. 2 
mevcudun itifakile riyasette i 
ka edilmiştir. Alakadarlar ara 
sında bu netice büyük bir m 
nuniyet uyandırmıştır. 

İntihap eli anda görüşüldü 
ten sonra tastik için Vekalet 
gönderilecektir. Başka nam2 
olmadığı için bu intihabin tas · 
ki zaruri görülmektedir. 
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ke en: KAMRAN ŞERiF 
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Beni yalnız .Yen sevdin ... 811ndanbiigle 
8enln yanında 

yaşayacağımdan emin olabilsem .... ,, 

- Demek benden nefret ediyorlar, öyle mi ? ... 

MiLLiYET 

HARiÇTEN 

Birlik fikri 

M. Venlzelosun 
beyanatı 

CALAVRYTA, 31 A.A. -
M. Venizelos matbuat mümes
sillerini nezdine kabul etmiştir. 
Başvekil gazetecilere beyanatın 
da Balkan hükumetleri arasında 
bir birlik vücude getirilmesi pek 

ı··iyade arzu edilecek bir gayei 
emel olduğunu, fakat bu mefku
renin bir kaç seneden evvel ha
kikat şeklini almasına imkan ol
madığını söylemiştir. İtalyadan 
dahi bahseden başvekil M. Mus 
solininin hakiki bir sulh muhib 
bi olduğu kanaatinde bul.ındu
ğunu kaydetmiş, Yunanistan ile 
Yugoslavya arasında mevcut o
lan iyi münasebetlere dikkati 
celbetmiştir. ................ __ _ 
Doğru ise .. 

PAZı\RTESI 1 iı\ZIR,\N 

ALDIGIMIZ 

Kıbrısa akın 

Erm,nl muhacirleri 
ile bu ada 

doldurulmaktadır. 

19:10 

HABERLER 

af var 

Hindiçinide komil
nist fRaliyeti •• 
--~-

• >•• 

Bursa gaze · c e
m uhakem esi.o • 

rın 
PARİS, 31 A.A. - Nazırlar 

meclisinde M. Pietri komünist- l\'1 ti da {[l [l ! <l J'll l ı alı ri l'C il )' a 1) ılı ll H 'il Atina, 27 (Milliyet)- Burada şa l 
yani dikkat bir propaganda yapılı- !erin Hindi Çinide gösterdikleri l k ] ] 
yor. Ermenıler ve 1ngiliz memurları faaliyetin şimdiki safhası hak- i (' i Il 111 u ha ~ eı11 (' ta 1 i - celi ( i. 
tarafından yapılan b':' propaganda kında izahat vermiş, şimdiye • > 
Kıbrıs adasına muhacır sevketmek kadar alınıw ve bundan sonra BU~SA, 1 ( Milliy~t) -j ti~: Avukatların bu. hu~u~takı 
icin yapılıyor. Kıbns adasına ermeni 1 k 1 t db. 1 · b·1d·r Gazetecılerın muhakeınesıne bu mudafaalarınrn tahr ren yapıl-
~uhaciri götürerek oradaki Rumlara a ~":ca 0 a~ e ır en 1 1 

- bah ·bcıı 
karşı bir ni)~u• ek<eıiyeti t"'!kil et- mıştır. Meclıs, gelecek salt ya- sa 10 da başlandı. Evvela masmı istemiştir. Müteakı 
mek istendiflni yazan Yunan gazete- but perşembe günü Elysee'de temyizin nakzettiği ademi tev- 1 Müddeiumumi Fahri B. kalktı. 
leri bir hayli ncıriyatta bulunuyor- toplanacaktır. hit kararının duruşma yaptlma-

1 
ve dedi ki; . 

lar. Bu suretle Kıbrıs Rumlarının Yu dan tevhidine mesağı kanuni ol- - Bizim buradaki vaziferıuı 
nanistana iltihak içın yaptık ları tc- M. Tardieu'nün nutku madığı hakkrndaki karar tefhim herkesin müdafaasını dintcınek 
şebbusier akim kalacaktır. Yunanlı- 1 edildi. Vekil İrfan Emin B. mü- , tir. Binaenaleyh vakit kaybet· 
!ar Kıbrısta halkııı reyine müracaat D JON. 1 A.A. - M. Tar- f 
edilirse ekseriyetin Yunanistıına ilti- dieu Dijona gelmiştir. Bu sabah dafaasrna devam ederek "Son 1 mek keyfiyeti doğru olmaz. }la 
hak tarar~arları ol_du~un.u iddia cdi· ~alebe yurdunun ve cerrahlık k<' Saat"'. ~cAk~am» gaz.etelerinde t~ ic~p. e~erse g~c~l.eri dahi kell 
yo:~ar. Halkm rcyınc murac~at edı~e- <ruşunun açılış resmini yaptık- askerlıge aıt sırların ıfşası mev I dilenm dınleyebılınz. 
cegı yoktur. Fakat bu takdirde bıle t"' t 13 t fi zuuna taalluk eden bugünkü İrfan Em;n B ve müdafaanın 
Kıbrısta ekseriyetin Rumlarda olma· an sonra saa e şere ıne ve- .. • ' . . 
d - ·· k · · · d.d h 1 rilen ziyafe•te mühim bir siyasi mudafaasmda kanunı maddeler dikte edilmesi için reis eınır 
ıgmı gostermc ıçın şı:n ı en azrr · .. .. d" , • •. 

!ıklar pptlıyor demektir. nutuk söylemiştir. M. Tardieu g~~ter ı, uzun, muknı, mudellel verdi. O d~:. . . . . 
Filhakika alakadarlar Kıbrısa Erı bu nutkunda Fransada biribiri ı n udafaatta bulunarak bu nokta , -Zabıt ka~ıbı blzım memurıl 

meni muhaciri celbctmek için çalışıl. 'l.rdısıra zuhur eden hükilme' dan da beraetlerini talep etmiş- muz mudur ki b: z söylemiş ola· 
dığı hakkındaki ha~rlcr: tekzip et- buh 1 h t latmt . radı· tir. ılım dedi · y . d ran arını a ır ~, - , . . 

H.aAdl•e çok tiler. Fdi~ka~ um"ıa' gazl)~t~lerı burn a kallerin hükumete iştirak etmek Bu sırada Emanetin vekili Neticede müdafaaların talın· 
o ısrar e p • (lruyor r. 'ger tara tan 1 • · • •• • • • R · E kalka k • · · 7 "h i ı Ati na gazeteleri Kıbrısta iktısadi va ıstememelen uzerıne ıster ıste- amı · ra zaptın y~nı ren. yapılm3.sr ıcı ~ muh~kern~ 

mu m '" 2iyetin fena olduğundan bahsederek / ':IleZ iktidar mevkiini muhafa- harflerle tutulma~! dolayrsıJe hazıraıı Ctımartesıye talık edtt· 
- Bütün kabileler silah a\tılşek davranıyorlardı. Neron sa- PARİS, 31 A. A. - Ameri- Ermeniler~ .böy1:' bir muhacer~~e ~aya karar verdiğini kaydetmiş, vakit kaybolacağını iddia etmiş di. 

a alınmıştır. Roma kırk sekiz, rayında müz'iç bir misafir gibi kan gazetelerinden biri B.izerte kalkışması ıyı netıceltr vermıyccegı- d.k 11 . r t , k ·· _ 
aat içinde seferber olmalı. 'oturtultyordu. Epafrodit'le Spo- limanında bir Fransız ve hır 1t.a- ni ileri sürüyorlar. Burada Kıbrıs r~ 1 

a cnn .sosya .'s. -~e omu 

j 
Rumları namına hareket eden bir be nıst fırkalarıle elbırlıgı ederek 

_ Bütün köleler silahlanıp rus bir an evvel bir şeye karar , lyan gemisi .ara~mda bir hadise yet vardır. Bu heyet de bir beyan· kendisine karşı aman venniyen 
ölükleı- teşkil edecekler.. vermek icap ettiğini . kendisine çı~~ma daı.r bır ~abe~ neşı-e~- name ne,reder~k Ermenilere bu ka- bir mücadele acmış olduklarım, 

. . anlattılaı-. Ya çıkıp gıtmek. ya mıştır. Bahrıye nezaretı bu ha- bil propagandalara ~hemmiY_et ve~il- bu mücadelenin devamı halinde Du""n An karada Cemı" etı'n umurn1 
-:;-~evletıı: her sınrf halkı ıs da ölmek. Vindex ordusu piş- dise hakkında saat 21 e kadar mıyerek Kıbrısa gıdılmemesı tavsıye h .. kıl f b n k ·stedigı·· i~ Y 
dıgım vergılen verecekler t ı· 1 dı~ b ediliyor. Ermeniler gene işi tekzip u. me •n aşan a 1 

• • ~, • • ? 

Milli iktısat ve tasarruf 

- · • · . i darlarmın cebri yürüyüşle Lom hiç bir ma umat ama gmı e- ettiler. Mc eleni '1 bir hakikati var: len bozmak. ve yı_kınak .ı.stıdadı. j 1Çflm8t V8ptldl, nefer h8Zlfl801V0f 
ergıler ıkı kat alınacak.. bardiuadan Lotium üzerine yu··- yan etmektedir. ld · l • :r J Yunan hükumeti Yıınanistandaki · nı göstermış o uguııu soy emış . • . . sar 

s Birkaç gün, gitikçe artan bir rüdüklerini haber almışlardı. , • ·-~- -- Ermeni muhacirlerinin başka bir ye tir. M. Tardieu bu muhalefeti . ANKARA. 1 A.A. -. ~ıllı 1 tası başlar .. Cemıyet bu ılk ta 

1 azep içinde bu emirleri tekrar Avam mahallelerinde bu hzber Muhtelit en;;ümende re nakli i\in Cemiyeti akvama müra- komünist fırkası teşekkül ettik 1 ıktısat ve tasarruf cemıyetı u- ruf ve yerlı mallar haftasın~ 
dıp durdu. Saray ~şanıyo:d11; şayi olmuştu. Bu insan kütleleri ANKARA 1 (Telefonla) _ caat .. ettig_i berkeııç~ malumdur. Hal- ten sonra sosyalist ftrkasınm ik · mumi meı-kezi bugün büyük şimdiden hazrrlanmak için d~-
•Yan azası .. artık. ıçtıma_a gıtmı icin için ka.vnı~orlardı. M.e.vd __ an Malı' ye ve,İktısat Enc·u·men ta gostenlecek yere bu Ermenil'rı ·d ki. ı -· · ·· ·t Millet Meclisi Reisi Kazım paşa şündüklerini umumi merkeze bıl - meccanen Yunan vapurlarile nakletti tı ar mev ıne ge ecegını umı . . . · d . . . . · al 

10 orlardı. Mustefnşeler çıt yavru !arda herkes agzına gelenı soy- 1 . d m··rckkep Muhtelit en • . .. b'I d ım· . F kat b etmis olmasına atfeylemiştir. Hazretlerının nyasetın e top- dırmıştır. Her şehırrle ·eılı J1'1 • . b. d • ld l k b.l 1 . . . erın en u r.cegını. ı e va e ıştır a u , 1 H ı· ·da . 1 .1 .. 1 .. 1 .t .11111 
[~ u gı L agı ı ar, a ı e ;r as- lıyor. alabıldığine atıp tutuyor- cümen bugün geç vakte kadar başka. Kıbrıs adasında bir Ermeni anmıştır. eye ı ı re cemıye- an e sus enen en guze vı n 

~r ka.bul etm.edıl~~· EınI?-k sa- du. 1 Devlet Bankası layihasını tet- ekseriyeti tesisi başkadır. Faıı Sultanı tin kurulduğu günden bugüne birinci ve ik;ncisine mükiifııt 
ıple.nndeı;ı hu; bırı vergı ver- Sporus nihayet: kı·k etti. Tetkikata gece de de- , • •tı• kadar olan altı aylık hesabı umu verilmesi halkın hakem olması 
'ıek ıstemıyorlar~ı. 1mper~t? • _Artık vakit geldi. .. dedi. vam edildi. • . RABAT, 1 A.A. k-:-. Fas ~l- mi merkeze vermiştir. Bunun i- ve mükafat kazanan vitrinlere 
m yanında vakttle kendisıne Bu geceden tezi yok, kacmalı. . • İngiliz kabınesınde tanı Fransaya gitme ı:zre a- ı;inde sergi ve sanayi kongresi 

1 

rey verenler arasında kura ceki· 
"l E 1 - Al k · G lar sergıııı zablanka'dan vapura bmmiştir. z ilt verı:ıiş ?lan . ~ ?J ~e e : Ayışığı azdır, göriilmeden Or.ite enr. ressam LONDRA, ı A.A. _ M. hesaplan da varchr. Mer!>ezi u- !erek verli mallarından hediye· 

3ndra ısmınde ıkı ıhtıyar carı gidersin, oradan da gemiye bi- ANKARA •. ı. A.A_: - Genç Mac Donaldın işsizlik meselele Belçikada kanal mumi eski hesapları tasdik l't- ler dağıtılması bu hafta içinde, 
r eden, a.z~tldan Fa?n, Epo.rus- nersin ! ressamlar sergısı bugun ~aat l~ ri dolayısile karşılaşılan güçlük- BRUKSEL, ı A.A. - Liege miş ve yeni senenin bütçesini I mekteplerde tasarruf ve yerlı 

ın, katıbı Epofr~ıtten, bır de. Neron haykırdı: da Türk oc~ğ~da Maanf Yeki !erden dCJlar,ı kabinesinde bazı _ Anvers şehirlerini biribirileri- ve geçen senenin ayni olan kad- mallar mevzuu üzerinde tahrir 
;t .kteden başka kımse kalma- _Kaçmak mı? ...• KaçI11ak li Cemal Hiısnu !3ey taraf~dan değişiklikler yapacağı söyleni- ne bağhyan birinci Albert kana royu kabul etmi[itir. Bir ziraat,müsabakalan yapılması cemiyt 

ttştı. Genç kad~ Kays_er_e mu ... Dünyalar hil.kimi adi bir açılmış ~ merasımde ~eb tt~l~r vor. .ı. ,,...tl.n.,,trr. lmnrrr,..,; h,.Tf'"ı.ğ. ioln umum. tin. A.LaSllla meccanen dajEıtaca· 
arşı olan aşkı eskı hararetmı ktı ihi .b '-- ··- __ ,,_,_ _ _ - "·' •• • -·--~-••••• ••••••••••-------••••- katibe salahiyet verilmiştir.Kon ğı aile ıesa!J defterlerini murı· 

a 

rl ~·ıhy'Jll~fı,~iıe' '-'kalialıklan ~'1t~ '?;oKup ~l[aÇacakof!~ r.ıi ? .... nı hazır bulunmuştur. grenin kışa doiru Ankarada top , ta zaman mükafat tevzii ve bl1 

e de cinayetleri emsalsiz, mut ve ' saray aı;ı ~ıkaca.:ı.=· fakat !anması muhtemeldir. Nizarnna hususta ne riyat ve prooaganda 
k ve kindarane iptilaya tesir kaçmak nıyetı ıle deg!I! Mese- Londra-Ankara me mu.ci.bince cemi~et:n kuru- !yapılması tasarruf kumbaraları 
'Ti m'cf leler arasında tribünde kendimi 1 lus tarıhı olan 12 kanunuevvel-

1 
olan çocuklara verli ovuncaklar 

m , e 1~ '.· göstereceğim, ne istediğini bil- ~NKARA, 1 -.Fevı.i Pa~a Diyar 1 d 
Şayanı hayret derecede saf miyen bu sersem halka hita e-1 bek'.r hattında demı~~olu in,aat~na ' e tasarruf ve yerli mallar haf- verilmesi düşünülmektPdir. r 

ıı~ 

ı 

• kahraman yürekli kadın aşk d •. Ş k 'd •. .P . ı faaliyetle devam edıhyor. Meı.kur 
.- . . . . ecegım. ar a gt ecegımı ı- hattın ?50 nci kilometreden 284 iın
ı•ı ancak ~endını feda ıçın_ fır lan edeceğim. Orada beni öyle 1 cii kilometreye 1<adal' olan kummın 
ıtlar beklıyor, Nerona daıma bir saltaııat bekliyor k. R in•aab mün~kaoaya konmuştur. 

·ı·h · ·ı bala d 1 oma ' ıc; r ı a ı~azarı ı e yor, . u- yanında karınca yuvası kalır! Kayseri • Ulukışla hattı yapıldık 
lJ ;;;nnda ımparator şekline gıren <B•t d") tan sonra Londra - lıtanbııl, Kahire 
Ti ı ulü heyetin hayalini, gizli- • , • ' 

1 ıne 1 ek•presinin Ankara - K.ayıeri tariki-
u !n gizliye taptığı insan sure· T •• , ı. • le geçmesi m~htcm .ldir. . 

deki ilahın hayali ile birles- J urnl"l!e ve Bu ~t, b!r buçuk sene So31lra tk-
N r·yordu. . Roma'ııya -mal edılecoktır. 

Neron böyle bir ibadetin bü- Gelecek seneye kaldı •• 
B ·· l · · · - ' - - ANKARA, 1 - Ml\liye müfettiı-

azaınet ve guze lığını ancak M. ,Jean Harp l'enap- !eri senelik mutat konıfrc•inde mü-
~ ı korku ve açiz günlerinde an /arının beyanatı zak>re edilen k~z; nç, miinakasa, .~ü 

•abildi. Akte onun ağzmdaf\ . _ .. 
1 
zayede, harcırah kanunları Medısıu 

km minnet ve sükran sözleri- Geçenlerde Reısıcumhur Hz. gelecek devresine ka'mıştır. 
Ş'ttikçe ınes'ut ve meyus ne itimatnanıesini takdim iı;in 1 T b ali . l h" d tı 

~ 1 d .. k. d Ankaraya gı·dcrı ra zon .v ıı a ey ın e } yaş arı o ıyor u: 
Y - Beni yalnız sen sevdin. Romen sefiri M " · hır dava 

·n; anamdan, nişanlmıdan, Jean Karp cena TRABZON, ı - Vali Aleyhine 
vcemden fazla sevdin Yatnız 1 lan sefaret ata , bir dava açılmıttır. Davacı valinin 

n[ ,n kendi hesabına benden bir şeıniliteri kuma:. kendi.ini Lahl:'.r ettigini iddia ediyoc. 

;ır 

~r 
d 

y beklemedin, önüne yığdı- ?anı .M:Kiriaseco Atinada tçtima .• 
m servetleri ittin, büyük bir ıle bırlıkte şeh
vekkülle, gölgemde yaşamak- rimize. gelmiştir. 

le ' ı başka bir şey düşünmedin. Sefır cenap-
ıa!daştığmı zaman geri döne- 1"'.n• .. ~n~adara
,.ğim saati bekledin!.. İşte şiın- ~ b~y~k ımar fa 

sana döniyonım, artık sana lıyetını ve terak 
" ;ibm!... Bundan böyle senin- yatı çok hayre 

in 
k 

- j 1 başbaşa yaşayabileceğimden ve tak,dirle ~:ır-
ıin olabilseydim, ne saltanatı- şıladıgınr soylc 

ı.- seveseve feda ederdim! miş ve şunları i-
~ . .. . ~ lave etmiştir. M. /ean Karp 

ATINA, 31 - Aııkaı·a müzakera
tınm •on safhası hakkntda Yıınan ..,_ 
firinden gelen malümat üzerine bu
radaki salihİyettar zevat toplanarak 
itilaf projesinin 5 inci maddesinin 
sureti teabitini tetlıik edeceklerdir. 

Bundan son•·a. Ankara Yunan se ... 
;irin~ talimat .g;önderilecektir. Bu 
•:>eselede bitarafların oynıyacakları 
.,.olün ıureti aarihada tayini csaılı bir 
. .le.ele addedilmektedir. 

Cenup gümrükleri 

Bu gördiiğiinllz adamlar Düseldorfta yakalanan ca
navarın nıulılellf resimleridir. En yukarda aağdakl 

şapknlı resim ise DIJseldorf polis müdiJrUnUndllr 

Kızı nasıl boğmuş? .. 
.Alıali canavarı öJdür111ek istivor 

)'eni te~kilnt 

Emniyeti Umumiyede 
tebeddüller 

Iskan teskilatı 
' -·-Yeni kadrolar taay~ 

yün etti 

1 
ANKARA, l (Telefonla) - ANKARA, 1 (Telefonla) ..
Dahiliye Vekaleti yeni teş- İskan Umum müdürlüğürıÜL1 

'kilat kanunu mucibince Emni- lağvı dolayısile yeni teşkil oh•· 
, yeti umumiyede ihdas edileni- nacak müd.iriyete U. Müdürlük 

kinci şube müdiirlügüııe birinci tasarrüf miidürü Enver B. ta, 
şube müdürü l hsan, üçüncü şu- vin olunmustur. Yeni teskilat 

1 be __ "'.~~.ürlü~üne _beşin_ci ~ube ic;in hazırl.ınıp Vekil Bey; veril 
muduru Emın Zekı, beşıncı şu- miş olan kadro henüz tasdik c· 
be müdürlüğüne eski İstanbul dilmemiştir. Memurin mÜITlel'i 
polis müdürü Sadettin, polis yizi Gafur ve Umuru tasarrufi~ 
müfettişliklerine üçüncü ve dör ye mümevyizi Nazını B.ler yeııı 

1 

düncü şube müdürleri Hüsnü teşkil1itta' sef olarak çahsacalc~ 
ve sefer Beyler tayin edilmişler tardır. , • 
-lir. İskan U. Müdiir muavini Ne-

1\ ı ı · · · ı · cip, Asayiı- müdürü Sabı-i Mee C l lll tatl l murin .müdürü Nazmi B. lef 
ANKARA, ı (Telefonla) _ yeni kadroda açıkta kalmakta· 

M 1. k. . . d ·ı dırlar. ec ıs yarın ı ıçtımaın a tatı tsk· .1• 1 kilatr. 
kararı verilinciye kadar hergün Ank an

1
m vı ayet er .teş _,,... 

1 toplanmağa karar verecektir. ara, stan~ul, İzm.ır, s ..... 
Devlet Bankası ve Tekaüt sun, A~ana, Dıyar~.ekır, kars~ 

kanun layihalannın perşembe Balıkesıı-de olmak uzre doku 
celsesinde müzakereleı-i ikmal mıntakaya ayrılmıştır. 
edilemediği takdirde gelecek ·--

1 Vazıyet suratle vahımle~ı- - Ankara intibalarım çok 
:z:d'1. Galden, .İspanyadan bır-

1 
mucibi memnuniyettir. Bilhas-

le ;ı~e g~len :ı,a•.~er kıtaatın Ro- sa Gazi Hazretlerinin çok kud-
. Umıım .rümrük!.er müdürü ıı. ... n Berlinden yazdıyor:- Düse! j - Kıza, demiştir. yiyecek 

Rifat B .. bı~ ka~ gun •~nra Ank~- dorfta yakalanan katil hakkında verdim. Geçen sene ağustosta 

cumaı-tesi son içtimaı aktede
cektir. 

Maarif V elcilinin ziyafeti 
ANKARA, l (Telefonla) -
Maarif Vekili bu akşam An

karapalasta Yunan sefirile mü
badele komisyonu azalarına bir 
ziyafet vermiştir. 

Tağşiş kanunu 
mecliste 

' uze;ınc yurumekt~ ?ldukla-, retli şahsiyetlerini yakından 
:<l claır haberler getırıyorlar- görmekle bahtiyarım. 

Neron milleti nazarında, Ro- (Türk - Romen) münasebatı 
tela bulunan lejionlar nazarın çok dostanedir. Tarafeyn Mil
sakit b;r imparatordan başka let Meclislerine tevdi edilmiş 

danı h tehri~ızb': gheaflecte~-~rl. __ ,_Mu~1aı- tahkikat ileriledikçe ortaya baş- bir gece ona rast gelmiştim. 
ey nurawa ır a ""a....., mu ea- l d k A l dan K d. ·ı ak. · · kiben ceoup vilayetlerindeki gümrük ka ~e~ er e çı ıyor ... ~.ar • en ısı e. v ıt geçıı-dım. Bu-

idarelerinde bir teftiı ıeyabatine çı· ben bır çok kızları oldurmekle raya geldik. Fakat o gece bura
kacakbr. maznun olan arabacı Kuerten sı kalabalıktı. Bekledim ki her

ta. 
il 

Danimarka sefiri gidiyor 
şey değildi. Böyle olduğu bulunan yeni ticaret muahedesi 

, lrle ne avam tabakasının, ne bir kaç güne kadar meriyet me- Danimarka sefiri M. Karlo 
asker sınıfının kendisinden vkiine girmesi muhtemeldir . Oto Mor c~napları dün Anka-
li başlı bir sikayeti yoktu, Bu sonuncu itilaftan sonra radan gelınıııtır. 
ıu11 ne kabahati vardı. Zevke artık iki memleket arasında hal Sefir cenapları, yeni ticaret 
ihsana kar ı daima gözlerini !edilmemiş hiç bir mesele kal- , muahedesinin imzalandığını ve 
• mıuştu !.,. Yalnız artık ka- mamı olur. 'yakında tatbikine haşlanacağı

:•adı vennİ5ti · Roma, deği- Ticaret muahedesi. müteka- n! ve bir kaç. güne k.adar Da
, .•• ıstiyordu. Memleket Ne- bil menafi esaslarına müstenit nımarkaya gıderek bır ay. k~l

dü= addetmiyor, la-~ olup, en ziyade alakadar oldu- dıktan ~~o:ır~. m~m~eketımıze 
~r.a o zamandan kendisine ğumuz emtia için lazım gelen gelecegıııı soylemı tır. 
1 ir yabancı ııa1,arı ile ba- gümrük tenzilatı nazarı dikka- Karadere ormanları 

ord ı. Senato karar verebil- te alınmıştır. 
• icin Gol kıtaatının İtalya- lstanbulda bir kaç gün kal-

nr girmesin• bekliyordu. Preto- dıktan sonra tekrar Ankaraya 
11ler saray hizmetlerinde gev gideceğim. 

Karadere ormanları hakkında lu
giliz lfl"UPU ile yapılan temaslııı· ıuı
C'ak iktisadi prO'!'(am M ... ~li&ten çılc· 
ı..-kt•n sonra neticelenec4e:ktir. 

'Tll 

bir arabaya bindirilerek muha- kes dağılsın. Nihayet kimse 
frzlarla birlikte şehrin haricinde kalmadı. Ben de kızı boğtium. 
ki ormanlıklara götiirülmüştür. Sonra bir kazma buldum. Kaz
Orada evvelce öldürüp gömdü- dını. Ölüyü gömdüm." 
ğü kızlar kendisinden sorulmuş Maria Hahn ismindeki bu 
tur. Fakat ehalinin takibinden kızcağızın ölümü bu suretle ar
Kueı_-ı~n i muhafaza etmek za- j tık meydana çıkmıştır. Fakat 
~ıta ıçın pek zor ol.~uş.~ur:. Eha-1 Kuerten yakalanacağı sıralarda 
lı bu adamı ele gecırıp oldurmek da yeni bir cinayet hazırlamak
istemis ve: la mesgul bulunyormu • Fakat 

- Alacağız, öldiireceğiz ... ! buna fmka.n bulamamıştır. 
diye bağnşmışlardır. Ormana 
gelindiği zaman katil kendine 
kurban ettiği gene bir kızı göm 
düğü yeri göstermiştir. Sonra 
bu menfur cinayeti nasıl yaptı
j;,.,ı ıl:ı """lat:or<ık · 

İsmet Pş. enstitüsü 

ANKARA, 1 - lımet Paıa kız 
enstitiisü tarafından hazırlanan sergi 
6 hıfaiı·anda açılac~ktır. Sergi iiç gün 
ı!:av;oını p-'.ıı.ı; fı:İr. 

ANKARA, 1 (Telefonla) < 
Tağşiş kanunu Meclise geıd• 

ve müzakeresine başlandı. 

M. Ristin temasları 
Muhafızgücünün devri ANKARA, ı (Telefonla) -

ııenevisi Maliye mütehassısı M. Fi:t· 
ANKARA., ı (Telefonla) _ tem~_sıa.rın.a devam .e~mek~e~~; 
Muhafızgücü onuncu senei Bugun iktısat meclısı katı~. 

devriyesini bugün samimi bir ~umisile uzun müddet göruş· 
surette tesit etti. Ve akşam ü- tu. 
zeri Ankara caddelerinde bü- Muhafızgücü yıl dönürnÜ 
tün azaları sporkıyafetlerile bir ii!I 
geçit resmi yaptılar. Ve alkış- ANKARA., 1 A.A. - Bug ıı 
l 1 dıl saat 17 de İstiklal sahasınd~. 111 il 
ar top a ar. hafızgücünün 8 inci yıldönıırll~ 
Muğlada şiddetli sıcaklar tesit edilmiş ve meb'usıa: . J3Ua 

MUÔLA, 1 A.A. - Şiddetli yük Erkanı harbiye ve mıllı ~ 
sıcaklar hüküm sürmektedir. dafaa vekaleti erkanı ile kulilr 
Gölgede 33 ve güneste ~n dere- murahhasları lıazır bulunrnıışlar 
ce h:ır,.ret vao:.-'irr 
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Pırka müfettişliği tetkikatını bitirdi; eklifi muvafık buldu 
v erem ! VllA11ette idam l Poliste Tasfiye 

Maaş Bir hiç için 
~ Bu karar verildi fakat Esnaf cemiyetlerinde fıka 111\.ifettişlig" i 1k d ld · · ı Dünden itibaren hapse tahvil edildi i a anı yo an ge- yenı vazıyet er 

1etl'-ikatını tediyata başlandı çerken yaralandı l 
hit irdi. •t Çatalca cinayeti mu- Katibiumumiler İktısat 

Kadrolar kısmen hakemesi dün bitti Kasımpaşada bir taş vekaletince tayin 
ahk · d" h b · edilecekler KIJprüyO boş, gl}fill.•lerinl lah.dldarların pençesillden 

Boşaldı'" takdirde geldi.. Ağrrceza m emesl u~ ş_a- mu are esı BZJJde bulan hafk ferah ferah gJpriigO geclyor 
&• U • h . t~ yani dikkat bir karar vermışttr. Dün gece Galatada İraru Hükfunet tarafından esnaf 

[) . h t • mumı azıran maa ınu;ı. ~- ç tal k" 1 · d t · ı · d · · · bat te B d t • h ı d J enız as anesı en diyesine dünden itibaren başlan a ~~ oy enn e .o uran Şemşit ile Haydar arasında kav- ış enn e ıntızam ve ınzı ı . u a arı o u 
lttükemmel yer.. tır. Defterdarlığın yeni sene Ha~, diger H~a~: Alı. Başo ga olmuş ve Haydar sustalı bı- min.için y~pı~an yeni '.'Esı;ınf • • 
ICas . • mrş . - . d dün D ft ve Süleyman aynı koyde ıkamet akla Cem idi omuzundan cer- cemıyetlen nızamnamesı,. dun 
. ımpaşadakı denız hasta- kadrosu geldigınl en ~ er eden mübadillerden Şerif Ağa- ~ tmişti /abancadan çıkan kur İstanbul ticaret müdüriyetine Di111 111 il lct g()~·siin ii bO'e re bO' re 

ve müstemilatırun boşaltı! darlık memur arı maaş arm nm evine girerek ö~edenberi ta- ~nlard~ bazıları da 
0 

civardan tebliğ ol!-1°muştur. .. u C' 

tıııı takdırmde burasın~ .ve- alını~l.'.'"rdrr. . , kip ettikleri zevcesı Hava hanı- ş Ah et ve Re ide isabet Bu nızamnameye gore, es- J ·· " le o- Ç · O J 
~ h Veya şehir hastanesı ıttıha- ~ıger daırelJere de ~dr~;n mı parasına tamaan öldünnekle g~çenk ~Jamışttr Ş naf, san'atleri itibarile alakadar \: () p ru ( ~ f) b "' l y J'(l lf .. 
~ llsunda Fırka teşkila~mın geldıkçe maaş arı v~rı e:e . ır. maznundurlar. e ere ya b d l ve mensup oldukları cemiy~tle-
lıarekete geçtiğini kaydetmiş Emanet ve Muhasebeı hu~usıye Görülen muhakemeleri neti- Kavga J u:.a 

1 
:r ber. • h 

1
_ re girmek ve senelik hüviyet ((öprü parasından yılanlar ise dün oholsun .. 

bAldığunız malfunata göre memurları da maaşlarını almış- cesinde heyeti hakime fili biliş- 1 ::a•r:~a:ı'm~t ı~a•~k~k 1 ~ ~:d:n cüzdanı almak mecburiyetinde· diye beş on defa her vakit tahsildarların 
, .• ~ustaki t.eklif .Frr~a milf~t lardır. .. , tirak yaptıklarını sabit görmüş y:r~ıştır. ' . d!r· Esn~f c.emiyetlerinin k.ati· • • 

lı..<lğınde tetkık edılmış ve bı- Yollar sur atle ya~tır~~~.0~ ve Süleymandan maada 3 maz- Polis tahkikatma gore, kavga Pı· bi umumılerı badema İ~tıs~t avuç açtıkları yerden gelıp geçtllerl. 
.~ıın tahliyesi takdirinde bu~- Emanet f~n he>:etı m~d~~ nununun Hava hanımı parasına yalede ZO "':'maralı evde otura:ı ö. Vekaletince tayin ve tebdıl edı- Evvelki gece, tam saat 24 te kalmıyor. Köprü tahsildarlarına 

. hakikaten mükemmel blf Ziya, nezafetı fennıye muduru tamaan katil filinden ekseriyet- mer Efendı ıldae şb~•1Y1 • ve Esbamah Ha- lecek ve şimdiki katibi umumi- köprünün son paralı yolcusu e· kalmadıktan sonra .... 
h t . "tti M hm Ar beyler dün Yalova . . nımlar arasın a~ amış. çcvan 1 v LOJ . d "k. 1 . - - . B B. k .. veya vere~ as. an~sı ı A - e . e~ 1 

• le idamlarına karar vermıştır. Cemal sebzeci Hamdi ve Rifat mu· er e ..... etın tas ı me arzo u: imde kuruşu, agır agır ge tı. u lf baş ası, memnun, muste-
olunabileceğı netıce~ıne ".a- ya gıtmışler~~· . . . . Ancak failin gayri muayyen ol- daheıe' ve iştirak etmi terdir. 6 ki· nacaktır. Bu sur_etle esaslı hır esnada köprünün her iki tarafı rih: 
~l~nmuştur. Maamafih .. mü- Yolların suratle .. tamı:ı .ıçı.n ması dolayısile idam cezası 10 şinin iştirakile büyüyen kavga da~: tasfiye yapı~cagı muhakkak bir çok meraklı seyircilerle dol- - Şükür yetiştirene ... hele 
şlik bu husus~a teşebbus~ta bazı malzeme de gondenlmıştır sene ağrr hapis cezasına tahvil ~lar~.dcvam etmış, kavgacılar bın· görülmekt~dır. . .. . . muştu. bugünleri de gördük . 
. ede? e~el ~ı.nanın tahliye Ekmek narhı edilmiştir. Süleyman ittifakla bırlennı taşlamışlar ve yaralamışlar- Bu c~ıı:~y.etle;m butçelerı tı- Köprü~en paras~ geç~~ ilk Müruriy~nin kalktığını haber 

Up edılmıyecegı hususunu Bu hafta ekmek ve fırancala beraet etmiştir. da. B d b k t•· 1.. .. caret mudurıyetı tarafından tas adam ... Bır giın gelıp tanhı ka- alamıyan bır hanımnene kuruşu 
t kerre icabed~n n:ıakamattan narhı ipka olunmuştur: Ş hi l d" l k u ~. aş l.l ur usu dik ed~l~cek ve l~wm g?rülür- krırnanlar arasında ismi anıla· kime vereceğinde mütehayyir 
~~tır. Tahliyesı venkuu Darülbedayı a t er ın enece ·· Şehremınındc .Kovacr_ dede. soka· se tadılat yapılabılecektır. cak olan bu zat, Tuvan efendi etrafına bakarken, bir ses: 

· d · l' 1 . .. . . · hk · S ğmda oturan Salım Bcyın cvı me~· V k-l k' ·b· ·ı · . . . . . ) : n .~ ıse azıı:ı ge eı:ı esas- Emanet Darülbeday1 mura- Bınncı ceza ma emesı an- bul şahıslar tarafından taşlanmııtrr. e a et, atı. ı uıı:uını erı~t ısmınde bırıdır. - Ha.nlll1, kalktı, kalktı .. na-
~·'bbuslere geçılec~ktır. 7 ki;:ıleri bugün Ankaraya gidecek dal ~edestenında,,thsan H:ınıı:ıa Polis bunları ar~maktadır. ma~şların~, ce~ıyetlerı~ malı Tuvan Ef. hemen her gece file zahmet etme. 
"~tehusıslar ne dıyorlar · !erdir. ait bır broşun muzayedesıne ış- İnt•h t,.,.ebb .. ·· vazıyetlerıne gore takdır ve tes Beyog'luna çıkar ve cebindekile-l Kadıncağız farkında d.eğil: 
uıı. f .. hh . . ı· .. . d ı ar ...., usu b. d k . ı;er t;ora tan mute asıs Daı·relerde devir tirak ederek 16 ıraya uzenn e d t 1 • h 

11 
• ıt e ece tır. ri sarfetttikten sonra gece }'arı-

. . . b Ak.ısaray a ama aga ma a esın· S •= . · I ·ı 
Dün mali senenin birinci gü- kalması iıı:enne tedıye mak. u- de ı numaralı evde oturan Meliha H. a ... hıyettar zevatın tet ula· smda evine dönermi . 

·· Jd • dan dairelerdeki ka- zunu İhsan H. namına tahnf e- dün gece tentürdiyot içmiş, Haseki tına nazaran bu maaşların 30·40 Evvelki gece gene böyle ye-nu o ugun ı· lmak ı· . . . 1 1 - , ı sal d t paralar heyetler derek vezneden 1610 ıra a hastanesir.e yatmlmıştır. Kadıncağı ırayı geçmıyecegı an a ·ı ma. - miş içmiş son kalan ihtiyat 
ar a dmevcu 1 t la maznun Fuat'm muhakeme- zın niçin kendini öldürme!< istediği tadır. Şimdiki maaşlar da bıı e· ku~şu cebinde köprilyü geçme 

huCr;:dd:ız: m~~ı:·nacak sine devam olundu. anlaşılamamrştır ·• sas dahilinde tenzil olunacal{. ğe hazrrlanryonnuş. Birden ha-

Sıcaklar basladığı cihetle cad Bedestan veznedarı Niyazı Fethiyede çekirge tır. ( 
6

) f tırlamış ki, bu gece yansı köpril ....,_.., 
. .. . b d .. . . Ev\•elce mevcut 5 esna müruriyesi kalkıyor. Hemen 

delenn her gun ve ıca ın a mu- B. ifadesinde: Fethiyenın Kara pınar mev- cemiyetinden (15) i cliğerlerinc k kl - b' k kl ' 
teaddit defa sulattırılması Ema _Parayı bu aldı Para mikta kiile kaza merkezine üç günlük ilhak ve ilga olunduğu için ( 41) ır ~1 ~·~ ı~e .. oyup, ;f.'.1 :\c 
netten belediye dairelerine teb- rınm fazla olması d

0

olayısile na- mesafede bulunan Girdev yayla esnaf cemiyeti kalmıştır. Tica- ınış v.~ ~pr~ ı~n k a~ır 1ıgı 1! 
liğ edilmistir. _ zarı dikkatimi celbetti ve yüzü- sında İtalyan çekirgesi zuhur et ret müdüriyeti, yeni nizaınna·ı ~arka 1 e ır ka~ a .. buz udsukı~-

. · · · ... ili d b"tcı· ·ı · · . . tı ten sonra opru aşın a e 
B~clen t ~l'l)l vesı ne baktım onun için şimdı teşhıs tıgı. maha .n. en ı ı:ı mışt~r. menin tatbikı dolayısıle alına- mali emnivetle beklemiş. 

'- J • ediyorum" dedi. Cevahirci Ha- İmha tedabın alınmak uzeredır. cak tedbirler hakkın a Şehre- ' V kit ta e yar 
1 

Tu-
. "· · B hali h · d h" · a • m gec 1 •••• M. Conson dün mem- san Efendi bir şey bılmedigıru, uma ere azıran a ır mu- rnanetıle temasa ba~lamıştır. Ef di t fkt Ş"k' 

• muhasip Avni B ise· akkıp tayin edilecektir. Bugünlerde alakadarlara tebli-ı ~~. en 
1

' e. ı le. 
1

1 arınbu:ı •on huruş veren Nuri Ef. leketine aittı · · · _ ustune atı ma~a ıazır anan ır E hl b f 
• • • too .. - Ayetullah ve Ziya Efendi- Evkaf kanunu gat .yaprlacak ~·e buna rağmen şahin gibi bekliyor. Derken, e ·- - yva ar olsun-. a ur 1'11ıJyet :lıhhlye MDdDrll Terbıyeı bedenıye . mutehas- !erle İhsan H. ve Fuadin biliş- Vekill"r heyetin gönd rilen bu- cemıyetlere. g~rmeyen .esn~f · ref saa geli\•or. Son kuruıları- lcalktr ha... .. •• 

Ali Rıza &g sısı M. Con~on, ve refıkas~:ıı::~ tirak bu işi yaptıklanm _söyle- t~n kanun layiha! rı Meclite •••ke· hakkıncl~. hıikumetuı cmır!erı-_ 1 nı. toplayıp kutularına indiren - Bafur degil hanım .• kopn: 
ı._ Nerman, dun saat 12 de . mı·ş VP Bedestan muamelatı hak dilmiştir. ne ademı ıtaat madde. ınden ta t 1 · ıd 

1 
ydaru bo. hıra- parası.. 

"ll bu b nanın mükemmel bir ·ı 1 k ti H u· V kil d .. k d'l . . - ı 1 a ısı ar ar me A . di be k" il il ı nya vapuru ı e mem e e ~nne kında malfunat vermi tir. Dava ey<> e e m,.- or• e ' • kıbat ıcr~sın:ı- t'!.vessu o un~-• krp çekilirken Tuvan Ef. kolla- - y, şını , . n opr y pa ft1 hastanesi olabileceğinde müteveccihen hareket etmışler- hit İh H ·ıe Abdurralıman ıne<lik yalnız Evkaf lityihA 1 il•, ban caktrr. Şımdı Cemıyetlcrc dahıl 
11 

k . rasız mı geçeceğım? ... 
~ t kt d' 1 b" · be şa san · ı Ş:knyi Devlet kıınunlarrna ait tadi- f . ( ) k d rt!'I sa ayara geçıyor. S . k "d k k 
811 ~ me tac Hır e~. hanei umu dir. Mütehassısllabr, t.er ıyteıt - Ziya, Ayetullah Efendilerle am· !at kalmı~trr. esna Dm mi ıkktarıd 510,000 a . oır- Köorüye ver\leıı son kurusun d e~ıl~.er~·ı gı er en ar asın-

usue apıs . deniye kursu ta e esı ve s an- b Ham"t ve müfettiş Su imtiya:ır dır. a 1a ay o unması ıcap , _ h'b" d R ·u t ·c;o- an gu uştu er: 
, 

3
Cttabibi Dr. İbrahim Zatı bulda bulunan jimnastik mual- Ca~e;;ıu;u . :b. · · 15 ha~ edenlerin (30,000) i geçki • ı bu· a 1 1N I! .' ~~a~~.;. 0 uran - Şimdi vapura bilet alırken 

"dem.iştir ki: timleri kurs müdürü Nizamed- .e keylderın ce ı ıçın Dahiliye VekAfcti ı\nkarA •uyu- lunduğu tesbit olunmuştur. rapBcı un eıı24ı dtr. b" .k. d anlarsın ... 
....._ D · h · ' dah zırana a ı. nun idaresi hakkında )eru bir layiha . . . . uzat saat en ır ı ı a İ . ı,. enız astanesı, veremi din B. Selim Sırrı B. ve a hazırtannu•t-. , 'yih da ;.,~,, .... u. Yenı nızamnaıneoın tatbıka· kika 

1
· k.. .. . 

1
. E ki sakallı konuşuyorlar: 

"'1 · ı b·ı· M ki' ··k ' d · 1 -- -.. ' " ..... "" . . d b f • evve . ooru} e ge ıyor. - öı·· .. h . clı csı o a ı ır. ev ı yu - bazı zevat tarafın an teşyı o un • <ulü kabul editmittir. tı netıcesın e azı esna cemı-
1
. d .ki . .

1
.k d İl . - umum atırnna gelır 

~c . 1 ri1 • ı ma k di il .. ırana kaı·şı . dk. 1 •. h k" 1 ın eı. yırmı ı varır. ıtıyar d b im d" q <l Şıma zg .. r arına - , muşlardır Conson, en s e go T eff. • . k 1 dı yetlenn e ı usu suz are ·atın b' . k 
1 

.. 
1 

e u ge ez ı . 
.,,'!:ildir. Rutubetli de değil- ru«en muharririmize şunları sö- ""·-• daız ~'f~ . ta ~a ·ım· 1.1· ve israfatın önüne ge~ileceği ·: mbe:nur. ıs em e?·ed çom

11
e - öteki cevap veriyor: 

<>i 1 f'li ~ A A t rı"fenı"n t'"tbi ,.....,.,. ta •ı: "en • 1' r. mış lfaz sonra yenn e ye er - . . • r al evve l yata geçme- ylemiştir: zaml 8 u • Mülkiye möfettitli,;: u• ay zarfında anlaşılmıştır. , k ı t d k' k - Kalktıgına sevınemedık 
de · h · • erem . · d k d b l d •· • esece sa tana mm son a ı a- ki kalk d k b- di b' d tuz astanesını, v .. _ Meınleketınız en ço e kine aş an l bütün dosyalan haı:rrlaınııtrr. Tahmil ve tahliye amelesi l d • d fil .b. ... tı er en ın , ıra er 
el"sine tahvil etmelidir.• rin tatlı hatıralarla aynlıyo- Eski harfleri okutu- cemiyetinin idare heyeti intiha l a.:ı~ı ?a a ıgKın an ga ı t gıaı - Neyse Beyoğlunda oturaıı · ı· t B d' ? ' · · d". d"' (T. k t ) "·I d .. y d' gorunuyor. uruşu uza an - . tif d 

1 1., a a • ne ıyor · ·· rum. Türkiyede geçır ıgun ort ı.ir - ran n o us en ı y larm • batı bu hafta sonunda yapıla- d. d 
1 

!arın gene on para ıs a e en 
vıı· d. b"b" 1 · kk t" "t'l' f or ı., amın avucun a par ıyan son t b 1 1 alkı k" .. .. ayet ıspanser serta ı ı sene hayatunın en tat ı zaman- yanı muva at ıcaret ı ı a na- . caktır k d f h h var. stan u 1 , upru mu-
ta.[ T ı· B d d · f ' . · · B h · ··dd ti b"t · e dün 5<>ma kuasınd- etki lıarfl<rı uku- • -uruşu son e ama 7.Un ma - . . . k ld 

1 
. a a at . e emış ır tarını teşkıl etmıştır. u atıra- mesı. ~u e l ı mış v. - tım A•iye ile cL.m•dı K·zn.ı, lu.-ı .. k runyesırun a trı masmı ıştt 

. - B d t ba me rıdatına zun suzere : b .. 1 k 1 1 dı larımı hıç unutamıyacagnn. u en t ı re~ r~n . va . . Ayşe ve çocuklannı ha hocayn gün· H d" b k t d · oy e ut u a . 
~;.Deniz hastanesi dahili rada cok müsait, samimi bir karşı azamı tanfemn tatbıkıne deren talebe velilttinon mu! akeme- Rif at Bey l - a ~· a a ım .. sen e V\r Kim bilir, belki bir gün ye-
~1~tı ve mevkii itibari le pek muhit; ve samimi mesai arka- haşlarunıştır. Geçenlerde mü~ feri yapılmı§ Asiye hoca, k"" ve ıla· ( e Sg~ç .... bıyor. J'k ni doğan cocuklann doğum se-

t. Yeni bir hastane yapılın daşlarr arasında çalıştnn. Bu deti hitam bulan Mısır Modüs madı otuzar lira cezayi naktiye ta- Emniyeti Umumiye e sen_ eş sen~kı. macer~nm neleri hes~p edilirken: 
·kadar burası verem hasta- türlü mesainin milsbet semere- vendi, Mısır hükumetinin, Tür- !e'.>c Yetileri de üçe.- iin hapıe ın.'\h- Müdürü Vali oluyor son yapragı. ~vv~ .. \ g~ce, dam _Köprü parası kalktığı za-
otarak kullanılabilir. Vila- Jer vereceği şüphesizdir. kiye emtiasına asgari tarife tat kum olmuşlardır. gec~-~ans~~ e '?;; ap~~. 1· .• man üç vaşma basmıştı. 
~crern dispanseri altı sene- Dört senelik müddet zarfın- bikine ba laması üzerine yeni· • 1.. .. ~?sa tan 1 1 dar_e.n ?Pt'.u Yahut ta münakaşalar yapı· 
lltk elim vak'a ile karştla~tı. da 120 si erkek, 80 i kız olmak den bita müddet temdit olun- V ._, 1.., , ustunun m~.zar~sı egı~ış ır. lacak: 
. ~ha.: tanesinin verem hasta üzre 200 muallim yetiştirilmiş- muştur. .6. ag ma yo it(. l A~ık, tahsılat )Ok, tahsıldar - A ... nasıl olur? Köprü pa 
.;tt;hanndaki mübremiyet tir. Talebem, her husustaki ka- yo T. k b. . ki rası daha yeni kalkmıştı. 
•:_ınrniyet her gün yakın- .. 'b riJ .dd Bulgaristanla eski gümrük Dün bazı şoförler l am geçer ence mı yo a- M hm k • 
'torüımektedir." ~~~~~; .. ıtı a e cı en şayan tarifesi esaslarına göre aktedil- höpriJ para. l ; Y.rn ta ~dn.ışu hulamk ayınca geri- tulduğu agün~rü~mHiç rzu~::a:.· 

~ hhive müdürü diyor ki miş bulunan muahede yarından • ~ sın ıı;erı onme yo , k"' .. d •
1 ·• ıı 

00 
.. n t'"ı itibaren mefsuh oıacağr için bu aımauv a kalJrı.:tııar Kişenin önünde iti ip kakış- o .g~~e opru en parası7. geçı -

'. hiye müdürü Ali Rıza B., f muahedenin temin ettiği istifa- v \ k mıs 1•· 

tıı kısaca söylemiştir: • • d k Ik 1 1 
ma yo · k ·Eğer bir tarih düşürülmek 

. llir verem hastanesi olsun Ertuğrıl l Muhsı·n Bey deler de orta an a mış o a- Biig le yapanlar hemen 1 - ı - Hey .... kokona... uruşu iktıza etse ben şu kıt'yı sö-
. caktır. 1 ver! diye bagıran yok. 

1 
d" •rcsı' olıırsa olsun Denı·z 1-aber verUmefldlr.. D.. .. -

1 
.. . h ·ıd 

1 
ver ım.· · ' 1 ·•••••••••"••••••••••••••••••••••••••••· - en ta •ı ar a 1

1\ • • ayrılık şayıa a rt nlJ 1 Rl'"at Be11 l~l'flR flaai R un og e UZ • ~ - Karaköy köprüsü letholdu bih.amdenlillah 
1-( '~ı muvafıktır.' I Köprü parasının kalkması ü- ' H' b "ld • .. ' dh bıyıklarını burup 51eme me-fı AR.p MALÜLLER l inanmayı nız ... diyor. zerine dün köprüden otomobil- . ? er a _ıgnnız~ gore, e:· ydan okuduktan verde cocuklar 930 
,arp maliillerile şüheda ai- D ··ıb d · ·ı t ç ka j !er ile geçen bazı mü'-'teriler ile ~yetı .u.dm .. um .. ıyeye a.ı1t maa§ıııla - çenber ceviriyor, -seyya~ serbet- Köprü parasmın kalkması ''~ fiazı' ranın bin· nde tevzii! aru e ayı 1 e um eye 1 n ~ -

Ert - 1 M h · B şehrimı·ze şofo··rıer arasında para mesele- gherddm. u uru .u
1
m. humı be'.

1 
mııa . rı r'ıler buz-lu limonata satıyorlar- dolayısile dün sabah hazı es-

l'ter bulunan, Ziraat Ban- ugru u sın · . d b" akını h'd ' 1 1 a ıne tenzı ı ase ı e emruye d~ B. ·h · ıt · h" d f ·· ı · d d ı ld '1a.k· . . d dönmüştür. Heyetin diğer aza- 1 sın en ır t a ıse er o - . . "d" .. Rif B ı. lf ı tıyar, e ence ın ege na on enn e anı. zuma o u 
1ı .

1
• ınh~s~r idarele~n en sı da yakında geleceklerdir. muştur. tı. ~~ı~ mu uruıT-~t e- çerken etrafını süzdü: ğu halde tezahuratla koprüyü 

tıaYtizde ıkılerf!e· ~adlul gha; Dün kendisile görüşen mu- Bu şoförler, kôprü parası kal yıGn. Aaz~ yntapı· ~aTıalıçınBe ~e - Şu dünya sahi de kimseye gecmişlerdir. 
· latının tas ıyesın en " h . . . E Muhs. B d . d 1 ki be b b·ıı azı yıntap va ısı at eyın • 
<aı h .. . 1 arrınmıze . ın . emış 1 ırı ma a ra er, otomo ı e- M d. 

1
.
1
. -· .. d" r Para enuz tevzı o un- . ki 1 • b 1 d ' . rtt • .h ar ın va ı ıgıne, uıar ın va ı-., s· k 1 •11 tır · rın e e ıye resmı a ıgı cı et- . T fik H d' B . d . r • ır. ·r ısım ma u er · . . . il b k b"l k' k" sı ev a ı eyın e emnı-~~ın· . -BusenekiTumeçok ıyı e, uzammamuaı esı op . . "d .. 

1 
.. . .. 

...,~Yete ~ür~caat et~ış·t geçmiştir. Bütün arkadaşlar bu \rü parasının kendilerine ait ol- ?'ektı um~~d~?'~. mu ur ~~uneH v~ 
"ııııın l•zenne cemıye İ • . . . ıs an mu uru umumısı acı 

ile! k a· d neticeden memnundur. stanbul dugunu ıddıa etmışter ve hatta M hm B . d M . 
1
.
1
. bb n ma amat nez ın e . d" d .. . d k f e et eyın e anısa va ı ı-İisat . . . . da bır takım manasız de ıko u- bazı muşterıler en 10 ııruş az .. . . k .. ım· ti 

l· - a gırışmıştır. lar uyandıran temsillerimiz, A- ııa almağa da muvaffak olmuş- gıne tayını ta arrıır e ış r. 
Sı'~an işleri azaldı.. na~olunu.n, ~e~diği~iz her kö- tardrr. : 
~ 1statistiklere göre İstan- ş~sınde cıddı bır alaka uyandır- , Meseleyi dün bir muharriri- Teşekkür 
~ llıanının i !eri geçen se- dı. miz Vali muavini Fazlı Beyden 

lltsb 1 .. d 1 . B.lh Ank d E k" sormuştur. Fazlı Bey hu husus Oğlum Ali'nin dim ve n gihıınl ti et e yuz e a tmış ms- ı assa ara a, s ışe- ufulü dolayısile gerek cenazeıine iş· 
e azalmıştır. Geçenlerde hlrde, Adanada, Aııtalyada, Kı- ta .~emiştir ki: .. " tir ak. gerekse muhtelif suretlerle be· 
lardan bir kısmını tertip brista çok iyi kar ılandık, tak- - Kanun, kopruler parasını yanı taziyet den ehıöbai muht reme-

~c Çıkaran Liman şirketi dir edildik. lJiınden itibaren zabıtlar mah kaldrrmıstır. Binaenaleyh şoför ye ayrı ayn ar.r ıukrana ımkan ve 
bııe kiralık romörkörleri Harnn ve Vasfi Rıza B. le- kemede de yeni harflerle tutul- ler, ~ı ileriye sürerek, böyle kudret.bulamryacağımı ı.ütfen tak~ 

ek ve mavnaların işsiz rin bizden ayrıldıkları şayiası maya başlandı. Artık arap harf- bir talepte bulunamazlar. Şayet v~ b
1
em ma~.urkr gormelerı.nı tr~ 1!• 

tın k f · İ • b · I I · b" d b l l I 1 k cum esıne şu an ve mınnct rrım.ın ~ ı ala ata çekmek su doğru değildı. zmırde ulunan len. bu. suret e ııç ır ye.~ .e n~ u ~an o ursa >I n ı:ır en ya m iblağına ceridei aliyclerinin ta'"nssu· 
Sarruf yapmak niyetin- heyet, 6 haziranda lzmirden av vesıle ıle olursa olsun gorulmı- serrusefer memunına haber ve- tunu rica evlerim efendim. 

det edecektir". yecek oldu ... demektir. rilmelidir." Nafia sabrk mli•teşarı Bürhan'!_ttin /{IJp rii glşelt>rl gece 11a rısı yıkıl 110 ' 
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diyor ve ccnberini çevirerek sa
n tuglalar iUerin<le çabuk bir 
~rçray1sla eski avakbastr hudu
d. dunu geçi}•ordu. 

"lUilliytl,, in edebi ron1anı: 109 

Sc.ı: ı.' c:. t 

J>aıarıc'i 1-+ 

" " 14,30 

önOnıi.iLılek.i ('ır .. ~ırıha al.."arrırı 

dan iHhJr~n KJ iVE: lllll"I\ un 
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!'AHI: \f () f) .\ ~ 1 

ve tel.:rar te\.rar inu:oıı;İ ırı.u <.ılunan 

3-4 l 'ilrli < llifaı "alih llt> 
4 6 Ayni e \lüoi•· lkı 

l>i~ hostılıkl;ın l ht dullat 
14,30 Sımll f!ey 
14,30 ~~~~~--~~~~---__..,,.. 

.. ,. 

" " " 
" " ,, ı. .. .. " 

~· 6 Q30 Salı 

" ,. 
" .,, ,., " 

munalıa~ 2!5 6 930 Çarf8mh~ 
., " 

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

... ., " 

., " 
~000 1\. •• 

15 
15 
ıs 

14 
14 
ı -ı,.'.\n 

15 
14 
ı:; 

15 
15,30 
15,30 
15,30 
1 !i,30 
16 

l 1> 

1 tı 

10 

Yük•ck miihcntlL mektcbinın Mayı 931 gıı) esine kadar ihtiyacı 
olıın yukarda do- ,-e mıkdarları yazılı euak ınunalı:asaya vazedil
miştir. l li.ı:alsnnıl:ı muharrer tarih ~·e giinlerdc mıinaka. aları icra 
edilccc~indrn ııılipleriıı bu barıalü ~erııiıi anlamak için mekrcp 
iducsinc miirıcaat H •emi mıinakAUdRn tvvel '\'iizdc ı edl buçuk 
teminat ııkçeltrini mektep •eznesine t:ı\di etmeleri ilıln olunur. 

c6o ANKARA (AYDIN) OTELİ ~ 
l\1es'ul Müdür; İstanbul sabık İskenderiye 

otelcisi, lbrahim Etem 
\,rf banyo •e hususi daircltr 

hıirahaıl t.- k lftde \O bnkikı ucu~luk daimi 

dııln ru \'ardır. 

Telefon ( Ankara ) 1 ı ;;o CX:X::X::X:CC 

hukuk dı'rt<iııdenı 

Burg-•llda•ında \lan.<ıır ""JJ< 
-inde 11 • I ~ ıtl\c ve "edıı ııtıınıırolı 
hınt.ıe mu~lm ' • '"' d. 'e hcıı>· 
şirderi ;\lıri a \C l\aıina haııınıl•' 
\ekili arnkıı Di aıııandi c!tnd1 nın 
Burga;ııda-ınd• ;,,uklnı kuı ,k fld 
yandro v• Voıliıı ptd<r '° ,,il
leri Panayot Mana.in •ltyhiııe ık•· 
nıc c1lcdlgl ıulılhi lravıı dl\ aıınd•" 
dolı ı müddca•lc'1' namına yıııılı 
ol:lıı istifa mumıllt) hin rnahılli i~•: 
metinin mrchuliyeıinc binaen ''İh1 

kanuni dıireslndı: rtbliA" nluod11
'" 
er· 

halde mllddcıi zarfında cev•P ' 

mediliod•n hukn~ usulu muh•k'" 

meltrı kanununun 401 ind m•dJe 

!ine te\fil.an h kkında muımdtJ~ 
gıyap kararı bllntihn vc\OJİ ı;h~ 1 

i.I < • J temmuz QJO ptr)<mbe ıun 
\Jill 

on uç buçuğa ta) in <dilerek ydıı 
,jrtC: 

gi'•ı> katın mıh keme d" aııh:ııı<-

1&lıl< edilmlı ve )ine kanunu o>' ,· 
l ·~ıı kOrun 14 l inci maddt>lnc I<' 1 

.ı ,. 
il~nen tebliği korargir olmuş "I 

1

1 . rıu\-
ğund•n i•hu lftvin olunan ~" J 
mu maile\ hin mah..,\·n'leYr gclııır:Jı . < 
\e yı l>lr "ckıll kanuni ~nııd"''" 
ılıği t•kdlrdc h.ıkkında ım,i1"1cl 

1 

b~ 
gıyahl}J•)t dc\am olunacı~ı ı• •n • ,ı, 
ğat mal<amına him ulmık uır> 

o\unur. 

- sanlar pek çoktur. Bu biİibiri- ı nerkise benziyen bebekleri ha- geliyordu. --- Şu halde demin. izah etti- ti. . ,
3
;J' 

nin zrddr cereyanları ke fet- re hare olmuştu. Yavaşça mırıl Hale tedbirli, zeki bir kadın ğim iki onktayr nazarı dikkate Cevdet Bey, Galata pı} r§ı' 
1 mek irin kadın hissi daha ma- 1 dandı : dr. Kalbine ve hayatına ait şi- almanız şartile fikrinizi ben de smda Ahmet Sami Beyle ~3 111· 

/il' • ..,· l'l, M .. . ıı - R ~ R hirdir. İsterim ki, etrafımda be - Hayata hiç bir zaman emni- kayetlere karşısındaki adamın kabul ediyorum. lı:klı şerefini ve haysiyetı111 Jı,J' 
~~.lf!"'XGrmıw ni bilen ve iyi tamyan az, fakat yelle sarılmak mümkün değil- muhatap olmıyacağınr takdir Cevdet Beyin ne zamandan zayedeye çıkardıkları gen~ ,eti 

konuşabilir, al"İyerpanse sahibi dir ki ... Rüzgar g~bidir. Ne tu- ederdi. Ne olursa olsun bu a- beri beklediği cevap nihayet dmın bu asil ve nezih vatı~ ,e 
IJürhsn Cahil olmıyan dostlar bulunsun. tulur, ne tutunulur... dam ondan zevk, sevinç, şetaret Halenin kuru ve gergin dudak- karşısında o kadar nadiı'J'I 11 ,ıı 

-- - - Hakkınız var hanrmefen- Cevdet B. sahnenin ulviyetiıı bekliyordu .. Ne eksiği vardı ki. tarından soluk ve kıvrık yaprak mahcup kalmıştı ki, ttli1\ 1 i 
Jlale sesinin ahengini değiş- mazlardı.. Siz hep müstakil, di, arzu ettiginiz gibi... den bir şey söyliyemiyordu. Evli idi, çocukları vardı. Para- lar gibi dökülüvermişti. bir gün gelip bunları isitece~~ıl 

ı tirdi: sePbest yaşıyordunuz. Şüphesiz - Diğer noktalan size"bıca- Genç kadının derin bir ruh bub s1 vardı. Muntazam bir adam- Genç kadının bu muvafakat tasavvur ederek şimdiden 5 

- Cevdet Beyefendi, dedi. bir çok kadınlarla vakit geçiri- kıyorum. İstikbal için de bir ranr geçirdiği belli idi. Bu sıca- dı. Kendisine yaklaşmak iste- cevabım ne derin ruh buhranla mağa başladı. . lı' 
?l:ektubunuzu def'alarca oku- yordunuz. Fakat sekil böyle de şey söylemiyorum. Ben hayatı da ter& bir hareket fena bir cüm yişindeki maksat her halde bir n neticesinde verdiği her halin- Maamafih bütün bu cirf>ıJlj\I"' 
dum ve ... fikrinizi esas itibari gildi. Vaziyetini;,, tamamile bir daha ilk adımda zedelenmiş bir le, çirkin bir Latife bu kıvamına hayır işlemek, ona yaranmak i- den belli idi, Fakat Cevdet Bey reketlere sebep olan gene. 

11 
ı 

kabul ettim. Yalnız - ·. başka kadınla beraber görünün- kadmrm. Kalbim o kadar kırık gelmiş vaziyeti berbat edebilir çin değildi. Dört başı mamur onu incitmeden bu cevabı ala- met Sami idi. O biuat Jla1' 1 ı 
- Evet Hanımefendi. ce. · ·. ~nlryors~nuz ya... B~- ki! Kendimi cereyana bıraktım. di. olan bu adam da diğerleri gi- bildiğine gene memnundu. İba- köşküne gidip kendisin.~ ~ı.ııW ı 
- Muhitin dedi kodulanna n_un ı~ın ben _şoyle bı; çar~ d~- Ve bu son kararımda da yalnız Ve Cevdet Beyin sükfıtü bi kendisine tasarruf etmek ve det eder gibi büyük bir hürmet !erce lira üzerinden yurıl 1 .;:ı.' 

tclakkilenne bir kıymet verme- şu~dum. Benı~ kendıı:nc ~tt b~r sizin samimiyetinize ve mertti genç kadına hulul etmek için etının, rengımn, hareketinin le başını eğ~: teklifleri yaptığını herkese 
ınckle beraber bazı noktalardan evı~. olur ve sız bu evın bır mı- ğinize güveniyorum. Arok ati en makul bir hareketti. Hale zevkini almak istiyordu. - Çok teşekkür ederim ha- mıştr. ~,ıl 
iht.yatlı olmak mecburiyetini safın olarak bulunursum12. için ne diyebilirim. dilştüfü dalgınlıktan yavaş ')la- Genç kadın o kadar satniıni nımefendi. Fakat artık btmlarla nteŞıı~· 
!ıisseclivoruın. - Nasıl emrederseniz hanım Genç kadın gayri ihtiyari do- vıış kurtuldu. Ve kıırşısında his itiraflara, şikayetlere başlamış- Ve başını eğip gözlerinin ha- olmağa lüzum yoktu. ~ecn\.1 ı t 

- N~ g"°Ji hanımefendi. efendi. lan gözlerini. kapadı. Cevdet B. !erine hürmet ed~n bir dost bu- ken birdcn?ire ~ima~ıncla açı~ reketini_ göst~_rrniye~, ka~ dm hükmünü vermi~tı-. ~ r::ı 
- izah edecegim efendim. - Sonra muhitimizi, dostla- çok milteessır olmuştu. Uırun lunduğundan emın olarak adeta lan bu hakıkat koşesı ona vazı- kızardıgını gorerek ılave ettı: Bey onun yüksek asaleti kil 0 

B r ere sızi, vaziyetiniz .• Ev- rrmızr intihap etmek meselesi- bir sükftt bu teessürü büyüttü. dertlqir gibi likırdıya başladı: yetini ıhtıı:r ~tti. Sesini ve tav- . -, ~ay atınıza istedig_inz gi·. sında bütün fedakarlıgını 
1 

f-
- Coc ıkla ız var. Ben ni bana bırakırsınız .. Bunu -şu Cevdet Bey hem sev.iniyor, -Biliyor musunuz kadın doğ runu deği tırmeğe çalışarak bı bakım ~lacaksınız. S~ze tabı 1 mağa bir anda karar verd ~ 1 ını.ıa nca onlar ıztl· maksatla ayırıp söyliyorum.Bu hıım de Halenin ilk defa gördü duğuma ne kadar milteessiriı:n mev:rua avdet etti: 1 olacak benın . Mesgalenız ara-, kesin 0 kadar maddi teJak rı 

c e • l r. şekilde rabı~!arla kurulmuş yu ğü bu ıztrrabına mütee sir olu- Cevdet Bey. Hayatıma istedi- - Siz, Cevdet Bey, o ~e~tu 1 smda ba.~a ~yır:;cağımz küçü~ tiği Ahmet Samini~ bile : 
Cevdet Bey at ldı: ~alann hakıkı dostlan az olur. yordu. ğim gibi \ıill<medememek ne bü bunuzu yazdıktan sonra fıkrı - zaman omrumun en kıymetlı yaklaşırken çek dizrlanııı 

r enı"!lle me gul ol- Buna mukabil münasebetler- Genç kadın hislerine hikim yük ıstırabım... nizde, kararınızda bir tebeddül parçası olacaktır. ne koydugu genç kad tı~, ~ 
..._--'=--.:.! ~~.:· ,;.

0 

..::.ruı:!.:.::ını~c:.:f.:::e:;n.;;:d;.;,i.:._ __ -1,,:d::e;,;n~b:ir:..;ç~o;::k:_:ş:::e:!..y.::le::;r~m::;e:;:m:,::u:,:l :_e~d:_:e::,n:ı.;o;:lm:;::a:!ğ~a:.2ç:.':a::lı~ş:ıy~o:r:_:d::u:~·_;O:;ö:z:le~nn~· ;:_:eL..~B;:u.ı.s:· i~k~a~y~e~t~phe~k:..ibel:'.:l:li:_.;;i d~i'.J:ki:· 'J.:old u mu ? Müka 1 emenin re mi sa fhas t ı na ait o bli yııl: hu km u rt · . 
- H:,.nr h:ın ı in müsl ülilt ile neticelen 1i~- •. _.,ılı 



H. if at Bey hapiste 1•1jfi1 lljl§I j U•J! (PERODEN) 01uıa...;k-Bogtt hn .. lilılertnd•. en tıhl dlr KES:Aı;JIN ,bef.ditv•~ortiirlÜ a§rıİ•r• "•'t"· 
DıJKTORLARA SO.l?UNIJZ 

!iAffe' TRikALSIN _ Birinci sahlfııdcn mab3t 
~tmediler, size muracaat ediyo- deye lüzum görmiyor ve hapisa 
rum demi tır. neye gidiyorum. Yarın Ankara 

VEREML LEHE, SIRACALILARA ,UZVICT 
ve l<El'f/I( ZAY:rUICLARINA, HAl'llLE 
ve SÜT ViREN llAD/lflARA,ÇOCUl<ıA
IUN 8İİYÜlfESfNE, J<E/lffX l<IRIXLIKl.J!. 
RiNA, HASTAUKOAI! KALKANL.4/lA. 

vt•:ız.:ıı;;;.~ ~OMPRİMI!: ll.J..Şt.TOZ VE (;RJl.NULE 
6üt1de 3'•det y11hol 5 ktt!fik J 

ocuhlara nısıF, "'(· 

İlamat müddeiumumisi Hik da devam edilecek olan muhake 

nıet Bey ilama ait kayıt muame meye bu vaziyet tahtında bitta- -----:;--::-::-:~~;-:;AiiiiCiiiZiiiiiiiiiiiiiiimiiii!i~ijii~ii:ii~j?i~~jiiiiiiW::iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiliiiiiiiiiiiiiiJ~p;;;:----;; 
lesiniikmalederekkapıaltıjan bigidemiyeceğim." IT . .\."IILL \'lL:\.YETI ,.. 1 Dar·· .fu·· un mu··bay?:ıa 
darma karakoluna teslim etmiş Raporda ne deniyor? DEFTERDAR LJK JLANATI • G~ 
tir. Haydar Rifat Beyi hastalığı 

Jandarmalar Haydar Rifat dolayrsile verdiği istida üzerine k 0 rn s ·,yon u n dan~ 
Beyin bileklerine gelepçe tak- muayene eden tabibi adli Enver KIRALI K Ül)ALAl:<.: No. 40 ~lchn1eta li pa~a • 
rnaya lüzum görmemişler ve B. raporunu M. umumiliğe ver-'~=~;~;;;;;~::!:; 
kendisini derhal hapisaneye sevmişti. Öğrendiğimize göre bu~ hanının üst katı, Karaköy, senelik kira ·ı r>OO Tıp fakültesinin 930 senei 
ketmişlerdir. raporda "hapisanei umumi has- ı s EYR•ı ı lira, kiralaınak nıuamele i aleni nıüzayede 

Mahkfım avukat hapisaneye tanesinde tahtı tedaviye alın- } ' • • t •d d • h 
teslim edilirken yanında avuka- mak şartile hastalığı hapsine SEFA.ıN usulile 2Z haziran fl30 pazar günü .aat 14,3oda ma ıyesı ıp ı asın an nı ayea 
~ı İsmail Hakkı Bey bulunuyor- mani değildir" denilmektedir. defterdarlıkta yaptlacaktır. (H.1tı7) tine kadap bir senelik bif UmUIT 
du. Haydar Ri fat Beyin jandar- Tasdik edildi l\lerkez Arencaı; c.ıaıı köprü M , rl t } , t } , d 
nıa muhafazası altında hapisa- Diğer taraftan Meclisi Tıbbı buınd1, Beyoı1 • 236} Şub' ... üıue: Cennet satılıyor ••• mua yyena ıs e erın e mu-
lleye geldiğini gören ve hapisa- adli Ankara asliye mahkemesin aenıesı: :\labınudlye ! lanı alandı ~ 
ne civarındaki kahvelerde otu- de rüyet olunan Mahı::ıut Esat lmnblll ~·10 Kadıköy CAnnetlnfn bil'ifraz satılması hak· hapf'er diğer yerli malla:rın-
tan halk derhal yerlerinden kal- H. Rifat Beyler rlavasında Ha- M d kında Sultan Ahmet Sulh mahkemesinden 
karak mumaileyhi seyretmek i- ydar Rifat B. tarafından yolla- U an ya pOStaSI karar temvizce tasdik edilmiştir. dan olan ihtiyacat Ve levazt-
çin arkasından ilerlemişler ise nan ve hastalığını müş'ir Dr. Cııma, Pazar, Slaı, Çar. l(adıköyUnde Mühürdarda Rıza Paşa arsası demekle maruf 
de iandanna tarafından dağıtıl- Vasil imzalı raporu tastil· et- şamba giinlerl idare rıhtımın· Cennet bahçe 45 parçaya bil'lfraz satılıyor. mı umumi veisaireleri ve Da-
llııslardır. mışıtr. dan 9 da kalkar. Tafsilat ve haritayı görmek istlyenler Galata t<araköy Palas· C. 

Haydar Rifat B. bu sırada Ayni zamanda Haydar Rifatı ta Mimar Nahum Efendiye mUracaatetmelerl. Telefon 8. O. 368 rülf ün un ida :rei merk eziyesi-
resmini alan gazetecilere güle- Beyin vekilleri müddeiumumili- Ayvalık SÜ r' at 11 t b ı · ı .A. t. d 
rek: ğe bir istida vererek müvekkille S an U VI aye ID en l d'.... r s batı ve Eczacı dı'ş 

- Bu da bir hatıra olur de- rinin cezasının 4 ay bir müddet postası e ıge "U3 , -
llıis ve yakmdaki avukatına il~- le tehirini is~emişlerdi. Müddei (Mersin) vapuru a Haziran Vekaletçe her ay neşredil- yevmi ihale olan 21 Ha7iran 1 Cİ mekteplerinin her nevi mat 
•ıe etmi ·tir: umumilikce bu talep reddedil- Salı 17 de , irkecl rıhtımından mekte olan İdare mecmuasının 930 Cumartesi gününe kadar 

- Hükmükader değil mi? miş ve mahkumiyet iliiınlannın harekttle Gdibolu, Çanakkale, 27 inci nüshadan itibaren birse Vekalet muhasebe mudürlü- k t Ve yeplı' ihti vacatl Sa 
Birinci koğufta. tenfizi için verilen 3 günlük mü Küçük.kuyu, ülremic Burha· neliği, malzemesi Vekalete ait ğ~de müteşekkil müba>'.a~t ~.o rU 3 C. -

Haydar Röfat Bey hapisane- saadenin hususi işlerini tcşviye niye, Ay"alıga gid~c~k ve olmak üzre kapalı zarfla mü- nıısyonuna ve şartnamesını gor • } • H • • • b • 
de birinci koğuşa konulmuştur. için kafi olduğuna karar venniş dönüşte mezkt\r iskelelerle bir· . mek istiyenler her gün Anka- ıre e'f'l 8ZJraillll yırnl ı eşın-
Bu koğuşta istiklal mahkemesi tir. likte Altunoluıta u~rayarak nakasaya konulmuştur. Talıp- rada Dahiliye levazım memur- • b •• - İ J 5 t 
llıahkumlanndan Lisanettln Be Bugünkü muhakeme gelecektir, lerin ~; yedi buçuk teminat ak- luö-una veya Vilayet mektubi Cı Ç0 rşam a gunU Saa e · 
He sabık merkez kumandanı Bugün Ankarada Mahmut Gelibolu için yalnL'I yulcu çesi veya lıükı'.ımetçe muteber kalemine müracaat eylemeleri , h } k J k .. k 1 ' 
Saffet Bey ve tarikati salfıhiyeci Esat B. tarafından açılan dava- alınır yiik ulınm:ıı. bir banka teminat m.ektubu ile ilan olunur. ___ _ __ l a e } ınma Uzere a pa ı 
llıahki\mlarbulunmaktadır. ya devam olunacaktır. Halbuki ~,.....:...;:..;;.....;.....;........: _____ , MUSTAFA ŞAMLI f }"l k k 
liaydar Rifat B. ne eliyor? .. H. Rifat B mahpus bulunmak- zmir - Mersin .. .. zar usu ı e m üna asa ya o-

Haydar Rifat B. yamı hapi- tadır. Maaınafih alakadar hu- sür' at postasına • • l t T ı. ı ı h 
tane hastanesine yerleştirile- kukcular maznunun istiçvabı • i nu muş ur. a ıp o an ar er. 
tektir. yaptldığt için dunı.şmaya giya- '.\lahmul Şevket Pa;a) vapuru 3 • mağazasındaki 

HaydarRifat B. adliyeye gel hında devam olunabileceği mü- Haziran .alı 12 de Galata rıh· biri için ayrı ayrı meVCUt Ş8-_ 
nıek üzre hazırlanırken kendisi- taleasındaclırıar. cımınd,ın hareketle çar~amba TASFI. YE <loJayısite zararına satılan 
ni gören bir muharririmize şu ANKARA. l (Telefonla) - sabahı lzmire gidecek akşamı n1allardan istifade ediniz. rtname Ve listelerine göre bU 
heyanatta bulunmuştur: Asliye ceza mahkemesi bugün- lzmirden hareketle .~ntalya., 

- Şimdi tevkifhaneye gidiyo kü celsesinde maznun Haydar Alaiye, :\!ersine gidecek ve bapta malumat almak Üzere 
ruın. Rifat Beyin tahtelhıfız celbi la- Taşucu, Anamor, Alaiye, ••• Bu fırsatı kaçırmayınız. ••• 

Şimdi hasta bulunuyorum. zım gelip gelmiyeceğinc karar Antalya, Kuşadası, Jzmire - ----- ---· her gu• n o"g"' leden $Onra ffittlg" a 
l<:anun bana herhangi bir hasta verecektir. Bu karara intizaren u§ravar.ık gelecektir. lst. 4 üncü lcrn memurluğun' ğer şartlar: Vergi, belediye, va-

llede tedavi edilmek hakkını ver yarın muhakeme devam edemi t>;Al'.\l VAl'LJRLARJ dan: . kıf icarıe rüsumu mü teriye ait- harbi ve binasında Vaki ko-
<liği halde bu hakkımdan istifa- yecektir. lzmı·r Postası Açık artınna ile paraya çevri tir. Yazılan ahşap hane yukar- c. 

1 lecek gayri menlc\Uiın ne oldu- da gösterilen 3-7-930 tarihinde • k. t b t. .. at Dünkü toplanısta neler görüsüldü Seri, IAUksNve muntazam ğu: Bir bup hane. 1st. 4 üncü icra memurluğu o- mısyon ı a e ıne muraca 
ADN H;~~~: Gayri menlhı1i.W,:P,ulunduğu dasında işbu ilan ve gösterilen etmelerı· ':.Te komsı·vonca temı' -! 

( Birinci sahifeden mabat ) 1. inci pazartesi mevki, mahallesı, ~pkağı, nu- arttırma şartnamesi dairesinde T C. 

::1~1:ı:::~~t ::~~~a~!~'ta~- ~~:~a~::i~~en~et:ili~~~:~~: eı~ 1(1%ı~:1)1~·e"t~~~n~lı~ ~~il ~~~~s~gaı::~~iıe8;~~~csü~~~ •
5

a-::·a·
1

~~:-~g-~-~~ ... ~-a·~-~--~-nu.r ... ~ .... -m-U- ·nat akçesi alınama ya cağına~ 
'l'ai turizm hatlarının tesisi karşılanmıştır. Triptik usulü- l:tmlrden lsıanbub harc'<ct eJcr. ce s. atik 17 No. 1 cedit 14No. dürlUğUnden: r • t • ti b h 
g_ittikr., artan bir ihtiyaç oldu- nün şümullü surette tatbiki, reh Galata ~iımriı': k"$ısındı Site Takdir olunan kıymet: Yedi "" C ) Inaen emına arın e eme-~ 

"ı"- frınseı han 1n la 12nurn:trıJl L'lmu· n.Uo .r. x:: 
gu sabit olmuştur. ber ve yol haritalarında meşhur mt acanr·lı~ın· müracaat. Telefon yüz elli lira. Artınnanın yapı· 7 330 ipek mendil Vll ~:şarp. hal hı· n gu"' n evvel mu hasebe,._, 

Birçokturingklüplerveoto- yerlerin herkes tarafından ko-
1 

lleyo~lıı: 104l lacağı, yer, gün, saat: İst. 4 40 ipek noyun Bağı .l 

ltıobilciler cemiyeti bu hususta !aylıkla okunacak harflerle gös - iiııı-ıııırı-•-•m--•ı üncü icra dairesinde 3 - 7 - 930 9 - Köhne Çuval • t } 1 
leşebüsatta bulunmuşlardır. Ba terilmesi, tamirde olan yolla· / Y elkencİ vapurları Perşembe 14 ila 16 ya kadar. Yui<ardn yaı:ılı eşya ecnab1 mcnı Veznesıne ya ırı ması Ve a }- 1 

~ı turing klüpler, tayyare se- rın vaktinde seyyahlara bildiril 1 Karadeniz po:.tası ı _İşbu gayri menkulün ar- lekete göndeıllmck ,ırtlylc biımu k kb t ki• f 
Y~hatıerinde kıymetli maliimat mesi, seyyahlara mahsus mü- tırma şartnamesi Zl - 6 - -930 zıyede saulacağın<lan 2·6· 930 rttr· JlaCa ma UZUll e ı name·,• 
\ennek sureti le yardım etmiş- kaleme kitaplarmın bütün Tu- r\ JlH d 0 j ti tarihinden itibaren 30-144 No. hinden itibaren ıaliıllerin aııı ı.o. 1
etdir. Havai turizmin mütema ring klüpler tarafından hazır- ile tst 4 üncü icra dairesinin mhwınuna muraraaıt.n. ler)e birlikte ihale İÇİn tayin 
Qi)'en artması bu seyahatlerin !anarak teşkilat merkezinin bu vapur.U '.? l)aza l'l c~i mtıay;en numarasında herke- --J<anbul ına!ıl.. fllCI Hfiye hırinci 1 

küçük bir teşvik ile büyük bir lunduğu Brükselde tabettiril- Hızıran sin görebilmesi içın a ıktır. i- ucareı dairesind n: edilen müddetten bir Saat ev- .1 1
llki af alacağını gösteriyor. mesi de takarrür etmiljtir. •günu ukşamı 61' -;!kecı. nnı:_mıtn~" 11anda yazılı olanlardan fazla. lsıanhulda l'angıltıda ı-anıa· 

B t B .. k" . t• hareketle do:tru [Zon.,:ol b •. n.· } k • ., 
t'(' inaenaleyh (A. · T.) teş- . ugun U ıc ı~: · bolıı. c;crz, ~anısun. UrJı, c;;. malı'.ımat almak istiyenler. işbu fında Cabı 'okıg>nda mukim !\urun ve OffiSıfOllUffiUZa muraca-

1 ,.
1 atı kongresinin bu hususta ~~;ıma sonunda bugun.saba~ı resuo, Vakfıkebir, Trabwn, Sur. ~artnameye ve 930-144 dosya Çilingiryan efendinin 2~·5·'130 uri-

~at'i bir hattı hareket ittihaz 1 d 1 k 
1 ·ı . tı' . t t d. ylemelerı' ı" la" n 1 ve og e en sonra oma uzre 1- mene Oı \"C IUz:) ve gıdecekıir. numarası e memurıye mıze hinde mahkemece ııiftıını kırar ve- a ve ev ı e lJ 

ttnıcsini ve icap eden teşkilatın ki celse akte.diler~k miı.:aker~~ 1 SAMSUN · v.ıpuru müracaat etmelidir. rilmi• oldu~ııııdan 
Yapılmasını teklif ederiz." ta devam edılmesı muvafık go- 1 . · + l bziran 2 - Arttırrl}a)la iııtirak için 1 \Hiflis ziınnıcrlııde alac•k- olunur. 

~aporda tayyare meydanla- rülmüşt.iı.'r. .. • ÇAIJŞAMl)A yukarda yazılı kıymetin yüzde 
tı ki" l · · · ·ı D kü l l. .) lan olanlann " l•tihkak iddiasında • tayyare up erı tesısı ı e un zıyarei: er 1 . yedi teminat gösterilecektir. 
ta,, !J ' ilce k ak s•· ' h ' h bulunanların ıRrihi Jl;lndan iıllıoren , yare yo arı ve ın e ma- Kongre azalan refikalarile ;anıı ır~coı n mnıııu:ın >re H ki · 'llil 
h«ll hakk d ·· k b'l 1 • 3 - a an tapu sıet e sa- bir "'· zorfında allla ve lstlhkakla· ııı eri ın a mute a ı en birlikte saat on dört buc;uktal keık /.,ınguidak, n«lı11iu. Sımsun bit olmıyan ipotekli alacaklılar 

alumat itası da mev:ruu bahis a"sa"rı atı'ka muz·· esı'le Topkapı Or<lu. ı:ır son. Trabzon, •Sürme- d 1 . 'f k r la diğer alaka ar arın ve ırtı a 
it, sarayini ziyaret etmişlerdir. ne ' 0 Rize re ızimet re avdeı hakkı sahiplerinin bu haklarını 

rını mahkemeye muracaatla delille
rini kayt ettirmeleri 

2 Md!li!c burcu olanların · Katibi umumiliğin raporu Müteakiben Üsküdar, Hay- ede~ekrı- ve hususile faiz ve masrafa da-
ıttif ki ta · d'lm' ti 1"a!si1A< için lrkecide Yel~encl 
() a a svıp e ı iŞ r. darpaşa, Kadıköy ve Moda ö- ı.r· olan ı'ddialannı işbu ilin ta- mıktan b rçlınnı ıvru müddet içinde 

1 P · t " .. ül' hanında kAfn acente>ine milrı· 
ıneae e arH e goruş e- nünden geçilmek suretile Ada- caat Tel. hıanbul 1515 rihinden itibaren yirmi gün i- mahkemeye blldinncleri ve her ııe 

cel< lara hususi bir vapurla gidile- çinde evrakı mü bitelerile bir- sıfaıla olursa ol<un aıülU!in m•llı-
l'ayyare seyahatleri hakkın rek bir deniz tenezzühü yapıl- BARTIN hattı Lüks Jikte memuriyetimize bildirme- nnı ellerinde buiundJranlann o ınal-

rl~ki teşebbüslerin tesrii için a- mış ve saat (20) de Büyükada- Ekspres postast leri icap eder aksi halde haklan !ar üzerindo mahfuz kalmak şartile 
~adan biri tarafından vaki olan da Yatklüp'te kongre azası şe· p 

1 
tapu sicillile sabit olmıyanlar aynı müddet içinde emvııli mezkıl-

lcklif üzerine reis bu meselenin refine cemiyeti belediye azası AJ~ID vuHpauıriırı~!an azar esı' . l d " satış bedelinm pay aşmasın a ' reyi mahkeme emrine tevdi ecmelert '.akrnda Pariste aktedilecek iç- tarafından bir ziyafet verilmi~- h · k lırl 
t ~ anç a ar. 3 - Hllt!ına hırekeı cer.al mes· ınıada intaç olunacağını ve şi- tir. Saat yirmi ikide Yatldüpte Slrkeci'den hareketle Ereğli, Zon-
"'d' · k im 4 - Gösterilen günde artır- ullyeıi m!Utelzim olaca"' ,e m·'-bul .,, ılik müzakeresine lüzum ol bir resmı abul yapı ış ve sa- guldak, Bartın. Amasra, Kurucaşile •· .. 
llıad • be · · · d.. h k ed'l maya iştirak edenler artırma mazeret bolunmıdıkr• ru .. rhan L.u

1 
.. ıgını yan etınış ve tayya- at yırmı ortte are et ı e- ~e Cı"deyeazlmct ve ıt\'det ede- ..- • .,_. 

r ı • şartnamesini okumuş ve lüzum hı; er maddesinin müzakeresi te rek Perapalasa avdet olunmuş- cektlr. lu malfımatı almış bunları tama 
lt olunmuştur. tur. TafsilA.t için .'lrkeci salonu men kabul etmiş ad ve itibar 

1 1930 senesi için beynelmilel Kongre murahhasları yann ka d Mizan oğlu han No· l! olunurlar. üstünde birakılan 

nndan mahrum kalacakları vı ınüf
llsin ala 

~Şkilat riyase:ine şi~d~ki reis Yalovayi l'iyaret edecekler ve T ~şı;'~ lstanbul 954 · gayri menkulün bedeli zamanın 
1 • lienneberg ıpkaen ıntihap o- Çarşamba günü kongrenin son e e 

0 
da verilmezse gayri menkul i- on gQn sonra yanı 14 bııiran 930 

IJ.tınıuştur. celsesi aktedilecektir. Sulıanahmeı beşind sulh hukuk kinci bir arttı.ıırna ile satılır ve cumartesi gilnU uıı 14 de mahlıc· 

4 - Müflisin ılıcaklınnın ilk 
içtimaı olarak ıarilıi lltııdaıı itibaren 

l> Gelecek sene kongrenin haldmlihln<len: bedel farkı ve mahrum kalınan menin i!lts muameliıına mahsus 
rag'ta akti kararlaştınlmıştır. Ticaret Odası. • Tereke&inin tasfiyesine karar ve- yüzde beş faiz ve diğer zararlar odasında hazır bulunmaları iltn olunur. 

t Teşkiliit muhasibi mes'ulü İstanbul Ticaret Odası bey- rilen kabzımal muıeve!fa lzut ağa· ayrıca hükme hacet kalmaksr- ,'ultanahmct b•.şlnci sulh hukıılı 
tafın 1 k (1930) b'"t ' nın uhdel tasarrufunda bulunan Veni b-'-' u•· d t . can ° uanan u - nelmilel Ticaret Odalan teşki- zın memuriyetimizce alıcıdan ..... m &ın eo: 
esı a k b 1 d" lm" t' köydç Ayanlkola mahallesinln aya· Terek sinin tasfiyesine karar ynen a u e 1 ış ır. • !atında bir Türk milli komitesi tahsil olunur. Beş nwnaralı c. ve-y U h · l nikola sokağındı aıik. 48 cedit 1 rllen kabıo:ımıl müteveffa lızeı ağa-

0 ar ve arıta arı bulundurulması için İktisat Ve- numaralı üç odı ve bahçe ve mut· fıkradaki şart tahakkuk etmek nın uhtei casacrıı!unda bulunan Feri 
ltı Müzakere edilen maddeler kaleti nezdinde teşebbüsatta bu falı: ve halmyl müşıemil tamire muh· kaydile üç defa bağmldıktau köyilnde Sakız ıgııeı sokağında ııilı 
~!~Yanında bilhassa Turing lunmuştur. taç •hı•P hane açık arırırmo usıılile sonra gayri menkul en çok art- 6 mü":m•r. numaralı 1!ı8 ıirı 18 P'!'"· 

1 llplerin hazırlıyacaklan yol- Oda, beynelmilel tabirat ti- saulaca~ından talip olanların kıymeti tıranın üstünde birakılır. Şart ma.k bır lıııa arsa açık arıtırını uıulile 
ar ı • . .anlacağındın tılıp olaniann beher ııı ıaritaları ve umumiyetle cariye komisyonu tarafından muhammtnesı olan iki yuz liranın tahakkuk etmezse artırma gen ziraını ıalıdır edılen kırk lıoru,tan 
~akalat işlerine ehemmiyet (c. A. f.) namı verilen sif muka yilzde onu ni<beıindo pey akçesini birakılrp alıcı taahhütlerinden ibaret kıymırin yüzde onu nlsbeılnde 
Ctılıniş ve Türk Turing klübü- veleleri (yani mallan teslim şe- mü,tasbiben 6-7-930 utlhlne müsa- kurtulur ve teminat ta kalkar. pep akçesini müstıshibcn 6·7-9JO 
~Un bu yolda vücude getirdiği raiti) hakkında sorulan suallle- dif pazar günU ıaaı 14 de Adliye 5 - Artrrmanın birinci veya tarihine mü>&dif paur .. gUniı .. ııı 
•u··erter :<ayanı takdir görülmüş- re cevap vermeği salahiyeti ha- sarayının Usı kaunda Sultanahmcı ikinci olmasaıa ve gayri men- 14<le ıdhye saray!nın ust kaunda 

r T • Sultanıhıneı be~lncı ;ulh hukuk ha-lla· iirk Turing klübü namı- ricinde görerek Vekalete bildir beşinci sulh hukuk hakimliğine mU- kule taalluk eden kanunı hak- kimliğine mflracut etmılcrl ilin 
lllemleketimizde Turizm teş- miştir racaıı etmeltrı il4n olunur. ka ve satışın tarzına güre di- oıı.ıı;ıor 

--------
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Kola nıll~a1aası 
Tütün inhi arı umumi müdürlüğünden: 
Sl{tara nıakinalan için 10000 paket makına•arı için .lO.Ouu ku

rular için 3000 kilo kola ile 1300 libre kaıain kola ı pazarlıkla · 
alınacaktır. 

Cibatl fabrikasında mevcut numuneleri ev.atında kota vermek 
isteyenlerin numuneleri ve evsafı görmek iızrc her ıı;iın Cibali 
levazım ambarına müraeaatlırı ve 28-6-930 Pa~ancsi güııu s:ııı• 
10,30 da yüzde redl buçhlc teminatı muvakkatclcri ile bulunm 
lan 

• • • 

JtOO 'i'e nınrekke~ mo~aJaası 
Tütün inhisan umumi müdfırlüğünden: 
ldareınlx için yerli malı olarak 1600 ~ yarım kiloluk lııt 

ve 1500 şi~ çeynk kilolu'c: kırmızı mürekkep pazarlıklı muba
yaa edileceıtnden taliplerin resmi vesaiklc mür~kkeplcrın burada 
imal edilcli!';inl İJbat ecmek şa.rtile pazarlığının icrası için yu;ıde 

yedi buçuk teınlnatı muvakkatelerile 9-6-990 Paıartc'i µıiııü b<lat 

ıo,30 da Galntadı mübaraat komisyonunda bulunmaları 

• • • 
Ta~ta nıo~ayaası 

Tütün inhisarı umumi müdürlüğünden: 
idaremiz için muhtelif ch'atta ı 150 yaprak ı' lamur tıı ıcası p.ı

zarlıkla mübayaa edilcccgindcn taliplerin her gun cb'ııdı ı:orm 

~ milracaatları ve pazarlı~ için yiızde yedi buçuk te'llınil 
muvaklı:atdcri Jle 9 haziran 930 Pazartesi gunu sııat 1 1 de l.ala
tada miiba,-aat komisyonunda bulunmaJarL 
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EınniJet sandıw enı la~ nıuza1ee~si 
Ka(l karar jlaııı 

H üsniye ve Nesıbe Hanımlar hısselerinı bıl 
aslale Feraset \e Zehra Hnnım'ar hilveH'iyc evlet Dem •. ry 

e Eıni. e 'Hrtl r ı d ı b tvel-i;ıle Hiis- •• •- ~ arı 

IUZl ) Odt 

.ıye Haıııın . ca • • -. 
1305 6510 2724 Eyipte .leynephatun mahallesinde Jdris 1 a r e S 1 1 a 

•deli l•h ı mm<n lkraı 
L. kıyıneı L 'o 

Merlıuıuı ~ •ıns \c ne' i 
ıfc rn 'kı ı < m m ıı 

Il r ıunun 
ı mı 

köşkiı sokağında eski 25, 27. 2 mukerrer, 27 mükerrer ~:iii.aı=:m~mz:ımm.ılllöl:;r..;!.3ı:ırıaaıı.:ııımmıoaE~Jlilllillıı:::ı:;;ımm•cii 
veni 33, 35, 37, 39, 41 43 nuınar.n lı yüz yetın şj 
iki ar ın arsa u zerinde bir katı kiirg i ı- digcr 
katı ah ap o mak uzere iki katta biri sandık 
odas ı olmak uzre altı oda iki ofa b'r 
kömürlük bir topr k ha Ju hah e kapısı di
l> eri y liz ar. ın arsa zeri de yanın ka ir ıl:ı 
katta uc oda bır ofa bir ta<;lık bir mut fak 
hir kömurlük hır ı;usulhane ıkinci katın b:r 
kı mı ah•ap lıanci ıvas zdır e yuz yet i 
arş ın arsa üzerinde ah ap b·r hır ve t· " 

yiiz ye tmiş arsın ar il iız d kar ır bir a
hır ve sama"'lık 'e ıiı; yü, ıloks n arşın 
üzerinde kiir ôr csk · ce a •r \ e agıl ~ c bir c\::i 1 

niim alt ı yüz arşın hah cyı ve hah ede bir 

305 1755 10781 Erenköyünde Sahrayıc dit mahallesinde 
Etemefendi sokaguıda eski 132, 128, 134, 
130, 129, 127 131 ve yenı 35, 39, 45, 47, 49, 

51,53 numaralı uç yuz otuz dokuz ar mı muhte 
rik beş hane ve diıkkan eseri ebniye mahal 
li ve iki bin altı yüz a ltını bir a r. ın bahçe 
yi ve yüz ellı arsın arsa uzeriııde l.argir bir 
katlı ve arkasında birer odayı ha ı iki dük
karu ve sekiz yüz ell i ar ıııdan ıharet mez 
kür iki dükkanın bahçelerini havi beş han_ 
ve dükkan eseri ebniye ve bahçcsile iki dtik 
kanın tamamı . Mm. Katinko 

250 825 13141 Anadoluhisarıncla Göksu mahallesinde kuyuyu havi iki hanenin ta'llamı. 

ı c ;ıtıır. '1 '.!.)2 -oo k ı s . kilı ıııırcel~ la '',j · 

ıncı \ 'C '.! tr ıl ı 2 S · .. 011 kılome!rt'lcrı ıır. mi. kı 1 tı m ı kı ını 

l.ır n atı k ', zıt fla nı:.ına a>a}a k ınm ~ı • 
\ l nakıısıı ltı· L ıı.ıo pcr,cmbc ;..ı-ııu <ııaı 11' ıl c \nkıırn lJ< k ı 

llcınir il rı ı ırc ındc ıapı acakw. 
lııııak,ı n a ışıı ak c<lcc k rın ı ,kiif ınekıııp '1'1 

ten natl.ırını ·I) rı ı ık c 1 1. O a kndar kı n 
\trnı le l\zı lı• 

r ı"ı 1 r un • a ,:ır l na•n uı l -10 1 .ı 
\nk r.ı H il ıı 1 rı ,a H7. ı ·krı ıc 1 ı 

• * * 

c ,,..J, kl.;a r 
on k tıı ıf'1 

ıl 1 t .. r 

r al lf' lıurı~ ıılmak ıız.r~ lı !J kilıınıccrdik 1' 1 ıııelzcııı < nln 
kapalı z ırf, ı ın ı :ıka<·"ı 1-1 tı·mmu.ı: pacı•tc t ın ı ' •ı 1 ıı d. 

Hasan efendi sokagında e kı 7 mükerrer ve 
yeni i numaralı 94 ar · ın arsa uzerinde bir 
katı kagir bir katı ah ap ol mak iızere iki 
katta beş oda bir sofa bir mutfak bir kuyu 
ve otuz arşın arsa üzennde kargir bir mut
fak ve bin dört yüz altmış altı ar ın bahçey i 

Salih ve H a ım E fendiler ı 
. Yukarda cins ve nev'ile mevki . e mu _t cmilutı yazı lı eml~k 

hızalarında gosten len bedellerle talı pltr n nde olup 7 hazı
ran 1930 tarihine müsadi f cumartesi gtin•ı saat ikiden it ibaren 

,\r :ı• ıl Dcı kt lleın ir~ıılları idare inde apıl ac. kır 

1,ıir k ldccc~ ı·rı n teki'! mck ı -p::ınn ı \ t muı. kkn ı tcııı, rı aı· 

rını •'} ı p;uıı " a.ı ı l ~ •• ıo a katlar ınunak:l!ia k ~ \C na ' rındcrı 

lazımdır. 

müzayedeye mübaşeret olunarak (muhammen kıymetlerini) 

havi yeni bir hanenin tamamı.Bekır Ef. Ayşe H. 
570 J9C13 18636 Bakırköyünde Kartaltepe mahallesinde 

geç tiği takdirde kat'i karalarının çeki lmesi mukarrer bulundu 
gundan talip olanların mezkur günde saat dorde kadar sandık 
idaresine müracaat eylemeleri ve saat dörtten sonra vukubula
cak müracaatların kabul edilmiyeceği ve mezkıir emlake evvel 
ce talip olanların kat'i karar esnasında hazır bulunmadıkları ve 
başka talip zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin müzayede 

Aksu mevkünde eskıi 3, 5 ve yeni 8 numara 
lı iki yüz arşın arsa üzerinde maa çatı ahşap 
!ki buçuk katta biri sandık ve ikisi cihannü 
ma odası olmak üzere on oda bir sofa iki 
balkon bir taşbk bir mutfak odun ve kömür 
lük ve sekiz yüz otuz yedi arşın bahçeyi ha 
havi bir hanenin tamamı. (Odalardan 
birinin içinde gusulhane vardır.) Hatiçe 

Nazire Hannn 

den çekilmi addolunacakları lüzumu ilan olunur. 

BUYÜK 
155 2911 15833 Kasunpaşada Kulaksız Ahmetkaptan ma 

TlJllBE PlllN~~I~ hallesinde Ebekadın sokagında eski 16 ve 
yeni 18 numaralı sekııen arşın arsa üzerinde 
ahşap üç katta alu oda bir sofa bir methal 
bir mutfak bir kuyu ve otuz sekiz arşın bah 
çeyi havi bir hanenin tamamı. Adil. Bey 

Firdevs H. 

8. 1 et TERTiP 5. 1 cı KEŞİDE 

551 l?M 14764 Kadıköyünde Tuglacıbaşı mahallesinde 
Kuyu sokağında eski 72 ve yeni 7 numaralı 
yilz kırk arşın arsa üzerinde yarım katı kar 
gir diğerleri ahşap olmak üzere üç buçuk kat 
ta on oda üç sofa bir kuyu ve kırk dört arşın 
arsa üzerinde bir mutfağı ve bin dört yüz 
on altı arşın bahçeyi havi "r kö kün tama
mı. Mehmet Veliyıittin, Hüseyin Hulki, 
Mahmut Selahattin Beyler Fatma Hanım. 

11 HAZiRAN 1930 
Keşideler; Vilayet, Şelıre
maııeti, Defterdarhk, iş, Zi
raat, ve Osına nlı Banl{aları 
l\.lurakı pları \ Te halk huzu

runda yapılır. 488 728 17608 Üsküdarda Dürbali mahalle ve sokağında 
eski 24, 24 ve yem 38, 40 numaralı yüz yedi 
arşın arsa üzerinde kargir iki katta biri san 
dık odası ve biri sıvasız olmak üıere dörı 
oda bir sofa bir mutfak ve altında bir dük
kam ve yüz yetmiş bir arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. Mehmet Naci Efendi 

Büyük ikramiye 
50.000 Liradır 

105 100 18242 Topanede Karabaş Mustafa mahallesinde f-ler ke~i<le<1e çıkan rıumara -
lar t krar dolaha 1(011 ı·naz eski Lüleciarastasi ve yeni Lüleciarastasi ve 

Kale sokağında eski 26, 26 mükerrer ve yeni 
26, 3 numaralı on altı ar ın arsa üzerinde mu 
kaddema iki diıkkan bir ahır elyevm kargir 
bir ahırın tamamı. . Şevki Efendi 

655 2406 18355 Kadıköyünde Osmanağa mahalesinde eski 
ve yeni Misk sokağında eski 2 mükerrer ve 
yeni 36 numaralı biri yüz on arşın arsa üze 
rinde ahşap iki buçuk katta yedi oda bir so 
fa iki mutfak, <liğeri keza yüz on arşm arsa 

ltse~ir ~ele~iJesin~en: 
Ak~chir beledi C'i clektirik moıurleri içırı Uç part•de t 500 ıe

nckl· nıutorın ve 150 teneke vakum yağları 8 hazir.ın 930 tari
hinde aleni mlinak:ısa ile ihale edi1ece~inden Lılip olanların calsi· 
IAı almak iızrt Ak,chir bclediyesioe mUracaat t l eııderi 

710 

tiserinde ahşap bir katta iki oda ve yüz yirmi 
arşın bahçeyi havi muhtacı tamir iki hane
nin tamamı. Mehmet Saffet, İbrahim Neca 
ti,Mustafa Kemal Beylerle Nezihe, Mümi-
ne Latife Hanımlar. ••••••••••••••••••••••••••• lnıı;ilıercdc kazanını~ oldukları birinci 

mıikMauan ~onra 
1"906 Üsküdarda İmrahor mtlıallesinde Doğancı 

lar sokağında eski 149, 149 mükerrer ve ye-
ni 153, 155 numaralı altmış beş arşın arsa F .1. (P H 

1
• , 1. p e} 

üzerinde ahşap iki katta iki oda bir küçük ) ) p S IJ O 
sofa bir mutfak bir kuyu ve altında bir dük 
kim ve doksan arşın bahçeyi ve dahilen bazı R d ı 

~ noksanları havi bir hanenin tamamı.Yusuf Ef. a yo arı 
400 1425 812 Kasımpaşada Hacıferhat mahallesinde pi 

rlnççi ıokağmda eski 29, 29 mükerrer ve yeni Çekoslovakyada daha iki parlak mu· 
45, 47 numaralı seksen altı ar ın arsa üzerin vaffakıyd kazanarak 200 kışiden 
de ve bir çau altında ahşap üçer katta birin mürekkep bir hakem htycıınce 

ci katlarında zeminleri malta birer taşlık ve Dünyanın En mükemmel 
45 numarada bir hela ve mıi terek kuyu ve RADYOLAR 1 her ikisinde kömür ve odunluk ikinci kat- ı 
lannda birer oda birer ufak sofa 47 numara 
da bir hela üst katlarında birer oda birer u- olarak ıa•n ı l edilrnıştir. 
fak sofayı ve on iki arşın arsa üzerinde iki İşletn1ek için : 
mutfağı havi iki hanenin tamamı. Fiti cereyana takmak, bir 
Mustafa Mümtaz, Ali Arif B. lerle KevserH. lek dU§meslnl çevirmek 

1>38 Fenerde Tahtaminare mahallesinde Kül -
han sokağında eski 22, 22 mükerrer ve yeni KAFİDİR 
34, 36 numaralı yüz kırk iki arşm arsa üze-
rinde kargir dört katta hane olarak kullanı ı 'mumi vekilleri· 

lan kısmrn bir ve ikinci katktnnı ihtiva edip Heıı·os Müessesgb 
dört oda bir sofa bir mutfak bır antre ve ar U 
kada bahçenin bir kısmı olan çimento döşe- Galala leı•r•ı Bnn No I4ı Po•lı tuluıu Gal•'· •oo 
li aralık ve apartıman olarak kullanılan kı- u u • ull 'I 

sım ise yani üçüncü kat bir mermer antre • • t • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • 

507 SOGO 

~ lıına asa -a rınamckrı (SO)dli lira ın ukahı •nıl , Ank r da n 
11. ı darpa,ada ida re wznl'lcrıııdrn :ılır. nbilir. 

• • • 
2730 tane meşe traversin kapalı zarfla münakasasr 16 Hazi

ran 930 Pazartesi giir.ü saat 15,30 da Ankarada Devlet Demir
yollan idares;nde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat 
!arını ayni günde saat 15 e kadar münakasa komisyonuna verme
leri lazımdır. 

Münakasa şartnameleri Beş lira mukabiline Ankarada Ma
liye ve Muhasebe işleri dairesinden, İstanbulda Haydarpa a vez 
nesinden tedarik edilebilir. 

• • • 
259 kalem tıbbi ecza ve sairenin kapalı zarfla münakasası 

16 Haziran 930 Pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet De
miryollan idaresinde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin t<:klif mektuplarmı ve muvakkat teminat
larını ayni günde saat 14,30 a kadar Münakasa komis ·onuna 
vermeleri lazımdır . 

Mlinakasa şartnameleri beş lira mukabilinde Ankarada Maliye 
ve Muhasebe İşleri Dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa vezne
sinden tedarik edilebilir . 

• • • 
Bilecik deposundan kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı 

zarfla münakasası 16.6.30 pazartesi günü saat J 6,30 da Anka
rada Devlet Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat tcmınat 
!arını ayni günde ~aat 16 ye kadar münakasa komisyonu katip
liğine vermeleri laznndır. 

Talipler mıinakaşa şartnamelerini bir lira mukabilinde idare-
nin Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden ve Bilecik istasiyon 
müdürlüğünden tedarik edebilirler. 

• * * 
Eskişehir ııtel~ e-ine mukıa.ı:i beş tezgAhın kapalı zar/la munakasa•ı 

21 Temmuz 930 pazarte · ı gıinü . aaı 15 de An karada Devlet 
demiryolları idaresinde yapılacakur. 

1-tirak cdcccklt.rin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 
arnİ günde ·aaı 14,30 a kadar münakfisa komi-yonuna urmelerl 
!Azımdır. 

Talipler munakasa arınamelcrini bc~er lıra ınukahlliııd An· 
karada ve l laydarpa~da idare veımderindcn ıednrık edebilirler. 

-:ccco Psa iti Mefruşatı .............. ........,,.._""' 
Bu' uk ve Keni< meşher Hll ve modern miınıahıp 

çe~it ve mubıtlif flııl~r 

Beyoğlu ı abrl tan okağında, Belediye daire i kar,ııında 

Mev..:ut stoklar üzerinde. hu. usi 
müsaadat ve teshilat 

Mobilyenlzi almadan evvel cins vt füıını mukaye~c tdlniz. 

B~Y~K MEFRDıtT FiBRiKASI 
Şarkın tn eski ve en mükemmel fabrikasıdır 

Apamman, vlilA, otel, kulüp, sinema melı:tep vt ıır mUt. &o•ıun tım 
ve mükemmel ıefriş \'e ıuyini ve Banka •• ldırehıne••rln 

ıcrdp .e ıanziml ıcıbhUt olunur. 
.Mobilyalann muhafazası - Ambalaj - Nalı.llyat _,...,_;'< 7'\.,,....,....,...., Taşra iparlşlerl lttmıli ~r'ıı ve iılnı ile icra olunur 

Güzelliğin lazımı gayri mufarikl 
ve cildin adeta gıdasıdır. 

Enıtak ve E~anı Bantası lstan~ul ~u~esin~en: 
Satılık Depo ve Antrepo hır sarnıç ufak bir oda "çinde kömür koyacak Yüksek orm 1n mektebi rektorluğundan: 

mahal tahta bölme ile ayrılmış bir sofa üç lsas No. Mevkii ve nevi enellk kirası 

oda çini döşeli maltız ocaklı mermer tekne "rzak YI IBYl'"llll saire müoakasası ıira 
ıemınaı 

mlkdarı 
2tı~O !ıra sabit kazan iki tulumba bir mermer musluk fı lı1 13 Galatada Arapcamil Kalafat yen 8160 

lu mutfak ve sofada yUk ve dolap, dördüncü 1ekıebimlrin Eylöl 1930 gayt. ine kadar dört aylık erzak ve 92·94· 1 ll-18·'l0 numaralı Anıre-
kat üç oda bir cama kanla bölünmuş sofa bir le' azımı sairt i kapalı zarf usulu ile munaka. aye konulmutıur. po ve depo 
koridor bir tulumbasız alttaki katın ayni bir Tıllplerin şarınamderlnl gormek uzre her gun, münakasaya işti- Bal&da muharrer depo ve antrepo pe-ın para ile ve kapalı zarflı 
mutfaklı daire ve bir balkonu ve bir koridor mtiıayedeye konulmuftur. lbaJ" muamel~sı 19-6-9 o ıarıtı ın~ mı l 
bir çatı odası bir ufak kiler bir kömürlük ve rak için de yevmi ihale olan 25·6· 1930 çar~mba gUnıi ıaat on sadlf perşembe gUnu saat 16 da Şubemizde nııııcşckkil he ·et 
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