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Nebi Han 

Afgan siyaseti ve 
vaziyeti hakkında 

beyanatta bulundu 

Amanullah Temmuz 
iptidasında 

Istanbula gelecektir. 

(Tafsilat son haberlerimtzdedtr.) 

Haydar Rif at B. davası 
.... , ............... ıı;ım .......... .... 

Davaya Haydar Rifat Beyin 
gıyabında devam edilecek 

Mahkeme müddei vekillerinin 
talebi üzerine bazı 

şahitlerin lstimaına karar verdi. 

Haydar Rifat Bey 
bir istida 

He tahliyesini istedi. 

ısırdaMehmetAli 
rl 

~ Milliyet.. yeni tarih! tefrikasım~ 

1 
yakında neşretı11ege ba9lı)ror =:: 

Geçen on dokuzuncu as- kayi esnasında pek şayanı dikkaı 
=m başlangıcı bütün Avru- bir sima görüyoruz: Mehmet Ali. 
E pada kantık vekayı ile Mısıra basit bir asker ol:ı. "1c 
Slolo aenelerle geçti. On dokuzun giden Mehmet Ali orada heı· fır-; 
§ u asrın bu hususiyeti yalnı~ ilk sattan istifade etmeği bil•n zeka_ 
$senelerine tnünhasu· kalmadı. De- sı, son derece gayret ve sebatı 
§ıebilir ki bütün bu aıır her mem saye&inde bir devlet tesis etmit 
Eaekette fevkalada vekayi ve heye- oldu. "Milliyet" bir kaç güne ka• 
i§canlı hadiselerle geçmiştir. dar başlıyacağı yeni tarihi tefri 
5\' er yer ihtilaller olmu§, fikir sa- kasında On dokuzuncu aorın bu 

asında, ilim ve san'at yolunda mühim adamının yaptıklarını 

§;e sanayi aleminde türlü türlü 
iki im ciddi ve o nispette de lezzetle o-

eğişikl" er 0 uştur. ·kunacak bir şekilde anlatacaktır 
5 Oımanlı saltanatı da o asrın . . 
ğ.er tarafta tesirini gösteren sar.. Yent tefrrkamızı okuyacak ola~ 
- ıntdarından kendini kurtarama-: nluhterem okuycu1arımız kcn~ 
Eimittir. Mahmut devrinde m.mıle- !eri için hazırlanan bu yazının u, 

etin dahilden ve hariçten oğra- zumsuz bir takım tasv:ir ve mil· 
i!!Slığı tecavüzler, geçirdiği sars:n- halağalardan ne kad r azade 

~ilrııırırılııiıiırnliııTlnınriımuiırıuiıiınılüliiirırıınıııiımı:ııı<liilıı .. ı 



.. 
• '' Milli11et,,in tarihi tefrikası: 49 , 

ERON 
Nakleden: KAMRAN ŞERiF 

, JBrag./Jomboşlu; ne nöbetçi, ne muhafız .• 
lf öle/er, askerler kaçmıılardı ..• 

- Ragdl... Vakii g~ldl... «açalım ! 
Epafrodit müstehzi cevap le vermemekti 1 Bütün tehlike-

f erdi: ler zail olmamıştı: olup biten-
- GUzel tasavvur! Yalnız den haberi olmıyan bir kaç köle 

ana şunu aöyliyeyim ki tanındı hala Faonun evinde oturuyorlar 
~ın dakikada kendini ölmüş dı. Firariyi kimse görmeden i
il ! çeri almak icap ediyordu. Erte-

5 Neron mezbuhane bir inilti si gün Faon bir bahane ile köle-
1 e: !eri Roma ya gönderebilirdi. Fa
l - Demek.... dedi, demek kat eve gizli girmek laZltTldı. 
~enden nefret ediyorlar. Köşkün civarındaki bir ze-
1 Azetli şu kısa cevabı verdi: ytinliğe gelince Neronla arka-
i - Herkes usandı... daşları atlardan indiler. 

Suikast mi? 

Tren .kazası 
tahkikatı 

Fransada geçen gün feci bir 
tren kazası oldu, 7 kişi öldU, bir 
çok kimseler de ağır surette Y'· 
ralandı. Kaza trenin yoldan çık 
ması şeklinde olmuştur. Bundan 
da demiryolunun geçtiği arazi
nin çökmesinden ileri geldiği 
söyleniyordu. Halbuki tahkikat 
ilerledikçe şayani dikkat bazı 
şeyler nazarı dikkati celbediyor. 
Başvekil M. Tardieunun bindi 

ğ1 trenin kazadan bir müddet 
evvel oradan geçmiş olması ma 
nalı görünüyor. Acaba Başvekil 

·aleyhine bir suikast mı tertip e- , 
dilmiş ti?. 

Tahkikat bu cihetleri tenvir 
edilirse merak ta zail olacak .. 

Siyasi dava 
-------

Belgratta Hırvat
ların muhakemesi 

--:ı,.ıl!'rattan yazılıyor:- Dev 
i kast etmekle 
maznun olarak 
muhakeme edi
ıen Hırvatların 
muhakemesine 

tevam ediliyor 
Fakat şayanı 
rlikkat bir hadi
se olmuştur ki, 
o da Yugoslav 
abinesinde yapı
lan yeni tadilat

~ tan sonra dört 
..:..'!ill~mrt Hırvat nazırın 

kabineye alınma 
/uııosl•v k<raıı sıdır. Sui kast 

Monterau, 1 (A.A) - Yolun Al k d H . . . e san r maznunu ır-enkazdan tathırıne faalıyetle de . 
d·ı kt d" İ dil , vatlarııı muhakemesı esnasında 

vam e ı me e ır. cra e en ··c1d · • f h k"" ı·· 

20,000,000 
Kibrit inhisarını iste -

yen grupla 
itilaf hasıl oldu 

Mukavele imzalanıyor. 
~1ümessillerle ~1ali;'e Vekili B. 

diin iki saat görüştü ... 
t hk.k t t" · d 1 .. . ımu eıumumı me su oyu a ı. a ne ıcesın e yo uzenn H f k h · ld · 

1 ırv~t .~r asmın __ aın ~ ugu: Ankara, 2 ( Telefonla ) - ı lanacaktır. Mukavelenin esasla-
mı soyluyordu. Muddeıumumı- Bu akşam Kibrit İnhisarını is 1 ·· Kib · İ h" · ı · H ı · ·· ı d. - rrna gore rıt n ısarını ış e-
nın ırvat ar aleyhınde soy e ı I tiyen grup ınümessillerile Mali k 1 h""k" 
-- d'kk ·· ı d b" · tece o an grup u umete on gı şayanı ı .at soz er en ırı ·ye Vekili arasında iki saat de- . . . 
de şu oldu· d b' ··ı·k t 1 mılyon dolar (yanı 20 mılyon · • vam e en ır nıu a a o muş- .. . .. 

- Bu fırka Yugoslav kırallı- tur. Bu aksamki mülakatta bü- turk !ırası) avans verecektır. İn 
ğının dağılması için çalıştı. tün esaslar· üzerinde itilaf hasıl hisardaki memurların muhafa
Meşrutiyet varken bunların sa- olmuştur. Mukavele yarın imza zası temin edilmiştir 
kin durmaları bir gün kırallığını· · ···-- · 

tı~~:ı;~~;~~~u~~!~ı!t~er~~!~~ Dev 1 et Ba ıı kası 
meşrutıyet yoktur. Yugoslavya 

1 kırallığı kuvvetlendi. Bunlar 
da harekete geçmek istemişler, 
harice kaçarak oradan memle
kette tahrikat yapmışlardır. 

----~·--

Layihada yapılan tadilat .. 
Banka, banknot ihraç edebilecek .. ~ Kayserin başını öniine eğip Faon dedi ki: 

'.ıstuğunu görünce israr etti: - Şurada bir kum ocağı var. Jnglllerede Ankara, 2 ( Telefonla ) - 1 bankont ihraç edilmesi gibi layi 
~ - Neye karar veriyorsun? Ocakta çalışan amele orada bir 1 Maliye ve İktısat encümenleri 1 haya ilave edilen mühim bir ka 
~ İmparator: inde yatarlardı. Kayser, eger Gazeteciler . bugün geç vakit Devlet Banka 1 yit vardır. 

- Yarma kadar müsaade ..... aklın varsa bu ~ece ~r~da barı-: . konferansı sı ~ayihası ü~er~ndeki tetkikatla. B~k_amn müdür~ .. um~mısı, 
tiye yalvardı. Yarma kadar be- mrsın. Yarın kolelerını savdukl M. TnrdH u . . rı ıkmal etmıştır. 

1

. muavrnı, ve şube mudurlen mec 
. i bırak .... Yarına kadar ilahlar tan sonra eve rahatça girebilir-/ de bulunan bir yük arabasının . Londra, 2_ (A.A)_-_ lngıltere Müşterek encümen hükume - !isi itiarenin inhası üzerine hü-
'elki beni kurtarırlar! sin. kazaya sebebiyet vermiş olduğu I ımperato'.lug~ d~ııl~_nde çıkan tin teklifi üzerinde bazı tadilat 

1 

kfunet tarafındantayin olunacak 
·r Epafrodit:. (Bitmedi) anlaşılmıştır. . gazet~ler~n .dorduncu konferan- ı yapmıştır. Bu tadilat meyanın- !ardır. Yayiha yarın encümene 
' - Nasıl istersen .... dedi. E- ' • .... • İşin içinde bir suikast teşeb- sının ılk ıçtımaı bu sabah Lond ı da paranın istikrarını müteakip ı tevdi edilecektir. 
: er yarın şehrin kapılarını kapa .Amerlkada büsü bulunduğu zannedilmekte- rad~ yapılmıştı~. İmperatorluk 
,1 bulursan yalnız kendi kendine dir. Çünkü, yol üzerinde çalışan camıasına dahı~ 13 memleket 1 Para mı p u 11 ıı k mu? 
·>ınet et! Tirnarhane yandı amelenin işlerini bitirmeleri da matbuatını.te~sıl eden 100 mu- ' • 

25 n1ilyon 
----

Tütün inhisar idaresı 
Hükumete senede 25 

milyon lira temin 
ediyor. 

ANKARA, 2 (Telefonla)-:
Tütün inhisar umumi müdür• 
Behçet B. gazetemize verdiği 
izahatta dedi ki:. 

- Yeni sene bütçemizin vari 
&t kısım 47 milyon küsur lira 
Jır. Bunun 25 milyon lir:ısın 

hükumete vereceğiz. Bu sureti• 
bu sene hüklımete bir milyOf 
lira fazla vermiş olacağız. Bt 
bir milyonu, fazla çalışmakla 
temin edeceğiz, sigara ve tütür 
fiatlerine zam meselesi mevzu 
ubahs değildir. Yeni bütçed· 
zam ve tasarruf ta yoktur. Men 
ketimizde tütün zeriyati vazİY' 
ti bu sene çok eyidir. Geçen ~ 
ne yüzde ondan ctııza kadar a 
la mubayaat yaprlmıştı. Bu se 
ne ayni suretle mubayaa yapı 
lacaktir. 929 da kısme.n Yunar. 
stana olmak üzre harice tütün 
ihracatımı:t '? ı, anı memn81iye 
bir derece aı·zcdcr. Kırk ınilyoı 
kiloyu mütecavizdir. Dahili tii 
tün sarfiyatımız on iki milyoıı 
kilo ola;ak tesbit edilmiştir, b• 
sarfiyat vasati nüfus ba~ına 6~ 
kilo gramı tecavüz et~ektedı~ 
Bunun bir kiloya ibH\ğı ve varı 
datin da o nisbettet yükselıne 
si muhtemeldir. Gemlikte bir 
karton fabrikası yaptıracağız 
bunun için nazı projeler, rapO' 
lar tetkik ediyoru:t. Bu fabril<a 
bir milyon liraya çıkabilecektir 
Ankaradaki idare binasının al 
kısmında · bir tütün ve sigatf 
sergisi acacağız. Ayrıca burayı 
bir makine konulacak ve bu ını 
kine Ankara için yeni sigara i· 
mal edecektir. 

't Neren cevap vermeden kalk . . .. kikasıdan kazanın vukuu anma rahhas bu ıçtımada hazır bulun 
: tekbaşına titreye titreye pe-. Cenoranslip .. Nevyork ." ~ kadar Stren gecmiş ve hiçbir şeyı· muşlardır. Bu konferans 30 hazi ~·ile clı' Pte ZU .. l'faU yc'l pl lacaJ,r yarctlffi Ankara, 2 (A.A ) - Büyiilı 
'I' . ' (A.A ) - Bugun 6 000 delirun . · ' · M k d d d ktı' Jl ., li · · ki'li . şan hır halde yatak odasına . . ' • . I olmamış ıdi. Aynı zamanda . rana a ar evam e ece r. Millet Mec sı bugün reıs ve 
''itti. Biraz uyudu fakat gece- tedavı. edilme~te oldugu tımar- Tardieuyü hamil olan tren kaza Konferans Edimbourg darülfü- ITIU•• 7.3 l(efe Ve kabtıl edı.ldı· Nurettin Ali Beyin riyasctind< 

Millet Meclisinde 

ı . . ' hanenın gardiyanlara mahsus · ·· · b 1 d d · tı' d kt' M ı K t'' tı' t ua-, ,1rısr bırdenbıle uyandı; korku- . . dan hır muddet evvel geç;mış u nunun a a ıç ma e ece ır. u top anmıştır. a ı care m 
·.!_ bu 'b' k "imi • ku yatakhanesınde hır yangın çık- ı 'd' ı rahhaslar konferansın devam e-t hedeleıi.t akti için müzak-~ z gı t esı ştı: uy - y takh kı b' unuyor ı ı. .,.,..r 
· ında ani bir surette ölümU ma- :rı~tır a aneye ya n ır tiği müddet zarfında bir çok şe ANKARA, 2 (Telefonla)-! cap eden yerlere heyet gidec~k başlanmış ve başlıyac~k .o~ 
•:ım olmu§tU. 1 aırcd~ mu~afaza ~~~~ :~: Baıvekilin nutku hirleri de ziyaret edecekler, kı- Mecliste pulluk ve saire için bir masraf olacak. Nitekim kağıt devletlerle muvakkat tıcan ıtı 

.e Kalkıp dışarı çıktı; pretori- ı"u;1a b.a 0 ~ ~ ~.k b' e ko ~ 1 Dijon, 1 (A.A) - M. Tardi- ral ve kıralıça tarafından kabul sermaye tesisi hakkındaki ka- mUbayaası için de Avıııpaya laflar aktine ve Türkiye cü.rnhı 
ıLüer kendisini terketmişlerdi. er en ;r_ çogud .. u~ul ~~ Dr uk eu şerefine çekilen ziyafette bir olunacaklardır. nun layihasının müzakeresi es- müteaddit heyetler göndermiş- riyeti ile İspanya hükilmetı atf 
ltaray bomboştu; ne nöbetçi, ne ya 

1
ve ~t aşa u~mkus ;r ır. 0 

, nutuk irat ederek söyliyeceği nasında Antalya rneb'usu Ra- tik. Ba pullukların mübayaası sında imza edilen uzlaşma, ~~lı 
1ıuhafız .... Köleler, askerler kaç t~~ ~~ie h:ta ; ~~ıı:.~ f~~arı bir çok şeyleri olduğunu beyan it l d sih Bey söz alarak dedi ki: için de bittabi harice memur tesviye ve hakem muahedesııtıl' 
rl§lardr. Pehlıvanlara, tıflılara gİufç' tfe dnde e 1 ış er •,r. ile şöyle demiştir: 8 YB 8 "-Ziraat Bankası bu para gön~erilecek, o mak~atla hu tasdikin~ d~r. kanun layihalatı 
•rıncaya kadar herkes kaçmış t aıye e ra ın an onu yara an "- Bı'z yeni bir adam tarafın T ko ·ı 11 k ··b · · tahsısatta l 1 H 1 kabul edılmıştır ·1 y ba l ayya re re ru .. 1 e pu u mu ayaa ve tevzımı . ~ para ~en ece" .:ı • • • • 
·\ Bedbaht daha fazla gecikme mıştır~ angın. stırı m~stır · 1 dan riyaset edilen genç bir hüku edecek, yoksa ihtiyacı olan zür bukı ne hukfunetın parası. ne Beledıye kanununun 182 ·~~ 
cın ölüm demek olacağını anla- Maddı z~rar ve zıyan 250 hın do. metiz ve harpten sonra yenileş- Roma, 2 (A.A) - Montece - raa bu pullukların bedclinimi de halkın serveti bu şekilde fu- maddesine "İstanbul mahallt ı· 
~r: her an bir hücuma maruz lar tahmın ol~~tadır. miş olan memleket faaliyetleri- lio- Ostie- Ladispoli Anzie hattı verecek? .nıli sarfiyata müsait değildir. daresi memurları devlet memur 
\ıabilirdi. Sanki dışardan ayak mizin mukaddematını merakla üzerinde kapalı daire içinde müd Gerek hariçte, gerek dahilde Bana kalırsa bu para ile serma- lan hakkındaki hükUm ve şa~ 
~!erini isiteceklermiş gibi, kor Hindlstan!Ja takip etmekteyiz .. Gayet ağır bir det ve mesafe rekorunu kırmağa böyle bir mübayaa ve tevzi bir yesiz züraa müsait şeraitle yar- lara tabidirler,, ve 156 ıncı rns 
ıkorka gidip Sporus'le Epaf- Tuz mu"'cadelesı· tasfiye meselesi müvacehesinde teşebbüs icin saat 5,3: de Motel fayda temin edemez. Zira öte- dım en eyi usuldur. Evvelce desine de "İstanbul ve Ankafll 
~it'i, bir de Faon'u uyan- bulund~ığumuz g"bi istikbale a-1 celio'dan hareket etmış olan bin· denberi görülen tecrübderle an Bankanın getirdiği pulluklar valilerine belediye bütçesindt 

ıru-dı. Katipleri içinde kendine Bomb~y, 2 (A.~) -. Dün ka i~ bir tıkım idaı:at ~a vüc:ıde ge 1 baş~ Maddalena ile mülazım_Cec !aşıldığına göre ekseriya bu gi- k~yl? tarafından kabul ~dilme- mi~tarı icra vekille~ heyetine.~ 
alnız bu Uç kişi sadık çıkmış- lab~Iık hır halk kutlesı Wadala tım1ek mecbıırıv~tındeyız. Bu conı gece yarısı Montecelıoda bi ahvalde modası geçmiş pul- mıştır. Elde kalmış, zayı olmuş tayın olunacak senelık tem~ 

~aki tuz deposuna hücum etmis I · teri b:-·armak htısıısunda radi yere inmişlerdir. 67 saat 15 daki luklar fazla fiatlerle mübayaa bir kısmı da büyük olduğu ve tahsisatı verilir,, fıkralarının. ıli 
t_ Haydi, dedi, vakit geldi.. .. tır. Zabıta ıle vu.ku bula~ çarpış 1 ... 11 sosya'isJerin teşriki mesai- ka havada kalmış olan bu tayya edilır. Binaenaleyh bu gibi mah Anado!udaki çift hayvaııatınm vesine dair kanun layihası milı• 
taçalım! ma esnasında hır çok kımseler den imtina etmiş olmalarına mü reciler şimdiye kadar Alman tay zurların önüne ~çmek için pul çekemryeceği derecede ağır ol- kere ve kabul edilmiştir. 

Süratle mildavelede bulundu yaralanmıştır. Bu taarruz bu teessifim. Şimdiye kadar 11 bü yarecilerden Risticz ile Zimmer luk mubayasma tahsis oluna- duğu için istimal edilememiş. Elde mevcut evrakın tatil de~ 
1'r. Nereye gitmeli?... Ostiye mevsimde Vadala tuz deposuna yük projeden dokuzunu gayetıınann ve Fransız tayyareciler- cak paraların sandıklara scrma Binaenaleyh şimdi getirtilecek resinden evvel intacı için Mecli 
r ıtseler? Orada da donanma karşı yapılması muhtemel hü- garip bir takım şerait altında ka den Costes ile Kodosa ait bulu- ye olarak tevzii ve köylünün bu pulluklar bu mahzurlardan sin hergün toplanması riyasetçl 
11olbaya iltihak etmişti. Hiç bir cumların sonuncusudur. Dhara- bul ettirdik. Zira, bu projeleri- nan müddet ve mesafe rekorları mubayaa -edeceği pulluk bedel· salim olabilelek mi? teklif edilmiş ve kabul oluınllf 
''.=remin değildi. Bahusus Ne- ~a~a tuzlala.rına karşı vukuuna çin elde ettiğimiz ekseriyeti her nı İtalyan tayyareciliği lehine o !erini kendisini görerek tediye .. Anadolunun cüsselcı-i küçül tur. Meclis yamı saat 15 te tof 

e ' 1 'ınun tanılınaması lazımdı .... ıhtımal venlen taarruzların da kelime ve her satırda taarruza !arak kırmışlardır. etmekliği daha milfit olacak- muş ~yvanları bu pullukları !anacaktır. 
' 4ittiği yeri belli etmeden orta- bu ayın ortasına doğru nihayet düçar olduktan sonra temin ede Komünistler mahkiim tır. çekebıleceklermi? Dahilde pul- Meclisin tatili 
~ kaybolsa'. ~pe~ bir müddet b~lacağı zannedilmektedir. Çün bildik._ Bun:ın ~~ se~ebi r~di~al Roma,2 (A.A) _ Sicilyalı Bunun üzerine iktısat veki- luk imalini .~emin edeli~. ~ra. 2 ( Telefonla ) -":' 
..zlcnse, belki ilende İtalyadan k.1;1• ~aklaşınakt~ o~ . meltem sosvalıstlenn hızım sıyasetımıze komünistlerin muhakemesi niha l.i Şakir Bey beyanatta buluna- Tekr~r soz alan ~sıh . Bey Meclıs Devlet Bankası ve ldbt'1 

' ııçmağa muvaffak olacaktı. ruzgarlan mevsımı ıçınde bu değil, ekseriyetin tarzı teşekkU yet bulmuştur. Mahkeme maz _ ı-ak zürram bu kabil ihtiyaçları bu noktaı ~az:an !eyıt ettıkten inhisarını istiyen grupla inıııı' 
~ aonun Romadan dört mil me- tuzlalara akın yapmağa imkan lüne hücum etmeleridir.,, nunlardan birini giyaben 14 se nın temini için ikrazata tahsis sonra demıştır ki: lanacak mukavelenin mUzaketl 

1 .ıfede Via Satura ile Via No- yoktur. • ne hapse, diğer ikisini bir ve iki edilmiş olan para miktarının - ~ sene ~adolunun sine intizarcn :lglebi ihtimal ge 
;entana arasında kUçUk bir köş • • l~ısadı b~bran sene kalebentliğe ı:nahkQm et - arttırılması düşünülmekte oldu bazı yerlerınde, cz~~e Ad~a lecek pazartesinden evvel utıl 
'l vardı. Efendisine muvakka- lz~ırde bir ıdarn !Vf· ~a.rdıeu'. radikal fırkasının miştir. Maznunlardan dokuzu ğunu ve bu maksatla Meclise mm~akasmda tevzı edı!111ek uz karan veremiyecektir. 
:n orasını teklif etti. "En mu- İzmır, 2 (A.(\) .- M~~eı;ıen akıd~sını tesb~t e~e~ ~ususun beraat kazanmıştır. yeni bir teklif yapılmasının mil re ~ır ~o~ tohwnl~ b~gday cel Varşova elçiliği 
ıfrk çare de bu idi: zaten artık de sucu önı~~ ısmınde bınnı ço d~ duçar oldugu ?1uşkılatı ehem tasavver olduğunu söyledi. V ~ ~dılmiştı. B~~ ihtıy~ç ~~d~: nAk A A) _ Türkiye 
tedikleri gibi hareket edemi- luk ve çocugıle beraber bıçakla mıyetle kayıt ettıkten sonra te- 929 bütçesine pulluk ihtiyacı i- gu halde tevzı edılemedı, koylu umh a:a. ~ ~ V el 
eceklerdi. kesmek suretile beş kişiyi öldü- merküz meselesine geçerek bu- 10 günde çin konulan 400 bin lira ile 4 bunları a~adı. Gelen tohwn- cili .. ı:,nyetinı~ .zşov:a_ :~ 

Bereket versin ki mehtap ren Kurt Hüseyin hakkında tas nun hükumeti teşkil eden zevat bin pulluk mübayaa edilip tev- lııkla~ hır kısmı bugiln çürü- \ ·ft · u ::::' 1~1:ıru sın LehİI' 
pktu. Gece saat birde küçük <lika iktiran eden idam hükmü tarafından tahakkuk sahasına i- lngı' ltere _ lran zi .edildiğini, halbuki memleket mek uzre b~l~uyor. B_u n~t~ e çı g~ka e 

1 
. ·' ~e OlsofİI 1 ııfile atlı olarak saraydan çık- bu sabah İzmirde merkum salbe sal edilmiş olduğunu beyan et- te ı milyon 700 bin çifçinin ~~yan~ tetkiktır. Bu ~gbetsızli ~~ T" kira e çı~ . · • eı· 

• İmparatorun yanında üç a- dilmek suretile infaz edilmiş~ir. miş ve sözl.e~ne şu suretle de - yolculuğ'u mevcut bulunduğunu ve bunla- g1:? ~~r çok s:beplen vardır: di::C b~r ü~ee~~-:ı;:ei~thalc 
1 ıtltsı vardı; hayvanlarından a- aBrtında Banka şubesı vam eylemıştır: rın ancak 500 bininin pulluğa Çunku bu bugdaylarrn beher kı d .! ... ~ ~ h .. ı. et ti 
,ımak istemiyen bir seyis de Bartın 2 (Milliyet) - Adapa - Fransa sulha hizmet etme Tahran 2 (A.A) _ Yataklı malik olduğunu, diğer 1 milyon ~~~ı 30 k~~ mal. OlmU§tu. ~ ~ muşa~n; ey. t'u u~ !f11' 
~terine takılmıştı. Kayser yü- zan Türk Ticaret Bankası bu- ğe devam etmekle beraber hu- vagonlar ~irketi namına bir m!i- 200 bininin kara sapanla iş gör uny~~~ hır ~erınde 30 ku raf~ va ~ 0 an ~f 1

?1;.a 
\ ,ini~ kap~ış: ~ayvanın ~e~esi gün halkın samimi tezahüratı a- d~tlarmın i~lah ~e tens_ikine 3,5 messil Hanekin, Nisibin, Halep düğ~?· f8;1<at artık kara sap~ :~ to . bugday alınmaz. va .c~va 1 ve~ mış ır .. '."'i' 
ıenne eg-ılmıştı. Hızlı gıdıyor rasında on altıncı şubesini Bar mılyar tahsıs edılecektır. İktısa tarikile Tahran-İstanbul arasın devrının zıraat hayatında tarı- .k~ ~~at Bankası san?ıkla- ket dahılınde fabrıka tesı~ıO. 
•rdı; bilhassa pretorine kışla- tında açmıştır. Bu münasebetle di buhranın sebebi istihsal şera da doğrudan doğruya otomobil he karışmak üzre olduğunu, bu ~ı. ı :ezaya! 3 kazaya hı_'. san ve teşvikat yapılmasını ılefl 
nın yanından geçerken yürü- Belediye umumi bir içtima ya- itindeki umumi istikrarsızlık ve seferleri yapmak mümkün olup suretle hareket olunduğu tak- .

1 
ısa t ed~yor. ~n~ m~teda sürdü. . 

1 slerini daha hızlandırdılar., pılmış ve bankanın muavaffaki işsizliktir. olmadığını tetkik etmek üzere dirde 10 sene zarfında zürraın vı. serma~eyı -~O hın lirayı ~eç Bu şekılde 10 seneye vatrı\ 
sı'.ada ~ir .. aske~in a~k:1d~s~n~ i yeti~i tem~~i ~olunda nutuk- .M. Tardieıı v~rgilerin tahfif. Tahrana gelm:stir. Buna imkan pu~~u~ ihtiyacını~ temin edile- ~~y~~ ~~ euı1'a.1tf~e~ bu sandık= dan.~umi ih~iyac~n ~eml~~:i 

zlen soyledıklerını ı~ıttı- 1 lar ırat edılmıştır. icın at,lmış olan ılk adımı hatır- görüldüüü talroirde bu otomob'l cegını ve buna bınaen bu kanu- dım Y Y e ece?e yar clahılınde temın edılebıleceg1, •
1 

Maru•ndiz tren ·!atmış ve bu sahada devam edile · · s"' 1 ş k .. t k tı nun en lüzumlu bir ihtiyacın yapamıyorlar. Rasıh Bey ile ve etti. İktısat vekili Şai<' 
k B ,,- servısı emp on ar sura a a ahın" . . .. . . bundan sonra bu paranın sa~ B k k ··<laftıS 

Neren galiba actı... un- ANKARA 2 (Telefonla)- ceğini söylemiştir. M. Tardiuen nna raptedilecektir Bu takdirde t ın ıçın en munasıp hır tar- d'kl . . . . :·- ey anunun te rar mu . JJ· 
da onu !:ovalıyorlar! Mar§andiz tr;ni Yayla ile Ka- sözlerine şu suretle hitam ver- Tahran ile Londra. arasında ya zı ilıtiva ettğini ilave etti." z~ arınBsermk ayesını te_zyıt 1~ 1? ~tti. Antaly~ meb'usu ~ası~ e 
R d k l 1 k .. · · H""k" · · d ıraat an asına verılmesını ın kanunun ıktısat encumenın oma a!l çı ınca ıayvan arı ra oy arasında yoldan çıktığm- mıştır: l1. umetın sıarı su ur: pılacak seyahat müddetinin tak Şakir Beyden sonra Besim d h f k ld - ·· 

1 
. . . . . dde 

.'.],bildiğ4ıe kamçılayarak dört dan konvansionel tl'ahhürle sa- "İstemek ve neticeyi elde et - riben 10 günden ibaret olacag"ı Atalay Bey söz alarak dedi ki: d3: a muva 1 0 ugunu soy e-,ı~de~ı hakkındakı ta~rırı re g-
ala kalktılar· me•ele yakayı e- at 13 t l ·, · k · .. . . ı. dildı ve maddeler muzakere 

• · ~ ı e ı::-e mıstır. me .,, tahmın olunuyor. "- Pulluk mubayaası ıçın i- Mazhar Müfit Bey memle- lunarak kabul olundu. 



Şoförler binme ücretinin 40 kuruşa çıkmasını istiyorlar. 
Taksi 

Sof()rler binıne 
' 

kırk 
.. . . 
ucretının 

kuru:? ohı1asını 
is tİ)rorJar 

Hey'eti fenniye 
yer.i 

tarifeyi yapıyor 

Maarif vekili Cemal Hüsnü Beynelmilel Turing kulüpleri Bir müddet evvel Trabzona Dün birinci ceza mahkemesi 
B. şu beyanatta bulunmuştur. kongresine dün de Gatasaray gönderilirken çalınan iki büyük şayanı dikkat bir dava rüyet et 
"- Önümüzdeki senenin ma kenferans salonunda devam edil balya ipeklinin tekrar İstanbu- ti. Bu meraklı davanın safahatı 

arif faaliyetini iki kısma ayır- miştir. la sokulurken bir kısmının ya- şudur: 
mak kabildir: Srrf idari faali - Sabahleyin saat 10 da başlı- kalandığım yazmıştık. Yıldızda Cemil paşanın köş
yet, terbiyevi faailyet. İdari ci- yan bu üçüncü celsede Karne dö Bu ipeklilerden 31 topu da künde bahçıvan Ahmet ağa 
hette itina edeceğimiz nokta _ dıvan meselesi mevzuu bahsol Sultan hamamında bir ticareta j tramvaydan düşerek kolu kırıl
lar şunlardır: muş ve celesenin sonuna kadar ne de bulunmuştur. mış .. İhtiyar bahçıvan kırık ko 

• Köprü parasının kaldırıldı- Çalışan ve talebesini iyi bir yalnız bu meselenin münakaşa Daha ipeklilerden 29 kilo ka lunu sardrrmak için Beşiktaş ta 
, gı su sırada, otomobil ücretleri tarzda yetiştiren muallimi mek sı yapılmıştır. Murahhaslardan darı bulunamamıştır. hem ahçılık hem de çıkıkçılık e 

bir mesele oldu. tep müdürünü, onları bu yola- ekserisi bu usulün kabili tatbikol Diğer taraftan bu mesele yü- 1 den Mehmet ağaya müracaat e
Köprü parasının sevkeyliycn müfettiş, maarif mü madığını, usulün tatbikinden ev zünden gümrükle posta idaresi 1 der. O da arkadasın• teselli ede 
ilga sile vesaiti dürü, maarif eminini kanunların ve! bu hususa dair esaslı mukar arasında da bir ihtiliif çıkrnı. tır. 1 rek: , 
nakliyenin bele- müsaadesi nisbetinde taltif ve re~at ittihazı_ icap. ettiği fikriı:i Bu paketlerin dokuz ay pa- ı _ Merak etme der. Biraz yu 
diye vergısıne takdir etmek .. Böyle yapınıyan mudafaa etmışlerdır. Mesele ~ır ket postahanesinde kaldığı an- ı murta akı sürer biraz da, talaş 
yapılan zam oto- ları mütemadiyen takip ederek karara raptedılmeden celse hı- ı 1aşılmıştır. Halbuki paketin ni- karıştırarak bağlarsan bir seyci 
mobillerde ~o meslekte yer kapmalarına mani tambulmuş. aza Serkoldoryanda zamen azami 15 gün paket pos- ğin kalmaz!.. 
100 raddesinde- olacağız. kongre11~n resmi a_~ası iç!n l~azrr · tahanesinde durabileceği musar Fakat iki gün germeden Ah
lir. Bu zam 1 Biliyorsunuz ki, maarif teşki l~~- ogle yemegıne gıtmısler rahtır. met ağanın kolu sişer .. Bunun ü 

Hazirandan iti- !atı kanununa nazaran her mu- dır.Ogelede sonra saat 1 Ste tek Gümrük idaresi nasıl olupta zerine kendisine tekrar müraca
h:.r"'" 'Atbik edil allimin üç senede bir maaşına rar kongre müzakeresine devam. bunların 9ay pakette kaldığını at ederek derler ki: 

digı ha Uv taksı ücretlerine ya- 100 de l5 zammedilir. Bazı ar için erkek aza Galatasaray lisesi postadan sonnuştur. Postahane - Doktora gitsek mi? Ne der 
Pılması şoförler tarafından iste kadaşlar vazifelerini şöyle orta ne gitmişler, kadın azalar iseOol buna henüz bir cevap vermemiş sin ... 
nen zam henüz emanetçe tes- derecede de yapsalar bu müdde mabahçe sarayını ziyaret etmiş tir. Mehmet ağa öfkelenir: 
bit edilmemiştir. Şoförler cemi ti doldurduktan sonra terfi ede lerdir. Em•nefte - Onlar bu işten anlamaz-
Yeti reisi bu hususta diyor ki: ceklerine kanaat getirmişlerdir. Öğleden sonra saat 17yc ka __ _ lar. Geçen sefer biraz sıkı sar-

- Vaktile, taksi ücretleri- Bu yanlış kanaati zihinlerden dar devam eden 4 ilncü celsede Çııkmaz}ar mışız da ondan şişti. Şimdi gev 
nin indirilmesi üzerine, bu tari- silmek lazımdır. Bir muallimin, bilhassa Tiriptik usulü mevzuu ~ şetiriz .. Ne çareki bu da fayda 
fcnin esnafı tatmin etmediğini bir mektebin faaliyeti, talebesi- bahsolunmuş ve bu usulün pisik vermez ve zavallı Ahmet ölür. 
tleri stirerek, emanete yeni bir ini müktesebatı ile ölçülür. Tale Jetli seyahlara da teşmili mu va- l Sahte doktor da ölüme sebebi-
tarife takdim etmiştik. Heyeti besini zaif yetistiren mekteple- fık görülmüştür. Meth8 leri 6 arşı ndıın yet maznunu olarak mahkemeye 
fenniye ı1zun uzadıya hesaplar B ndan s hl t X. 1 k · R · B rin ınual1im ve müdürlerini, ta- u onra seyya ara es 8Ş8~1 O ınıyaca sevkedilir. Muavın agıp . 
Yaparak hala uğraşıp duruyor. b. ld - ·f ·d · · b hilat göstermek için bir çok dev maznunun bu cürümden tecziye 
!!izim hesaplarımıza nazaran 1 0 ugu maan 1 aresını un Jetler tarafından kabul eıl',1miş. Bazı çıkmaz s. okakların pek 
b. dan şiddetle mes'ul tutacağız. j d ld n-u v b k sini istedi. Mahkeme müzakere 
ır kilometre 12 kuruş 65 santi- ve tatbikine başlanılmış olan ar 0 ub . e ır yangın _vu u den sonra ademi selahiyet kara-

tne mal olmaktadır. Biz bu he- Bu sene ilk mektepler için beynelmilel usulleri Bulgaristan u_nda.?":.~abb~l soka_klardakı evle rı vererek Mehmet ag-ayı ag-ırce 
Babı yaparken lastik, benzin, maarif eminliklerine bir tamim ve Romanyanın henüzkabul ve ! nn bu~'' ır tel~lıkeye maruz za mahkemesine sevketti. 
rüsumu belediye, şoför yevmi- r;önderdim ve imtihanlarda çok tatbik etmemis oldukları mevzu 1 kalacagı anlaşıldıgından çıkmaz 
Yesi gibi şeyleri nazarı itibara itina edilmesini hildirdim. Gele bahsolmuş, bu' hususta yeniden sokak rı:ethallerinin altı arşın -
a.Irnıştık. Çtinkü bütün bunların cek sene de o_rt;a mektep ~~tihan teşebbüsatta bulunulmasına ka- d.an .aş~gı olmamasına karar ve-

Vilayette 
fıatleri ıu zamanda pek yüksel !arına ~azla ıtın:ı ed_ece~ız. V ~ rar verilmiştir nlmıştır. 
ıniltir. Buna birde köpru·· zam- talebenın umum_ ı.sevıye_s_m .. d.e_ hır M b. Binaenaleyh devairi belediye-

ff k 1 k 1 esar urnuna ve . . 
l lususl bütçe 

' Yukarda : Gazi Hz. Gıfourkaled,•, aş•gıda : kıymetli 
bir mabet bulun•n GA1•11rkale11/n manzarası 

Gavurkalede pek eski 
bir mabet bulundu .. 

Bu mabedin milattan 16-18 asır evveli 
ait olduğu tahmin ediliyor .. 

1 ••••••• 

rn~. inzimam edince esnafın pek m~va a ıyet~ız ı goru ur~e B l .. ce tetkikat yapılarak methallen Buğünlerde vekaletçe Bu eser büyük bir kıymet 
rnuşkill vaziyette kaldığı mu- dogrudan dogruya o mektebın ent ere tenezzuh altı arşından aşağı olan sokaklar ve 
haklı:aktır. muallimini, baş muallimini ve Celse_nin hitamını müte?~ip açılacaktır. tebliğ edilecek haizdir. Alişarda hafriyat devam edecek 1~ Yeni yapılacak tarifede tak- mıntaka müfettişini mes'ul tu- ot?mo~ıllerle 1:0 rhaneye. gı_dıl - Vilayet hususi idare müdürü 
si ücretlerinin ilk açılışta 40 ku ta~ağız. Muvaffak olanla_r tal~f mış ve ıhzar edılen hususı hır ".a Köprü altın?aki ~ükkanl~~ .. , Cemal Bey bütçeyi takip için An Ankara,2(Te~efo~la)Gazi Hz. I Milattan 8- 12 asır evvel buj 
ruş yazmaları lazımdır. edılecek... Sonra muallımlenn / pur~a Mesar .. b~r.nuna kadar hır Şehremanetıne aıt olp kopru karada bulunmaktadır. ı beş seneden ben Alişarda, Ana-ı yı zapteden Frijyalılar bu ma 

Şimdiye kadar bir kilometre mesleki malfimatlarım arttır- denız tenezzuhu ıcra olunmuş v_e Kadıköy iskelesinde bulunan, Bütçenin bu günlerde tasdik dolunun en eski medeniyeti (Hi din platformu üzerine bir sar 
n:in maliyetini ıı kuruş 22 san mak için kitaplar tercüme etti- orad~ ~en~le~e kadar otomobıl dükkanlardan beşinin müddeti edilerek tebliği beklenmekte - tit medeniyeti) hakkında keşif ve bunun etrafına da büyük ı" 
tim olarak kabul eden Heyeti r~ce:ız. Muallimle.ri!1 ~a~zfeleri !erle gıdilmiştır. • . • bittiği_ içi~ ~anet b~nları t~hli . • . h . . • ve hafriyatla ~eşgu.ı olan Fo~ k:Ue yaptırmışlardır. Bu kale 
f~nniye şu son zam üzerine aca nı kolaylaştırmak ıçın ıkı vası- Matbuat cemıyetının ye ettırmıştır. Heyetı fennıye J:l!l'.3.li a mer ıçt~maı . der üstenin rıyasetı altındaki nın şark cihetinde bir duvar yJ 
b; nasıl düşünüyor? ta mevcıittür: Program ve ki- ziyafeti bu~la.rın hem_ köprünün mtivaze 1'.fı.~al_~ ~?mer. heyetı m~rk~_zı ilim heyetine Gavur Ka~edeki tınnışlardır. 

Her halde bu vaziyete sürat- tap ... İlk mektep programları Gece saat 20,30 da İstanbul nesını bozdugu ve hem de man yesı onumuzd~kı_ cumartesı ~u - Hitit eserleri üzerinde kcşıf son Bugün Hitit eserleri ile Frı 
it> nihayet vermek icabeder." tatbik edilirse çok iyi netice alı- matbuat cemiyeti tarafından Ta zarasını ihlal ettiği hakkında nü saat 15 de ıçtıma edecektır. dajları yapmalarını emretmişti. eserlerini kolaylıkla ayırmak ( 

Emanet heyeti fenniyesi ye- nır. Orta mektep proğramların- 1 rabyada Tokatliyan otelinde mü bir rapor verdiği cihetle bunla- Ali terbiyei bedeniye Altı gündenberi devam eden bil oluyor. Hititler binalar:~ 
ni tarifeyi bitirmek üzeredir. da bazı tadilata ~üzuı:ı .vardı.An r?h~as!ar ş~refine bi'.. ziyafet ve rın badema .kir~y? verilmemesi mektebi k~şif ve .. sondaji_n. neticelerini bir kaç kilo~etre uzaktan gefi; 

Evvelce otomobillerden yedi cak bu husustakı ta~ılat, _esasla rılmıştır. Zıyafete murahhaslar- ne karar verılmıştır. Ankarada açılacak Ali terbiyei gormek uzere Reısıcumhur Haz rerek volkanık btiyük bloklar, 
buı;uk lira belediye resmi alın- rı tedrici olarak tatbık edılecek- dan maada hükumet erkanı ve bed ni e mektebi inşaatı müna- retleri evvelki gün Gavur Kale dan yapmışlardır. Seneler, a~ 
1'tlakta idi. Köprü müruriyesinin tir. Orta mektep p~ogramların- j şehrimizin bazı güzide zevatı ile Gazi köprüsü k s:y: konmuştur. ye giderek, orasını gezip tetkik lar bu taşları mahvedememİ!llı 
kaıdırılmasile bu miktar on bir ~a tadile mu~taç cıhetlerden. bi Mat~uat erkanıda davet edilmiş Fransız mühendisi M. Piju a Gelecek sene küşat edilecek etmi_şlerdi. . tir. . .. . . 
liraya çıkarılmıştır. Buna bina- :: de fen tednsatıdır. Bu tedrısa !erdir. tarafından Gazi köprüsü hak- lan bu mektebin müddeti tahsi Gavur Kalesı Haymana kaza- FnJı eserlen kıreç taşların 
en esas itibarile zam kabul edil tı.n nasıl o~ması lazım .. geldiği.n~ Ziyafetten sonra bir süva;.edan kında tanzim edilen projenin ~ iki sene olacaktır. sı dahiliı:tdedir .. Dalgalı. ar~zin~n dan y~pılrnıştır. ~ 
tniştir. Miktarı henüz muayyen po<.teren kıtaplar tercume ettırı şcın yapılmış, matbuat munte- tetkiki emanet fen heyeti tara- Mektebe liselerle muallim orta yennde hır tepenın uzenn Gazı Hazretleri bu eserle" 
değilsede her halde on kuruşu yoruz. 1 siplerinin de iştirak ettikleri bu fından ikmal edilmiş ve tetki- mektepleri mezunları kabul etli de büyük bir kaya vardır. ayn ayrı görüp tetkik etmiş 
gcçrniyecektir. Binaenaleyh her Milli lisanımızın çok kuvveti süvare pek samimi ve pek neşeli kat raporunun yazılmasına baş- leceklerdir. Kayanın üzerinde kabartma ve Fon der Ostenden izahat 
hangi şoför köprü parası narnile ı: bir sure~t.e tedrisine eheı;ımi- bir suret~e .saat 24 e kadar. de- lanmıştır. Çapadaki beden terbiyesi kur ü~ r~~~'?: vardır. T~b!I insan b.~- mışlardır. _ 
llıüşteriden para isterse hakkın yet verecegız. Bu hu~ustakı ek- vam ctmıştır. Saat 24 te murah Köprünün inşası yakında sundan cıkacak gençler bu mek- yuklugunden daha ın olan bu uç Haber aldıgımıza göre, he~~ 
da takibat yapılacaktır. sikl~rden ~iri g.ramerdir.. . hasiar ve davetliler ~ususl. va- münakasaya konacaktır. Fakat tepte bi; sene okuyarak yüksek şekllde:ı solda ot~.ran ka?ın ma iki gü~e kad~r Alişara gidefl 

Dıl ~n~ume.nı gramer layı hası purla şehre avdet etmışlerdır. münakasanın ilanından evvel ehliyetname alacaklardır. but, sag~a. ~n~ muteveccıh .?la~ ora~a~ı mesaısine devam ed~c 
Bonoları defterdarlık 

tevzi edecek 
Gayri mübadiller cemiyeti he 

~eti idaresi bu sabah mütat içti 
lllaıru yapacaktır.Ruznamede şa 

Jlani kayt bir mesele yoktur. Bo 
nolar meselesi hakkında cemiye 
tın ııalahiyettar erkanından bir 
tat demiştir ki : 

- Bonoların 15-20 gün zarfın 
da tevziine başlanabileceğini tah 
tnin etmiyorum. Bono tevziati 
terniyet vasıtasile değil, doğru 
dan doğruya defterdarlık tara
fından ve defterdarlığa merbut 
tnüesseseler vasıtasile yapılacak 
tır. Cemiyet peyderpey tevziata 
<levam etmektedir. 

Tapu teftişatr 
, Tapu idaresi müfettişlf'rinden 
~alih, Emin, Refik, Ahmet, Ni
''azi Beyler bazı vilayetlerdeki 
tapu idarelerini tefti§ etmek üze 
te mahalli memuriyetlerine gide 
teklerdir. -----
~alama tekrar hudut 

haricine çıkarıldı 
Beyoğlnun muhtelif yerlerin

de randevu evleri işlettikten son 
~a hudut haricine çıkarılmış o-

n Malama isminde kadın ge
tenıerde tekrar şehrimize gelmi~ 
\i, Malama dün tekrar hudut ha r· • 1tıne çıkarılmıştır. 

mn muhım hır kısmını hazırla- Yialovaya tenezzüh inşaat için tedariki elzem olan Mektebin müdürlüğüne İsveç !ardan bmsının kıra!, ve otekı ve ıhtımal gelecek sene Gav 
dı, bu Ia~~a ~e~let ı:ıat~aasın Bugün kongre müzakeratına malzeme için hükumetten kam- te tahsil gören beden terbiyesi nin de diğer bir. ~ilah oldu~u Kalesinde tetkikat yapmağa 
da tabedıldı. Layıha şımdı he- devam edilmiyecek murahhaslar biyo müsaadesi almak lazımdrr. müteahassısı Nizameddin Beyin zannolunmakta ıdı. Heyet Ga- necektir. '= 
ye-t aza~ı tarafınd~ tetkik edil- saat 9, 30 da Tophaneden hare Bu malzeme miktarı ve kıyme tayini muhtemeldir. vur Kalesinde kamp. kurunca, 
ınektedır. 800 sahıfe kadar tu- ket edecek olan hususi bir va- ti mühim bir yekun tutuyor. meydanda bulunan hır duvarın 
tacak olan bu lavihayı dil heye purla Yalovaya gideceklerdir. Şayet Heyeti vekile malze- Ankara ekspresi teeh- yardnnı ile eski bir eseri meyda 
tince kabul edildikten sonra bas Yalovada mürahhaslara Seyrise me mübayaası için kambiyo mü hürle geldi na çıkarmak için çalışmağa baş 
tıracağız. Mektep gramerleri fain idaresi tarafından bir ziya- bayaasma müsaade ederse mü- Dün sabahki nAkara ekspresi larnışlardır. 
ve gramer tedrisatı için bu iyi fet verilecektir. nakaı;a ilan edilecektir. Aksi bir ariza yüzünden yanın saat İki günlük çalışma, t?prakla 
bir esas olacaktır. ,,..,.,_..o••• • ı•••••••••·~ ! takdirde münakasa teehhür e- teehhürle gelmiştir. nn altından muazzam hır mabe 
Bazı gazeteler dil heyetinin im düşünmemesini ve hareket etme 1 decek ve köprü inşası da bir az • .. .. .. w •• din bakiyesini meydana çıkar-

la karışıklığına mani olamadı- mesini anormal gibi gösteriyor daha geri kalacaktır. İhsaıyat mudurlugu mıştır. Bu mabedin iki gün için 
ğından şikayet ediyorlar. Be - lar. Halbuki eski neslin yetişti Şehremaneti ihsaiyat müdürü de büyük kesme taşlardan mü-
nim bildiğime göre heyet bu ka ği muhitle yeni neslin muhiti a- Köprü m•thafaza kadrosu Suat Bey esnaf bankası mürakip rekep ve tamşimale bakan kapı 
rışıklığı tebliğ kabilinden karar rasmda çok fark vardır. Emanet memurin müdüriye- liğine ve sabık Köprüler müdü sı bulunmuştur. 
!arla değil, yaptığı gramerler Bence bu suretle yapılan şika ti köprü muhafızlığı için yeni rü Cabir Bey de ihsaiyat müdür Bu kapıdan doğruca büyük 
ortadan kaldırmak istiyor. Ted yetlere o kadar ehemmiyet veril bir kadro tanzim etmektedir. lüğüne tayin olunmuşlardrr. kesme taşların üstüste konma -
risatta keyfiyet itibarile düzelt memelidir, asıl dikkat edilecek Yakında cemiyeti belediyeye l-1 • t dl smdan yapılmış bir odaya ve o 
mek iste,liğimiz cihetlerden biri nokta gençlerde medeni insanın verecektir. Bu kadroda muhafız · . ay~ıye . vanına radarı da bir kaç ayaklık merdi 
de hayata atılacak gençlerin haiz olma,sı icap eden itiyadın· e adedi ziyadeleştirilmektedir. venlmış yem doktor yo~ venden platforma çıkılmakta -
memleketin iktısadi hayatına milli' idealin zaiflememesidir. Kadro Cemiyeti belediyece tas G~nç dokt?rla~ tara!?1dan hır dır. Bu nokta bütün muhite na 
müessir olabilmelerini temin et Bazı gençlerde içtimai tesanü tik edildikten sonra muhafız- cemıyet teşkıl ~dılecegı hak~- zır ve onun altında da kabart
mektir. İlk mektep muallimleri- dü bozan, efkarı umumiyeyi ren lıklara tercihen açıkta kalan kö da gazetelere ı~ahat .veren hır ma resimler bulunmaktadır . 
ni lfızım gelen zirai ve iktısadi cide eden hareketler görülmek- prü tahsildarları tayin edilecek d_o~~-run, haysıyet dıvanı~a ve Tahmin edildiğine göre, rahip-
bilgilerle techiz etmeğe ehemmi tedir. Hiç şüphe yok mektepler tir. nldi~ı yaz~~mışt~. Yaptıg~ ler bu noktada durarak, kayanın 
yet vereceğiz.. bununla mücadele etmeli ve ta Taksi ücretlerine talll?kata gore etıbba od~sı b~y altındaki setlerde bulunan halka 

Bir kısım mektepli gençlerin !ebenin iyi itiyatlar almasına a zam yapılacak mı? le bır meseleden ~ol~yı hıç·kim ibadet ettirirlerdi. Onlar bu ye-

r 
a 

İstanbul ve Ankara l 
valileri •• 

~ 
ANKARA, 2 - Meb'us Js 

Nazmi beyin teklif ettiği bir i 
nun fıkrası şudur: 

"İstanbul mahalli idaresi ı t 
murları, devlet memurları h 
kındaki hükum ve şartlara tı 
dirler. 

li 
İstanbul ve Ankara valile,

1 
ne belediy~ bütçesinden mik e 
rı icra vekilleri heyetince ta;ı. 
olunacak senelik temsil tahsita 
tı verilir." 

2 

n 

Kalender yurdundaki i 

Aldığımız malfimata g 
verilecek temsil tahsisatı a 
400 liradır. -----

çocuklar !I 

ahl5.kl temayüllerinden ve daha zaml ehemmiyet vennelidir. sey! davet etmemıştır. rin ihtişamından istifade ede -
çok maddi olmalarından şikayet Mekteplerin çok ehemmiyet Emanet heyeti fenniyesi tak rek, mabut için semapaye bir va Dü~ Hi.~a~ei Etfal. . 
ediliyor. Bu şikayetleri tahlil vereceği bir şey de gençlerde iç si antre ücretlerine 5 kuruş retle muhakeme ediliyor: Yeni ziyet temin etmek istemi lerdir, ~~rkezıyesı ıçtıma etnuştır. 
etmek Jaznngelir. Çünkü şika- timai tesanüdün kuvv&lenmesi zammetmek suretile şoförlerin bir vergi tarhedildiği zaman, Bugün bulunan eserler yanm ıçtımada, Kalend~r yurdu.n_d 
yet edenler zahiren bir nokta- ve milli idealin zaiflememesine tatmin edileceğine dair bir ra- hükumet mükellefe yeni bir va- da Frijyalılarm sonradan yap - talebelerden tahsıle kabılı 
da birle~miş gibi görünüyorlar çalışmasıdır. por vermiştir. Fakat, Emanet, ridat menbaı göstermeğe mec- tıklan kalenin bakiyesı mevcut lolan.ların m~~teple~e. yerleşt 
sa da hakikatte muhtelif hisler- Bu bütn mualilmlerin vazifesi taksi ücretlerine zam yapılıp bur değildir. Binaenaleyh oto- tur. T.ahmin edildiğine göreı H.i mesıne ve dıgeılennııı, saı 
le hareket ediyorlar. Meseıa bir dir. Bu noktalarda çok hassası yapılmamasında hala mütered- mobile taksi ücretlerine mutla- titler Milattan 16-18 asır evvel esnaf yanında çırak ~lar~k_ç 
kısrmçocukların kPndiler.\ eih; nlmak en esas!r vazif,.m; 7.ı;r... dit bulunuyor ve vaziyet şu su- ka 7.am vapmak lazım değildir. bu mabedi yapmışlardır. tırılma!arıa karar verılmıştır. 
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Fikir, .M.iz;a.h, Ecleblya.t, Sa.Iı'a.t: 
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ı Spor 
1 Sıhhi bahisler Yarın akşam 

Cuma günü yapılacak Melek ~ineınasın~a Vereme dair yeni tetkikler 1 _ 6 Hazi;::~~~rcuma günü 

Yazan: Dr. Rusçuklu Hakkı Taksim Stadywnunda yapıla-

:ın Umdesi "Milliyet'' tir . • 
HAZİRAN 1930 KLAYV BROK'un temsili 

~~ı::: .u!~";!:ı•ı'!: Kamı içinde bir bu vardır ki, lıar§ı İ§te zaferi. .. İşte karma karı- cak lik ve Milliyet kupası maç-
pankrou denir. Bu bu, midenin ...c flk olma11 insana dehtet veren meso !arı bunlardır. raris ıııo~ası 

Telefon numaralan: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

on iki parmak denilen bapsalm ar lenin kat'i olarak halli!. . Diyeceğiz. Vefa _ Altınordu Hilal saat 
kaamda mustara:ıan yatmqtır. Bo- Dr. JUi Okler l&boratuarımn ses- A · · İ · YC AL. JOLSON tarafından 

CAZ MUGANNISI 
yu yirmi, kalınblı üç aantime yakın sizliği içinde yalnıı: batına, yahut yŞelllll VaSI)'e l 11.15 Hakem Selahattin B. Mil-
dır. Yenilen şeylerdeki nipatah ve yalnız denecek gibi çalıımııtır. liyet kupası. 
yağlı maddeleri süblye haline getiren O, bu mesele hakkında yazmış ol- - . -Cezair hikayesi- İstanbulspor - Beşiktaş saat filmleri 

Tenzil!tlı liatlar 60, 45 ve 25Kuruş 
BONE ÜCRETLERi 

Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kımıt 

bir mayi ifaz eder. Bu mayi, o madde duğu sahifelerde beşeri sefaletleri 14, Hakem Necmi B. Milliyet 
terin hadm ve iatimsallerlnl mUkem haf1fleştirmek için tutuşan bir arzu Cezairde Seyit Abdülkadir ka bir erkek aldı. Fakat bunun kupası 
melleıtirir. . . . . . ~· şevk ':'e heyec:aı:ıa t~.t~.uş derin hayır müesseselerinde ölü yıka karısı vardı. Kadın Ayşeyi is- İstanbulspor - Fenerbahçe 

1889 senesındenberı bılıyor4z kı, ımanlı bır ruh gıbı gorunuyor. Bu k d 1 b d · · t d" E d d tt 15 5 H'k B · B ·k· 750 " 1400 " 
•it 

Elhamra bu bez tamamı ile yerinden çıkarılır cömert gönillde çok asil bir heyecan yan a m ar un. an xırmı s~- eme ı. v en ışarı a ı. saat ,1 a em asrı . ı ın 
sa bir kaç saat içinde ıeker hastalığı hüküm sürüyor. Bu heyecan, soğuk ne kadar evvel hır gun şehır Zavallı Ayşenin bundan son- ci takımlar. 

1400 " 2700 .. 

):len evrak geri. verilmez meydana çıkar. ve kat'i bir vuzuhun, ve kendi kendi hastanesine gelerek orada bulu raki hayatı bir sefalet ve facia- İstanbulspor - Fenerbahçe 
ı•ti .,..,.~ıi nuıı!ıalar 10 kun••tur. Eskiden p1aa11z bir uzuv addedi- ni tenkit etmek kudretinin zararına nan bir kadın cesedinin kendi- dan ibaret oldu. Pek aşağı bir saat 17 Hakem eŞref B. Birinci 

SINEMASININ 
.. -.- - ..... 1 k 1 da ilk mıdır> B atı' ö li k H h 1 Her gün matine ve suvarede tc· .zete •e matbaaya ait i~ler için en pan reas son zaman ar sı- · unu • Y yece · · er a lerine verilmesini istediler. Has rezalethaneye kadar dfü~erek takımlar. 

· üdUrlyete müracaat edilir. rada bulunan wıuvlardan oldu. de bir cebt ve say'ın neticesi olan bu ta b k k d bunla . manen büsbütün mahvoldu. Fa F b h .1 B 'k m~akirana MECCANEN tevzi 
<etemiz ilanlarm mes•uliyetinl Pankreas bezinin bir kısmından keşif laboratuarlarda ve hastanelerde a K:ı a ın ra · 2 - ener a çe ı e eşı taş ettiği nefis Oondurmalarındaa 

ı kabul etmez. ensülin denilen bir madde çıkardı- hastaların başı ucunda, gare:r:siz, ivez - Cenazeyi veritiz. Fakat ö- kat herşeyi mahvolan Ayşe her arasındaki Şilt maçlarının fina- bir tanesini yemeğe gitmeUıinlz. 
====-======ıııtar, bu madde şeker hastalığının ha- siz olarak kontrol olunmağa layık- lürken vasiyet etti: Bu ipek tak şeye rağmen ipek takkeyi kıs- li~g~e~le~c~e=k~h~a~f~ta~y~a~p~ı:la~c~a~k~t~ır~·-~~~~~~~~~~~~~' 
'UGÜ.NKÜ HAVA kiki ilacıdır. Genç ve çok parlak bir tır. ke ile gömülmesini söyledi. kanç bir dikkat ve itina ile sak 

biyoloji alimi de ayni bezde bir mad- lıyordu. Ayşe kendini bu reza-
~jn haram en çok 24 ın u: de bulmuş olduğunu zannediyor; bey Meklıplllır lilHhkHI Filhakika bir takke vardı. İ- lethaneden kurtarmak için ça-

t 
cuece idi. Pcgün rtizglr nimizin itlemeainde bu maddenin te- pek, fakat rengi solmuş bir tak lıştı. Nihayet ekmek parasını 

siri ziyade imiJ. Profesör Vake:r:, T • ki•• ke. Bu takke niçindi?. . Bunu - · · 
7 ha\8 hulutlu olacaktır. Dr. Piyer Gle, Dr. Kistiniyaa öküz U fi U g U p temin için ekseriya dilenmegı 

I·===========''' pankreas'ından anjiyoksill çıkardı- . .. . kadınların hiç biri anlıyamamış tercih ettiği günler oluyordu. 

Jj~ 
!ar · kan damrlanndan tanaiyon'un Mekteplıler musabakası 55 ın tı. Zaten Cezairde Fransızlar- Seyid Abdülkadir namına tesis 

9lllLP , . yükselmesine, sadır hunnakına kar-· ci hafta 3 üncülüğünü Galatasa ·dan evvelki şeyler çok değiş- edilen hayır müessesesine gide 
llliİll !!! , şı şayanı dikkat bir vasıtadır. ray lisesinden 685 Feridun B. : miştir. Kimbilir bu takke ile rek iltica ettiği zamanlar da 0 _

1 
h t 1 Şmdi de Dr . .JU~okler kuşların ba- 1 kazanmıştır. Yazısı şudur: gömülmek yeni icat edilen şey luyordu. Fakat Ayşe bir yerde 

mayei ayvana husus, tavuk cıns~den olanklarm f~a~, Vatanımızda bu sene zarfın- lerden olacak diye düşündüler. 
kraslarrnda verem ıntaruna arşı ızı- . . . uzun müddet kalacak gibi de-

k'a Üsküdar tramvayında yolojik bir iktidar bulunduğunu ket da k~ncı defa ~!arak beynelmı- Kadının cesedini alıp götü- ğildi. j 
an etmiştir. fetmiş olduğundan emin bulunduğu- lel bır kongrenın toplanmasına ren kadınlar ölüyü yıkadılar. Ö Başı boş gezmenin zevkini 
'lba dolu ve yolcuların ekse nu söylilyor. . . . şahit oluyoruz. Bu hadise haf- lü ihtiyar bir kadın ölüsü idi. almıştı. . 
' k d G'd arabanın Bu zat insan verem• basıllerındn tanın en mühim haberidir. Cenaze sonra müslüman mezar Ayşe bir gün bir zenciye rast 
' a ın. ı en mümkün olduğu kadar ince, ve imti- B · 
de bir köpek koşuyor Şüp, k b"I' . . d b" "b" eynelmılel matbuat kongre lıg~ ına götürülerek vasiyeti gi- geldi. Onu sevdi. Hem de çrl-
. •• ı sas a ı ıyeh zıya e ır su ıye yap- 1 ... · l k · · d k · k 
ı sahibi arabadadır. mış. bir kilo gramdan ziyade gelen sınıı_ı ~em e .ehmız e a tı. en- • bi defnedildi. gınca bir a~kla sevdi. Fakat ha-
ku hanımlardan birisi ko- J bir horoza bu sübyeden şırınga et- 1 d.ımı~ı ec.n~bı matbuat ~lim~s- Cezair Fransızlar tarafından in zenci başka bir kadın için Ay 
'o" e "e efkat ve alaka ile miş. . - . j sıllerıne ıy.ı taıutmak. ıtıbanle . şeyi feda etti. Bu kadını kıs-
' P g .. ş 1 Şır:nga etmış oldugu mıkroplar hayırlı netıceler verdı. zaptedildiği zaman memleketı 
;or, kopek koşmada berde- 1 çok azgm imişler· horoza aşılamış T . kı·· l k ·ı d terkedeceklere gemilere bine- kançlıkla Ayşe yüzünden bıçak 
•T b d b"r hanım ' . · · b' ı urıng up er ongresı e e · · · ·· ·· ··h la yaraladı. Fransızlar k<!ndisii amalk u sıra a ı d b olduğu mi~tarın milyonda bırı~ı ır ; vatanımızın bütün güzellikleri- rek gitme len ıçın uç gun mu -
·~ k ıyor, o pençere en a Hınt faresınc aşılamış, fare u\ ay . . . . . . let verilmi~ti. Memleketin eski ni hapsettiler. 
1 ıma . icinde helak olmuş· halbuki horozda nı cıhana tanıtmak ıçın elımıze h" 1 . d 1 · 1 Ayşe sefalet ve mahrumiyet-an · • • ı k 1 b. f . sa ı p en e ne en varsa top a-
Hanım şimdi sizi Polise ve vere~ asarı ~örülme~iş. Savlet v_e açırı maz ır ırsat geçmış o- k d"l ini İstanbula götü- le zaifledi. Çirkinleşti, yüzüne 

• 1 d" tahrıp kudretı çok zıyade olan bır 1 Iuyor. yıp en ı ~r . . bakrlmaz bir hale geldi. Hapis-
•m · ıyor. hastalığa karşı bu şayanı hayret mu- İkt t d 1 recek gemılerı arıyorlar, perı-
ı nagihan hıtabı garip bu- kavemet nereden geliyor' Bir çok 1 k ısa p~ogrl~ın ~h~emb~- ı şan bir halde bekleşiyorlardı. ten çıktıktan sonra artık hara-
%- hanım soruyor: tecrübelerden sonra, Dr. "c»kler bunu 1 etdedseyyak'lced. 1 muBım ır A . . d k" .. k b. k belerde gidip yatıyor, nihayet 
Neden polise verecek missi bulmuş olduğunu sanıyor. J ma e teş ı .e ıyor. . una ne ~şe ısındın.;, C uçu. d ı~· ~·~ hastalandı. 
~ bT . . , · Dr. tavuklardan çıkarın~ olduğu kadar ehemmıyet verılse azdır.' çocugu var ı. u ezaır e ı u Öleceği günün yaklaştıgını 

! nlı~a ı ır mıyım. pankreas hulasasına, ateşle öldürüJ.I Fransız mali müvazenesinde' yük memurlardan birinin kı- hissederken hastaneye gitti: 

"Milliyet" in 
;1-2-3 ~4. 5 "61 ~ g:-~ 
t 

ougunıtı.. yem 
bilmecemiz 

SOLDAN SA~: 
t - Ayağın eldiveni (5). 1 
3 - Yapmak (3). Cildin ıuyu(3) 
4 - Ekmek (3). Ansızın (3). 

eğlenceleri 

OUokU bllmecemlzln 
halledilmiş fekli 

YUKARDAN AŞAClı 
1 - Onu çalmak için kılıfmı hua 

Jıunak lizmıdır. (6). 
2 - Nota (2). Traıte kullandır 

5 - Kırmızı (2). Edatı rabit (2) 
6 - Bir kedi iımi (5). 

bazen üıtüne oturulur (3). 
3 - Vakıtler (4). Kırmızı (2). 

(3). 4 - Koldu burnunu Tıka (3) 
nefi 5 - Menfez (4). Fena (3). 

7 - Arkadat (2). Nq'eli 
Sonuna (k) ilaveıi ile 
edatı (2). 

8 - Kırmızı (2). Nota (2). 
9 - Bir cinı kumaş ismi (4). Kut 

yemi (4). 

6 - Garaz (3). 
7 - Uçan (4). 
8 - Geniılik (2~. Doot (3). 
9 - Felaıafei yunaniyeden (6). 

lNedır ~ tramva?ın arkas~~ 
1 
müş. verem basilleri karı.ştırmıs, bir i seyyahların Fransaya bıraktığı zı idi.. Ayşe bu ailenin en kü- Takke de beraber ... Hastanede 

1.şturdugunuz kopek? .. Gu- aşı yapmış; bu aşı sayesınde verem yaranın büyük bir mevkii var çük çocuğu olduğu için anası- b d' - h k d 1 ·· ,. 
eğil mi' intanından çok ziyade müteessir biri . . .. . k · k lı b" .. . .•.. b" unu ıger asta a m ara gos 
lo k"' ·k b · d ""l' hayvan olan Kobaydaki verem b- svıçrenın en muhım azanç nm pe · naz uyuttugu ır ya- tcrirken okşuyor, diyordu ki: 

lttihadı Milli ===· 
Türk sigorta şirketi ope enım egı ·· b hl d T b"" ·· "d' , d d' - b. h . rarları zail olmuştur. Kobaylar hafif mem aı seyya ar ır. a 11 gu vru ı ı. - Bunu görüyor musunuz 

, sıra a ıger ır anım ışe çt aşılanırlar, tavşanlarda ger.ek ko-: z:ııi.~ı.e:i'. as~rı ati kasının zen- Her vakit i ti~ı::ıla, . kalaba- bu bir "hanım" mdır. Ben çok 

1 
yor.... . , .. r~nma ':'e ge_rek teşfı>'.e tecrubel,rı- 1 gınlıgı ıtıbarıle bu memleketi<!- lıkla hamama gıttıklerı ?aman çektim. Kendimi sattım. Pislik, 
.Ne ımış o bakayım. o ko- nın netıcelerı daha zıyade devamlı! rin hiç birinden .:ı~ağı kalını- · A ·eyi yıkattıktan ku- 1 · · d - k- ı 
·enim• Ne olmu ' ve sabit olmuştur. . . . . annesı yş . '. . reza et ıçın e yaşaınaga u. an 

t · ş. ·· 1 B" . 1 .. . d ki . . yan ınemleketımızın onlar kadar rulattıktan sonra ona ıpeklı, ış- dnu 
Hanımı Günah deg-il mi ızzat ınsan ar uzerın e tesırınc j _ b b 1 . k h kk . . . . . . · 

,'. · , ' gelince, ha,ici, derideki tederrün, rag et u asını ısteme a ı- lemelı bır takke gıydırırdı. Çok kere dilendim. Fakat 
• 1 :ı yoruyorsun· . bilhassa deri veremi lüpüs üzerinde mızdır. Turi.ng kulüpler ınem- İşte 0 kıyamet gününde mem ben bir "hanım,, evladıyım. İş-
' A, a, a ! Bu da n~~ı? Ku- salah ve hatta şifa bile elde edilmiş-j lketler arasında seyahatı le ketin eski sahipleri kendileri- te bu takke benim küçüklüğüm 
Allahaşkına sen kopek ço- tır. temin eden ve kolaylaştı - · k · d · d'"' kk d" s· 

1 :nısın' İtin a a<7ını tastan Dr. Jü! Okler, akcı.,er veremin- . .. . ni Istanbula götü rece geınıye e gıy ıgım ta em ır. ·. ız 
~ ' y " d d ·· .. d h tl" · · ... ran en kuvvetlı teşekkullerdır. bı'nmek için bekleşirken Ayşe kim olursanız olunuz ben sız-

ı kınacağ"ım? en te errunun en e şe ısmın, p O . . h .. T . . •. , .. _. . . .' ... 
ı _ kalanması ve sıkıştırılması en zor o- nun ıçın er mumessı ın vata- bu küçük kız elınde ıpek bır den yuksegım. Öldugum za-

Harum agzını topla! Ben 1 d · · d h ·· b h nımızı tanıınasının ve gu"'zellı"k . · ·· ı · · b kk ·ı b b ,· . . . a~': te av.ısı:ı en. enuz a _setme- . . . . . - takke ıle beklıyor, goz erı uzak man benı u ta e ı e era er 
yeı hayvanat cemıyetın - mıştır Bu ıhtıyatkarlık. bu agır dav lerını takdır etmesının çok e- 'd b" · bak k ·· .. J 

ı· 1 • • D .. ta gı en ır gemıye ara gomsun er.,, 
ı. ranmak takdır olunur. r. Okler ın hemmiyeti vardır • 1 d ç·· k"" b b İ t A b"" ı ··ıd·· bö le 

\ Benim ağızım toplu, sen takdir olunacak başka meziyetleri Di - er taraftan . sık sık be •- ag ıyo~ u.. . un u ana~ı. . a ası .. ş -~ .. y~e oy e o ~· . y . 
ı .. k' . 1 de var: Özü, sözü doğru, şah i men- ~ . . ~ o gemıde ıdıler. Kendısını kay-j gomuldu... Onun eskı ıpeklı 
,~ının ını top a.. faatten mücerret bir insan; sabıriı, nelmıle.l kongre.lerın akdı~e bı.r betmişlerdi. takkesile beraber Cezairin eski 
,,en hayvana.. c<saretli, adeta kıh kırk yararcasına kısım cıhan efkarı umumıyesı-

1 
.. . d k azametli hatıraları da gömül-

tHayv~~ s~nsi?, !.... bir kayit _ve itina. ile ~akik~t aşkına nin nazarını bi.ze tevcih et?1i~ ~unu g~ren bır a am ı.~ ~-°= dü ... 
)Ben kopege soyluyorum!. gonül baglamış bır mudekkik ... Dok oluyoruz. Aynı zamanda Tiırkı cllgun~ elınden tuta~~k gotur 

:•Köpekte sensin .. Hem pek toru~ bu asil evsafından öt~rüdiir ki yenin sadece siyasi sahada de-1 du. Aglamamasını soyledı. 
3"l se evde encekleri var, ve ~eşfınden Bharakretlfı, hahrarınmietli bahso- ğil fakat cemiyet hayatında da Bu kızın iyi bir hizmetçi ola 

d . ., unuyor. u eı e c e yet ver- .. . .. . . • d"" .. ·· ·· M f"h 

-
Türk Ocağında tatile mah

sus lisan kursları ~· e emztr emı... mek, hörmet etmek icap eder Lakin Avrupa zumresınde muhım bır cagmı uşunmuştu. aama ı 
nayei hayvanatçı hanım ta: fevkal&de alkışlara, tahsinler~ layık mevkii olduğunu bir kere daha bu fena bir adam değildi. Bir Türk Ocağından: 
stu, ve köpek koşmakta de mı .. dır? Bu hususta bugün bir şey gösteriyor. fakir hamal olan bu adam yal- Yaz münaıebetile Ocaktaki liıan 

1 k k dersleri tatil edilmiştir. Buna muka-:tti... soy enemez. .. nızdı. Fakat geçinme te sı ın-
ı..,. alkmaza misal oldu! Bu defa da yuksek sesle vereme iRTiHAL tı cektig"i günler kızın takkesin bil mekteplerin tatil zamanına te-
ı'"' Kastamunl iVliyeti e9rafından ve - oadüf eden 3 ay için yeniden liıan 
ıamanı birisi diğerinin ya- esbak meb'uslardan Salim Efendi deki inci tanelerini birer birer kuroları açılmıttır. Bu denler tama 

l 1cgitmiş oturmuş, habire laf bu cevap üç dört defa tekerrür zade Şükrü Bey dünkü pazartesi gü- satıp ekmek parası teminini dü men yeniden baılıyac:ığı için şinıdi
' 1! Öteki de muttasıl rica e- etti. İş sahibi artık dayanamadı: nü irtihal eyleı;ıiştir. Cenaz~ai .bugün şünmüyor değildi. Fakat Ayşe ye kadar kaydolunmıyanlar bu fır· 

• ı ı,1 _ Yahu köprü parası kalktı, Bebekte İbrahım Paşa .. ko,kunden. buna daima mani olurdu. Niha- sattan istifade edeceklerdir. Ders-
'·o· · · be • ah h 1 k lk ak ı kaldırılarak namazı Usküdarda Yem A b"" '"d"' H l ·ı A ler 15 hazrinada baJlıyacağı için bu 

' ı ınıru sevrsen nı r at sen a a a ac sın... c 'd badeled Kara Ah tt yet yşe uyu u. ama 1 e Y müddet zarfında arzu edenlerin Ocak 
ı! Kalk git!.. Bu söz Üzerine beriki gitti. ai~;1~a~ristamn: delned~~ecekti;.e e -şe sevişmeğe başladılar. Hamal kitabetine müracaat etmeleri beyan 
:Şimdi kalkıyorum. O rica FELEK Cenabı hak gariki rahmet eyleye. çok geçmeden öldü. Ayşeyi baş olunur. 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra· eyleriz. Sigortaları halk için müsait 

şeraiti havidir 
.\1erkezi İdaresi: Gala tada Ünyon Hanındadı r 

\ <'l"t "> : l:ııhıırııayan şelıl:·lcr lo neeııte aran-n'll•hrlır 

,. Telefon: Bey6~lu - 2003 
==--

ın~ara Gunıune ~astanesi ~a~ ta~a~etin~en: 
Hastanenin 930 senesi ihtiyaıci olan (232) kalem eczayi 

tıbbiye ile, 176 kalem laboratuar ve alil.tı cerr,~hiye, (18) kalem 
Rontken malzemesi 3 Haziran 930 tarihinden 23 Haziran 930 
Salı gününe kadar yirmi gün müddetle munakaşaya konulmuş
tur bunlardan eczayi tıpbiye kapalı zarf usulile ve allltı cerra
hiye ile rontken malzemesi de aleni suretledir, talip olanlar şar 
tnamesile listesini görmek üzre İstanbulda Sıhhat ve içtimai 
muavenet müdürlüğüne ve Ankarada hastane idare memuru ve 
mutemetliğine ve ihale günü de saat iki de teminatlarHe birlik
te hastanede müteşekil komisyona müracaatları. 

Is tan bul P. T. T. B. müdiirliiğünden. 
1 - Yalovada müceddeten inşa ettirilecek Posta ve telgrai 

merkezi binası kapalı zarfusulile münakasaya vazolurunuıtur. 
2 - Münakasa 23 Haziran 930 tarihine müsaclif Pazartesi 

günü saat 15 tıe yapılacağından istiyenlerin Kroki ve şartname· 
yi görmek için şimdiden ve münakasaya iştirak için kapalı ve 
memhur teklifname ile yukarda yazılı güniln muayyen olan sa· 
ate kadar İstanbul Posta ve Telgraf baş müdüriyetinde m!ite
şekkil komisyona müracaat ve tevdi etmeleri illln olunur. 

,ı ____ . 

a'M illiyet,, in edebi romanı: 11 O 
ı.t - ' - - -

tık ,bir emri vaki olmuş işi en -· Cevdet Beyin terbiyesi, atıyordu. minin bu kadm etrafında adeta muktedir değilim azizim. Artılr 
samimi bir dostundan saklama- zarafeti, Ahmet Sami budalası- - Peki şimdi nasıl yapacak- bir borsa havası bir havyar ha- hayatıma hakim olan o dur. Ne 
makta mahzur görmedi, elin - . nm balıkpazarı sarraflığına ga- sın diye sordu Nusret Bey? nı dedikodusu çıkarması kadar derse o olur. 
den tuttu ve sordu: lip geldi. Cevdet Bey büyük kararlar çirkin hareket tasavvur ede- Nusret Bey geniş bir kahka· 

- Kimseye sözlü müsün! Ve sonra bir kelime oyunu V'ermeğe alışmış kahramanlar mem. ha attı: 
- Yok! daha şimdi vapur - yapmak istiyerek ilave etti: gibi temkinli ve lakayt, rakısı- İki gün evvel ayni ihtirasa ka - Oh Beyim, iç güveyisi gi-

dan çıktım. - Ve Galip Beyin sevgilisi nı içti. Sonra çatalının bir ucu pılıp müzayedeye çıkmış bir riyor. Bürlıan Cahil 
- O halde yemeği beraber bu mübarezenin galibi olan ile salatalığı ayırmağa çalışa- antika gibi genç kadına pey sü - Hemen onun gibi bir şey 

1 !ti bir kelime bile sarf et- saadesini rica etti. Ertesi sabah yiyelim. Cevdet Beye intikal etti! rak cevap verdi: ren Cevdet Bey bugün fenalık- azizim ... Ben zaten ona misa-
-:ıFn çekinmişti.. gelip görüşmek üzere kalktı. - Peki, sen nereye? Nusret Bey katıla katıla gü- - Yapılacak iş gayet basit .. lan, çirkinlikleri ayıplıyan bir fir gibi gideceğim. 

' fün bu zıt hakıkatlan par- 4 4 4 
- Yürü nereye götürürsem lüyordu: Ahmet Saminin ortalığı velve- pastör hali almıştı. - Buna mukabil? 

ıl rça karşılaştıran Cevdet O gece kulüpte Ahmet Sami sen de oraya! - Öyle ise mübareki, dedi, leye veren palavralarını gölge- - Maçkada bir banka direk- - Samimi sevgi, muhabbeti 
· 'renç kadının yaptığı asila- arkadaşlarına bir mevsim sonu Ve ötekilere tesadüf etme - haydi bakalım uğurlu, hayırlı de bırakmak, Haleye, şcrefile, törünün yaptırdığı bir villa var. - Yaşa vallahi, bu yaştan 

' 1 '.~te karşı ayni şekilde hare ziyafeti veriyordu. Cevdet Bey mek için arka sokaktan saparak olsun eh anlat bakalım nasıl ol zarafetile, letafetile mütenasip Direktör memleketine gideceği sonra aşk, hem de platonik! 
.,tmek icabettiğini anladı. yemekten evvel salonda hazırla Nizam istikametine ilerlediler: du? bir yuva kurmak... için satıyor. Hale için alaca- - Yaşamalı azizim yaşama-
:;ı iş şimdi başlıyordu. Son nan mükellef masanın ona ait -Bu akşam yemeği (Savay) Cevdet Bey aşıkane muvaffa - Müthiıı adamsın! ğım. lı, bir kere gelmişiz, gideceğiz. 
~t=sini takip eden sükuttan olduğunu anlayınca kulüpte da yiyelim, sana anlatacakla- kiyetlerini anlatmakta, o zafer O, mest ve mağrur gülümsü- - Kaça? Hale gibi bir kadın insana sade 
r ilave etti: durmak istemedi. Onun patırdı mn var. leri kazanırken duydukları neş' yordu. - Kaça olursa! aşk vermez, gençlikte verir. 

0Hanımefendi, sizi mes'ut lı, şatarafatlı hareketlerine kar- Nusret Bey gülüyordu: eden daha fazla zevk alan mek - Evet, dedi. Ona öyle bir - Eşyası var değil mi? - Haydi bakalım, dostlarımı 
. .: çalrsacağım. Her şeyden şı gizli ve tertipli çalışmak da- - Borsada faaliyet ne hal- tepli gençler gibi bu macerayı hayat temin edeceğim ki bütün - Her şeyi var. Galip Beyin zı mes'ut görmek bize de saa-
' samimi bir insana el uzat ha muvafıktr. Nasıl olsa zaferi de .• Esham fiatleri arttı mı? bir an evvel arkıadaşına haber arkasından koşanlar bunu yap- iflası ona zarar vermedi. En mü det getirir. Demek Hale hanı-
·za emin olunuz. kazanmıştı. Şimdi bunu hak et - Artık borsa kapandı azi- vermek için sabırsızlanıyordu: mağa muvaffak olamıyacakları him eşyayı ona ait diye göster- mefendi artık her hususta r,eni 

e kırık, fakat tatlı bir ses tiğini isbat edecek şekilde terti zim. Muamele yapmıyoruz. - Yemek yerken! dedi ve ko nı takdir edeceklerdir. dik. de idare edecek. 
nldandı: bat almak lazımdı. - Ya .. Kim ağır bastı? lunu çekerek hızlandı. - Hayret! dedi Nusret Bey, - Şanslı kadın! - Öyle! 
Ondan şüphe etmiyorum Bu kararla yemeği gidip (Sa - Nezaket ve terbiye, palav (Savvay otel) in arkasında hayret! - Havalar artık değişiyor. Cevdet Beyin gözleri tatlı bir 
'm. vay otel) de yemek için çıkar- racılrğa galebe çaldı. iki arkadaş yap yalnızdılar. - Hale gibi bir kadın bu ha- Evin muamelesini bitirince doğ hayale dalar gibi kapandı. 

~(det Bey genç kadrııı bu ken Nusret Beyle karşılaştı. - Ne demek? Cevdet Bey bu vak'anm bütün yata layıktır. Yarın onunla bir cu oraya iner. Nusret Bey arkadaşının bu 
1 e etra "ıııda daha fazla Meselenin aldığı şekilden ar- Cevdet Bey büyük bir zafc- tafsilatını bir çırpıda anlattı. daha konuşup son kararları ve- - Bir ziyafet isteriz artık! tazelenen, çiçeklenen hayalin: 

ı ul etmemek ve kendisi da kadaşını haberdar edip etmeme rin kahramanı gibi omuzları ar Buzlu rakı ile çeşitlenen yemek receğiz. O kadar mütevazı, ta- - Tabii, fakat Halenin fikri bozmamak için sustu. O gözle· 
"i ir an dü ündü. Sonra bu ar- kada, başı yukarda gülümsedi: onun bütün heyecanını ortaya bil kadm ki monşer. Ahmet Sa olmavınca hic bir şey yapına~a (Bitmedi) 

• 



liaıaıasaray 
Rornanyada bir, Almanya 

Altı ay evvel mevsuk bir ha-1 
ber olarak karilerimize bildir
diğimiz Galatasaray'm Avrupa 
seyahati günü nihayet geldi r 
çattı. Filhakika Galatasaray 
futbolcuları bugün öğleyin Bük 
reş tarikile A vrupa'ya hareket 
edeceklerdir. Galatasaray bu 
turnesinde yapacağı beş maç 1 
için gitmesi kabil olan en iyi · 
oyuncularım götürecektir. Bun ' f 
!ardan başka elyevm Avrupa'da , 
bulunan bazı Galatasaray'lı fut, 1 
bolcularmı da bilhassa Viyana · 
maçlarında takıma iltihak etme! · 
leri kuvvetle memuldür. 1 

Gidecek futbolcular klüp re- ' 
isi Da ver Beyin riyaseti altın- ' 
da şunlardır. ı 

Avni, Bürhan, Mithat, Asnn, 
Nihat, Suphi, Rıza, Hüseyin, ; 
Vedat, Mehmet Salim, Rasih, 
Kemal Şefik, Rebii, Ercüment. 

bugün gidiyor .. 
ve Viyanada ikişer ınaç yapacak. 

Nihat 

, 1 kuvvetli bir futbol klübü haline 
1 ı gelmiş ve bu kuvvetini Viyana · ' ı muhtelitini mağlup eden İstan-ı 
J bul muhtelitindeki beş oyuncu
ı 11 sunun fevkalade muvaffakıyeti, 
-~ (B. E. A. C) namındaki Macar 
l takımını yenen yegane takımı 
! olması, nihayet geçen Cuma 
ı Beşiktaş birinci takımını ikin-

ci ve ihtiyat oyuncularla yen
i mesile isbat .etmişti. Bu itibarla 

!. 

en iyi bir zamanda turneye çı
kan Galatasaray'a Avrupa'da 
da muvaffakiyetler temenni e-
deriz. 

Birinci ve ikinci takım oyun
cularından en mühimlerinin bu 
seyahata iştirakine rağmen, Ga 
latasaray'm, burada kalan üç 
takım oyuncularından gene ol
dukça kuvvetli bir takım yapa
rak şu şekilde futbol faaliyeti-

.. Bu kafileye futb~l antrenö- Mevsim bidayetinde, idareci-
runden başka kendı hesapları- . . 

ne devam edeceğini merrınuni
yetle haber aldık . 

Cahit • 
n h t d k l G 1 lerının muvakkat anlaşamamaz 

a seya a e ece o an a ata- .. .. . , 
saray'lı üç aza ile spor muhar- lığı yuzunden epeyce zafa uğ-
riri arkadaşlarımızdan Kemal rıyan Galatasaray, takımı, son 
Rifat Bey refakat edecektir. 1 zamanlarda gene İstanbulun en 

Vahi, Arif ı 
Zarif, Niyazi, Muammer 
Celal, Kemal, Muslih, Rifı 

Latif. 

Solda: Bürhan. Sağda: Mit-hat- Yukarda: (Soldan itibaren) Riza, Vedat, Kemal Şefik, 
Avni. - Aşağıda: Mehmet Sa lim, Asnn, Rasih 

Haftadan ... haftaya ... 

~ ~ i 
~ ı 
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1 Seyahat notları 1 Ekonom~ Haydar Rif at Bey davası 
rm 

(Birinci sahifeden mabaat) 

____________ mm ________ _ 

.Liyej'de sosyalizmin 
tlenip kafa tuttuğu 

karet etmek suçundan hukuku narak hastalığı dolayısile hapi· 
amme namına takip olunmak sane hastanesine naklini işte

Müstantik Nazım B. in ter- neticesinde İstanbul üçüncü ce miştir. Bunun üzerine Haydar 
fihi hakkında zat işleri müdürü zasınca. üç ay ha~se m.ah~um. I Rifat B. hapisane sertabibi Za
~a.~mut ~." Naz~ın B. in müfet olmuş ıken temyız dorduncu tı B. tarafından muayene edil

kın da 'llak' d ta . j . <l 'nl. ecel( tışlıge terfıınde nızamsızlıkolma ceza o mahkemenin tatbik etti- miştir. Zati B. "safra kescsindr 

f Fındık tacirleri çağrıldı 
gün! Ticaret Odası fuıdık rekoltesi lıak-

H'le Saflarllll \rarıp geçmegv e çalı c a ar Clr erJ l ıy , " d.ığ_ı,bilakishü~~amkanuı:umu ği 262 in·:i mac<leyi kaldırmış taştan mütevellit olması çok 

l 
. . . d. • k. . Ticaret odası meclisinin ge- resi bu aksam resmen ilga edi- cıbınre bu terfıın yapıldıgr ve ı ve 482 inci maddeye tevfikan muhtemel olan sancı vardır" 

. )) r ışçı l yor -ı : "Sos va lızme çen iç~aı?da .. fındıkçılı.ğı~ı- lece~tir: Ya~ın sa~a~tan iti~a- 70 lir?: maaş aldığı _bu ma~ş ve ceman yirmi gün mahkumiyeti- şeklinde bir rapor vermiı: ve hı.. 

'

• k - .
1
. d. . : d .

1 
zın vazıyetı muzakere edılmış- ren ınhısar ıdaresının aldıgı ~evkıın ~a~lı o'.d~gu tasrı~ e- me karar vermiştir. rapor üzerine Haydar Rifat B. 

ıra r \Te Sl ın ır ffl ydır l er ... , ti. resim gümrük idaresi tarafın- di}mekte ~;k.R~ıs~·~alıke~rd.e Ne çare ki bu maddeye müs- hapisane hastanesinin beşinc i 

:abah çatlak borulardan çıkan 
r muz ika sesile uyandım: ı 
Bunu dünden biliyordum, fa. 
kadar erken başlıyacağını tah 
lememiştim. Boru sesleri biri-
1 akip ediyor, sokağın gürilltü-
1ki otelin duvannı tırmanarak 
,emi yumrukluyordu. 
lJeye çıktım. Kafiltler içtima 
ti olan bulvara gitmişlerdi. 0-
pplanacaklar, oradan hareket 
!erdi. 1 Mayıs t~zahüratına a-

1msiz hatıralarımı karıştırdım. 
diyarı ve amelenin kesafet 

l sı olzn bu memlekette, bilhas 
'tür madenlerinin ve demir o
nın tesirile ruhları kararip 
n insanların kapitalizme ilinı 

1
-t ettikleri bir günde temiz 
juva kıyafetile dolaşmak ba-
nahoş vak'al;ua se~p olabi

i düşündüm. Buna rağmen 
nJar arasına sokulmaktan ncf
enedemedim: Ben de bir kafi
eşine takıldım. 

jn Liyej tehri bir bayram sa
daha doğrusu sakin bir pana

,ini andırıyordu. Muzika mut-
lıyor, kafileler durmadan yü
e halk, iki taraflı, yorulma
nu seyrediyordu. Kafilelerde 
erkek her cinsten, genç ihti
. yaıtan, flıman zaif her çap
.an vardı. Mütemadiyen konu 
ırdı, fakat acoleri hararetli ve 
alı olmaktan ziyade alaylr ve 
ah idi. Yakalarına kırmızı 
lalmııtlardı; bayraklar kıpkır
:i. Tıpkı bilde olduğu gibi ka
rkeldl çiftler rozet ve kartpo• 
tyorlar, hele borjuvalara behe
satın aldırıyorlardı. 
faat, bu iti de ıspekü!Asyona 
~gtL Çam yarmasına btnziyen 
ı mla siyah gözlüklü bir kadın 
il dikildiler; Biri lnrmm bir 

bir kartpostalı. ötekisi de 
y kondüktörlerinin çantasına 
ı~n bir kese uzattı, bizim iki 
'kurban verdik. Boru ses
i hammül e<!Umez bir hale gel
aokaklar gitilı:çe daha darıa,ı-

1 Birden kafile durdu; iki yllz 
, eride bir çatışma olmuş, polis 
9le etmiş rivayetkri işitildi. 
Mayıs kahramanlığı btnim be 

ı1·1iriidüğilm kafileye de sirayet 
:dl. Sooyalizme bayram hedi
ı'rmek kabilinden bir horjuva-
1-atına pek il1 iki yumruk atı-

,ı i. Bu mülihaza ile yan sokak
lıırine saptım ve hızlı adımlar
ı,yerelıı batka bir ııokalı:tan cad 
1 ktım; her zaman aigara satın 
,'ı tUtUncünün dülrkinında mü
) 1 bir tümaclı: bularak yerleş
l 
1,li kafileler, muzlka ve bayrak
' ~nUmden geçiyorlardı. Her bi
'· emiyeti temsil eden bu bayrak 
\kadar çoktu ki ""yamadım. 

at!erin ya9lılarr gençlerinden 
'':ııraretli ; ıençlere nisbetle mih 
! mCfa-klratte daha kıdemli ol
;> mtltevelllt bir hak ihtiyar
'~ canlandırmış, bunların ba· 
ıda daha fazla bir aertlik, ha· 

lrJnde daha fazla bir asabiyet, 
• nuzıkalarmın !esinde daha faz 
kMkiıılik vardij, 

1 f bayrağın üstünde cemiyetin 
uılı idi. Bayrak taşıyanların 

ı • , galip bir kumandanın fethet-
1 r, memlekete girerken taşıdığı 
ltrm hiç aşağı değildi. Millet 

1
(Jn teşkilatı noktasından Bel

l:tk zengin bir yerdir, bu itibar
. ı1rkalllenin ilk safında mini mini 
'<-,ıra ve gürbüz sporculara tesa-

1 lliyordu. 
Ualdarm diğer yazıları: Yaşa
.zıyaliım! Kahrolsun harp 1 Hal 
ı<"nn bir seferbtrlik ilan edilse 
a/l adamlar, yine bir bayrak ve 
f'.ldo muzllı;a pe,inde hudutlara 

1 gideceklerdi. 
Craktıın ziyade levhalara berui
i ·yu bezler üstünde §U cümle-

J nuyordum: "Amelenin zafc. 
lf "Milletin hakkı., ... «Çalı

n davası> . . . c Gasıplara !a
t< Amelenin parasrm çalanlara 
!C cKapitalizm yere batsın>. . _ 

aktan ve güneşten hissemizi 
,1ıun ı .... 
1raralık bir kamyonet geçti. İçin 

olarını tuttürmüş bt' on ame-
• !~yordu. Hallerine balı:ıhnca 
ıt zm tezahüratı yapmaktan zi
-ılraba ile gezmeğe çıkmış insan 
!Şirini veriyordu. l{amyonetin 
ınarafına birer perde gerilmiş, 

in üzerinde şu cümle vardı• 
'e rp malülleri gibi sulh malCtl
;r n de bir kanun yapılmalrdır.,, 

e " Odanın bu seferki içtimaın- dan alınacaktır. ~g~;ceza . a. ı~ . ı. met h · .~n teniden mahkumiyet hakaret koğuşuna nakledilmi~tir. 
rak koşuşan şu çocuklar. cemiyeti da da gene bu mesele görüsüle- Şeker ve petrol inhisar idare e 

1 
ende~ .ıs~ın~ elsdı~ın enuz vukuundan itibaren nihayet üç 

btşeriyenin daha sıkı ve daha tesirli cektir. si 1926 senesi bidayetinde tesis geme ıgını soy e 1• a d h • 'k' t il 
M"dd . I •11 • . . 'd y a şa sı şı aye name ver -

bir himayesine layik olduklarında Bu sene esasen fındık üze- edilmişti. İnhi!!ar idaresinin bu U eı ve {l erının ıstı ası ınesine- vabeste olup halbuki 
şüphe yoktur. rinde alivre satışlar yapılma- müddet zarfında elinden 300 Bi!iihare adliye vekilinin ve- mevzuubahs arzuhalin tarihi 

Sosyalizm bu himayeyi başkaları- k d k'll · · · 'd k d B ma ta ır. bin ton şeker ve 210 bin küsur 1 erının ıstı ası o un u. u 28ı9;929 buna kar0 1 Na'zım Be-nın cJilc trrrıinc muvaffak olamadığı İ " 
zaman bizzat kendi kuvvetilc alma- Bu seneki fındık rekoltesi- ton da petrol ve emsali madde- istidada, stanbul tevkifhane- yin &ahsi şikayet arzuhal tari-
ğa yürüyor. İhtiyaç ve istırap: İşte nin yarım milyon kantardan !er geçmiştir. sinde adliye vekilinin müddeiu- hi ise 29 1 930 dur. Yani ikisi 
iki kuvvrtli saik ki bi.: saattenLeri fazla olacağı tahmin edilmekte İ mum! Kenan, Dr. Fahri, ve tev arasında dört ay bir gün geç-
bayraklarilc. muzikalarile. yakaların- dir. nhisarbida'..es~nin.kablkmasi- kifhane müdürü B. !erin yanın- mistir 
da rozetleri ve kollarında kanlarile Oda meclisinin yapacağı hu le beraber ugun :!n ıtı aren şe da Basat'in henüz tahliye edil- "• · 
tıpkı bir k:r eğlencesine gidiyor gibi içtimaa fındık tacirlerimiz de ker ve petrolden. muamele ve 1 memesinin sebebini sorduğu _ '1eydanda olan hataya bina-
yürüyen bu kafileyi bazı kere kan- İ okturva resımlerı alınacak .. tır_ 1 maznunun ı'hbarnamesı'nde ya- en ı leyhinde temyizen verilen lı ,..fhalara kadar götürmektedir. davet edilmişlerdir. çtimada . . .. h . ·-

Kafileler, Adliye sarayının geniş onlar da dinleneceklerdir. . Şe~er ve petrol bu yuzden zılmış bulunması ve sahit Ce- yırmı gun apıs cezası ve mu-
meydanında toplandılar. Galiba biri- --o-- bır mıktar pahalılaşacaktır. vat B. in ele Nesim Mazılyah teferriatının infazı için kanuna 

KÖprüde posta k!şeai 
Posta idaresi köprüni.in Ka 

raköy cihetindeki kuli.ibelerin: 
den birini kiralamak icin teseb 
bilsatta bulunınaktadı;. Po~ta 
idaresi burayı zarif bir posta 
gişesi yapacaktır. 

l;ıanbul lklncJttc-;.=; 
mahkemesh'2den: 

1.-..tanbul ikint.:i t t..·.ırct 1~1ahken1t:-
since il:lnı Hl:l~ı tahü karara ahnnuş 
bulunan Ht~·o,tlu-ıu.l;ı l-.dkliı1 cadde
sinde 505 nun1erolu 'J'i~.'lrethane :.a si nutuk söylüyordu. Bir aral•k ku- Yumurtalarıbıza rağbet --o- Ef. ye atfen şehadette bulun- uyabilir hiç bir yol yoktur. Ylr 

lak kabarttım: Bir ses işittim, fakat S .. 1 d d . ması lıasebile keyfiyetin lstan- mi gün mahkumiyetime dair hihi \iniz 1 Jcw,viç elendi masa;ı 
bu. borudan •'ıkan bir s se daha .iya on gun er e yumurtaları- Borsa a vazıyet temy'zden alı an ·ı· .. h ' k · bul müddeiumumisi Kenan B. ı n ı am muna- akkında nıuamclei knllanhcııiıı ı a de btnziyordu. Nihayet anladım ki mıza arşı harıç piyasalarda İ b ·1 ı E k' 1 · d ı 
B 1 'k h . d b · b - 1 Dün borsada ngiliz lirası den sorulnıası. se etı e muame e s ışe ur e edil' igl '" ikinci topl•nnıa ;~;r e çı anın er memleketın e u sa- rag et çoga mıs.tır. j 
atte ı Mayıs kafileleri muayyen bir Ticaret odasına ve tüccarla- 1033.5 kuruşta açılmış ve bir 2 _ Kadriye H. davasının temyiz dördüncü cezada ayın alacaklılınn 19 lıuiran 9.lcl rnrihi 
~eydanlıkta toplanabilecek sur.•ttc ra müteaddit yumurta talepleri aralık 1035 kuruşa kadar çıktık beraetle neticelenmesi hakkın- 25 inde başlıyarak karar itası, ne d•\'et edildikleri giL• a>•c .. klıfor 
bır .. program .yapılmış'._ '"~tı .ı:<lL-ıce 1 vuku bulmaktadır 1 tan sonra 1034,5 kuru ta kapan- da tedbirler alındığından ve bu ilam tanzim ve tebyiz ve ısdarı, sır• defte: inin dahi btrmucihi kam:n 
Brukscldcn hır batıp sez soyluyor ve · · . İ . .. baş müddei umumlliğe sevk, mıhkemnc te\'di edilmiş hc:lundu~u 
telsiz vasıtasile bu nutku halk dinli-' -o-- mıştır. davayı kabul etmesı zmır mud il~n olunur. 
yor. Benim gibi kafile~in hayli Lza- Vapurcularm rekabeti Liret 8,96, Altın 912 kuruş- cici umumisi tarafından avukat baş müddei umumilikten resmi --------~ 
ğında kalmış ı Mayısçılar daha ,·ar- Ticaret odası tarafından ha- t<:n muamele görmüştür. Galip Hikmet Beye söylendiği taahhütlü olarak postaya,. ora- l•tanbul ikinci Ticaret Mahkeme 
d uh kk k k. ı d b · - -o-- b' 'hba d dan İstanbul postası, oradan sinden: ~ v~ m . a a .. ı o? ar a enım gı zırlanmakta olan vapurcular a- ır ı n1ame e yazılı olduğun 

hbı h~çkabfır şey00ışıtmıye<rlardr, fakat rasında meni rekabet kanun K. 6fmbigo borsası dan şimdi Ankarada avukatlık İst. müddeiumumiliği, oradan Tatavla caddesinde 19-4 nume 
epsı aaım runun oldugu tarafa . . . d b . f ·ı 1 sureti alınma, tenfiz, ilamata rolu dükkanda odun kömür ticareti 

kaıd • "k" il di 1. d 1 proJesı nıhayet tamamlanmıs- 2 _ 6 _ 990 e en u zatın şahıt sı atı e cc - le müştegil iken iflasına karar veri-
ınnı., su un e n ıyor u. z- " u . sevk ve bana hasta yatağımda 

dihamlar s · 't ıı · b' · tır bı len Napolyon Papasoğlu Efendi ma 
9'11 daha;n essız 1 

aa erme ır mı- .Rapor gelecek Oda meclisin (t:Kl.F.R .3 - Gazeteciler davasının tebliğ gibi muamelatın cümlesi sasının 31/5/930 tarihinde kapatıl-
Bulunduğum tarassut nokta•ından de görüşülecektir. l.oıı<lra ıo:ı~ 50.00 l'<\\ork o,4; 00.02 naklinin adliye vekilince yaptı- yalnız dört gün içine sığıver- dığı ilan olunur. 

ayrılarak kaldırımın kenarına gel- -o-- """' ıı •B ()(1 Aıln> .ıo u.oı rıldığı bususunun İstanbul mi.id miştir ki elhak şayanı şükran-
dim. Sağımda solumda hep amele var tıo<m dei umumisi Kenan B. den isti- dır. 
dı. Ön di;leri çok seyrek bir adam Şeker, petrol inhisarı P.ıii.r<~ lamı. Hastalığım dolayısile tara-
ate§İmden sigara11nı yaktı. Ben, ce- bu akşam kalkıyor l!rlı~ •I 
saret alarak telsizin borusunu gös- Bcr:ıo 4 - İrtişa meselesinde bazı fımdan bir suretinin tebliğine 
terdim: Şeker ve petrol inhisar ida- zevata para verildiğinin ikrar imkan kalmadan dünden itiba-

- Bir §ey i9itilmiyor_ . . ettirilmesi için gene bazı kimse ren hapsolunmuş bulunuyo-
Cevap verdi: c l G d •• Jd • ler üzerinde tesir icra edildiği ruın. Usulün 400 üncü maddesi-
- Ne lüzum var? Bir sürü yalan, ener a ur o un ge 1 hakkındaki ihbar üzerine müs- ne tevfikan tenfizin derakap 

hep bizi aldatmak için uydurulmuş k'f' ·1 k · k · sözler! tantik Hikmet B. den keyfi ye- tev ı ı ı e mu tezıyatı anunı -
Münakaşaya girmek i. ime gelmez- (Birinci sahifeden mabaat) kaldıktan sonra Fransaya avdet tin istifsarı. yenin ifasına tevessüle delalet 

di. Susmağa karar verdim. Fakat Dinlenecek yeni şahitler olunmasını talep ve bir sureti 
. getiren tren göründü. Kıtayı as edeceğim f' · ·1· d · - d b ı şimdı o, susr.ıuyordu: .,, 1 Bu istida üzerine avukat Sa- ten ızı ı amat aıresın e u u-

- Sosyalizme de frak giydirdi' er, keriyc, Hamdi Beyin verdiği: Ceneral cenap arı, salondaki nan ilama veya üçüncü cezada 
kravat taktrlar, onun d" otomobıli "Sola bak!., kumandası üzerine resmi kabulden sonra istirahat lahattin B. ayağa kalkarak de- b 1 d .. 

· · F f- · • ·ı· dı' kı". ulunan ası osyaya muracaat-var. . . keskin bir hareketle seliim vazi ıçın ransız se ınnın otomobı ı · h k' 
P k t. · k k b' · 'k f . . • _ Bı'z bu ı'stı'dayı geçen cel- le bu basıt a ıkatler görülüp a e mı çı arara ır sıgara ı - tı' ld le se arethaneye gıtmıştir ye a ı. · tamamen haksız olarak hapse-ram <"tti. Bu siyah renkli tütün if"j .. h C ) • l • sede vermı'ştı'k O zaman Ke • Bando muzika selam avasrnı enera ın zıyaret erı · - d'ld'" · hl l l -lir şey değildi; bir aralık btn ona n<'- B . d b 1 d - ı ıgım ve eten an aşı acagın 

fi b. T" k · terennüme başladı. Ceneral Guro C'"naplan refaka nan .ın ura a u un ugunu zan d hh h · · b' ıs ır ur sıgarası vermcği du~ün 7 d' d k Ş' d' .. - d'k k' an sı at ve urıyetıme ır 
düm, fakat frak ve kravata ilam hu- Ceneral Guro Sirkecide tinde sefaret ateşe militeri bu- n1e ıyborldu d. _ımT 1

1 °b~re!'1d1 ı kast teşkil etmemek üzre he-

lsıanbul ikinci ticaret mahkeme
sinden: 

\lüfliı Samoel Aciman ve mah-
ıumu Kolekıil ~irkeıinc ait H Çak
makçılar'da Yu,uf}~n ilanı aluucla 
15 numerolu mağazada mevcut m;ı· 

nlfııura emteuının 9·6·9JO pa;.nrte· 
ıi günil ve anı takip eden günlerde 
sut onda mahalli mezkOrda açık 

arttırma suretile nçılma~ı mtJkJrrt:r 
olduğnndan ıallplerin vevm \t vakti 
mezkilrda mahallinde hnzır hulun
malan ilAn oluuur. 

KELEPİR 
250 modeli ıeni hir hald• vıı as 

ge~ilmlş bir 1 'IAT Too pedo oıomo

bili harektt mıinasebetlle 'ıtılıkar. sumet eden bu otomobil düşmanının lundug·u halde saat on beşi çey stan u a ff. a e ımız e ıs- hl' d'l b 
.. . d .__ . .. ı k k ı - Ceneralin bulunduğu vagon rar edı'yoruz. İfadesı'nı'n ı'stı'na· men. ta. . ıyel e ı dmem. es anının ı f 
uzerın e ucnım guze o u u tutu- rek g,...e Vali Beyı' ziyaret et- temınını ta ep e erım Beyoğlu 3461 numerosuna tc e on 
nüm de fena bir tesir yapabilirdi, askerlerimize yaklaşınca tren -.., be suretile alınmasına karar ve- H • . 
vazgeçtim. durdu. Müşarünileyh, kompartı miş ve 15 senedenberi görmedi aydar Rıfat 

K fil 1 g-i memelketım' ize gelmekten ve rilmesini rica ediyoruz." 
edilmesi. 

a e er yürümege başladılar. Sor man pen.,_.eresinde, kendilerini H · h'k' b h h k 
dum: hüsnü kabulden mütevellit mem eyetı a ıme u usus a 

karctlıyan zevatın selamlarına k d d k d' Re's - Çok sakin bir nümayiş! ~ nuniyetlerini beyan etmiştir. ın a a ararım ver ı. ı 
1 mütebessimane mukabele etti. k bı·- · K d d - tler iyi gidiyor da onun için .. _ Fransız Ceneralı saat on dört aran te ı g ettı : arar a e-

Sergi münasebttilc herkes kazanı- Evvela, Cenerale refakat et- buçukta kolordu kumandanı niliyor ki: .'Evvelce istimai ka-
yor: hele bir kere iş ( !lrsun o vakit mekte olan Fransız sefiri Kont · lm l B d 

.. .. Şu"kru" Naı'lı' Paşayı zı'yaret et- rargır o uş o an an ırma a-gorursünüz ne olur? dö Sambrön müteakiben Ccne- · · H'k B · · · 
mı Aşt~ı~aafeyı'Jerlee~ilets~~a~:t şehoy rkuaslumnau- ral cenepları trenden indiler. m}hş ved kbe?disikne .kol?rfdu karar !:~:~~i~ı:~cil: zr;1~!md~n ~:~:= 

S C 1 l ·ı ko ga ın a ır as erı mu reze tara 
ı'şı't ·ş b' t b g·b· , ... ül" - onra enera ın yaver en e " kesı'r mahkemesine bir tezkere 

mı ır a ur 1 ı ,oz uyorau. fından resmi selam ifa edilmiş-
Bundan sonra meyhanelere gidile- tibi kendilerini takip etti. yazılması ve bu kere müddei 
cek, akşama kadar içilecek, sokak- Merkez kumandanı ve polis tir. vekili tarafından verilen istida 
Jarda sabaha kadar yüksek sesle şar- müdürü Beyler Cenerale beyanı Şükrü Naili Paşa Cenerale, da isimleri zikredilen şahitler-
la söylenecek, bir kaç ayın tasarrufu hocamedi ettiler Türkiyedeki seyahati müddetin- den Na' zım B. le avukat Galip 
dum..n ve ispirtoya inkılap edecekti. ~ · . . ce kendisine refakat edecek o-

Otel direktörü bu gece caddeler- Ceneral cenapları kendılerı - Hikmet B. !erin celplerine ve 
de ve bilhassa ara sokaklarda dolaş- nin ellerfoi sıkarak gördüğü sa lan mihmandarı binbaşı Salih Kenan B. in arzuhalde gösteri
mak iyi .. 01madığını söylemişti. Ak- mimi hüsnü kabulden dolayı ı;ok Beyi takdim etmiştir. len esbap dolayısile İstanbulda 

Haydar Rifat Bey uçuncü 
ceza mahken;ıesine de bir istida 
vererek ayni noktadan dolayı 

usulün 402 inci maddesi muci
bince bir taraftan tashih mua
melesinin yapılmasını, diğer ta 
raftan hemen tahliyesini iste
miştir. 

Cerrahpaşa Haseki hastaneleri 
idrar yolları bastahklıırı mote

hasslsl operatör 

Dr. İHSAN ARiF 
Cağaloğ1u Baha Bey 
apartımanı Tel lst 24"C 

Haydar Rifat B. in bu isti- 1929 senesinde 
d T . b "dd. - .... ası emyız aş mu eıumu- • 

'ne usulen havale edilmiş lstanbul lımanı 

H. Rifat B. hapisane 
hastanesinde 

şam ustu bulvarda vakit ;;eçirdikten minnettar ve müteşekkir olduğu Ceneral cenapları merkez ku birinci ceza mahkemesinde isti 
sonra otel.le yemek yedım ve odama . . .. . mandam ve polis müdürü Bey Haydar Rifat B. dün hapisa-
çrktrm. Şu <at?rlarr yazark b' . nu hararetlı bır sesle soyledı. 1 k d" .. 1 . . b km - nabe suretile ifadesinin alınma ne müdüriyetine şikayette bulu 

Türkçe ve Fransızca ilk defa 
olarak n~red!lmlş en mUkem· 
mel bir lstatlstiktir. lktısatçı· 
lara, tüccara, vapurcularıı vı. 
herkese lilzım<ıır. lstanbul Li· 
man Şirketiııde ve bUyUk ki-

mtapçılarda bulunmaktadır. 
h . en ızım C 1 k • . • t ft' ere art ovızıt ennı ıra ış- sıııa mu" ttefı'kan karar ven'ldı'. sar o~ naralarını andıran şarkı ses- enera as erımızı e ış !ardır. ----------------------------

!eri müziç bir ~ekildc devam ediyor- ediyor Duruşmanın Cumartesi gü- Ma an~oz tutkalı Pı'rı·n~ Kııpsül Damga du. Erkek haykrn~maları kadın kah B .. k' d b 1 Cenerale iadei ziyaret nü öğledensonraya taliki karar r ' u 1 
lı:ahaları ıslıklar asker y' ürü .. .. unu utea ıp yanın a u u- Şükrü Naili Paşa ile Mulıid- altına alındı. 
benziye~ adımla; be• on • yu~unc an sefir ve atesemiliterler birlik k K 1 "b 

_ . , agızın yap- . • · . din Bey sefarethanede Ceneral ur~unu f B a ay ffill ayaası 
tıgı orkestra taklitleri: Sosyalizm te resmı selamı ıfa etmekte o- Guroya iadei ziyaret etmişl~r Haydar Rifat B. İn istidatıı Y 
eğleniyordu! lan kıtanın önünden, takdirkar 

• • nazarlarla, askerlerimizi teftiş dir. . Haydar Rifat B. dün müd-• m• • • Ceneral !stanulda Fransız se deiumumlliğe şu istidayı ver-
GedikJi zabitler ederek ağır ağır geçti. Teftişi faretinin misafiri olduğundan miştir: 

Gedikli küçük zabitan kanu- bitirince asker}erimizi son bir otelde ikamet etmiyecektir. 
nuna ilave edilecek madde su- defa daha ~el~mladı. Ceneralın şerefine bugün Vali lstanbul Müddeiumumiliğine 
dur: • Bu merasımın sonunda Cene- Bey tarafından Serkldoryan da Nazım Beye bir arzuhalde ha 

"A k - l' 1 · ral, merkez kumandanı Rahmi 0 • • • • eıeı•••••••••••ı· S en ıse crın ve deniz Ji- bir öğle ziyafeti verilecektir. •• 1 1 1 1 1 

selerin.in son altı sınıfından ve Beye: d A Bu akuıım Ankaraya karaya muvasa~t edecek olan 
diger sınıflarından ve hava ma- -Teşekkür e erim. sker- "'" Ceneral Guroyu bir müfrezei as 
kinist mektebi sınıflarından çı- ler çok mükemmel, tebrik ede- gidiyor keriye selamhyacak, mevki ku-
kanlanlardan 17 yaşını ikmal rim !. Ceneral bu akşam rükiibuna mandanı ve Protokol müdürü ta 
etmiş olanlar kıtaata verilerek Gösterilen hüsnü kabüle tek- vilayetçe tahsis edilen muşla rafından beyanı hmranıedi edile 
kararnamesine tevfikan gedikli rar teşekkür ederim. dedi. Haydarpaşaya geçece~ ve ekıı- cektir. 
küçük zabit olurlar. İstasyon merasim prste ayrılan hususı va~onla Ceneral Guro Ankara palasta 

Krtaya duhullerinden itiba- salonunda Ankaraya hareket ed~~ktır. ~u tahsis edilecek daireye yerşleş-
ren muvazzaflık hizmeti dahil Ceneral bu sözleri müteakip seyahatte Fransız sefın ve mih tirilec;ektir. Ceneral ı ı de Hari 
olmak üzre hava ve deniz sınıf- şiddetli alkışlar arasında istas- 0:811dar bey refakat edecekler- ciye, ı buçukta Milli müdafaa 
lannda 15, diğerlerinde dört yonun merasim salonuna götü- dır. . Vekillerini ziyaret ederek vekil 
buçuk sene hizmet edocler. rüldü. Ce~eral Ankarada Gazı .Haz- lerle erkanı harbiyei umumiye 

17 yaşında bulunanlar, ihza- Orada kendisine sefir tarafın retlen tarafından kabul edılecek reisi paşaya kart birakacak, bu 
ri küçük zabit mekteplerinin dan birer birer takdim edilen tir. ziyaretler iade olunacaktır. 
son sınıfına naklolunurlar." Fransız tebaalarına iltifatta bu Ceneral cuma günü Ankara- Milli müdafaa vekili saat 10 

Tütün inhisarı umuın müdürlüğündcıı: 
idaremiz ambarında mncut numunelerine göre 400 kilo ma

rangoz tutkalı, 250 paket pirinç kapsül, 500 kilo damga kur~unu 

ve 250 kilo kalay pazarlıkla mübayaa edileceJtınden itaya talip 
olanların her gün ıı mbiıra gidip nilmuneleri ~örmeleri ve l 1-6-930 
çar~amba günü saat 11 de G<tlatada mühayaaaı kombyonunda 
bulunmaları. 

• • • 
ıo Ton ınotonn ınona1aası 

Tütün inhisarı un1um ınüdürlüğünden: 
Azapkapı ambarına teslim şartile on ton motorin pazarlıklı 

milbayaa edileceğindtn taliplerin yüzde yedi buçuk teminatı mu
vakkateleri ile 1 l · 6 930 çarşamba günü saat 10,30 da Galatada 
mübayant koınisyonunda bulunmaları. 

Erzak ee Eczai tıbbıye münakasası 

nrı malülleri ! Evet bu yanık yüz H 
· ·ıvazenesız yürüyüşlü. nasır el- esap memuru olmak 

lunmuştur. dan şehrimize avdet _edecek v~ buçukta Ceneral şerefine öğle 
Ceneral Guronun beyanatı Fra~sız. sefareth~nesın~e ş.erefi ziyafeti vercek, Ceneral öğleden 

Prevetorium müdürlüğünden: 1 altı aylık diğerlerinin de sene
Preventoriumun 930 senesi ma- lik olarak ihaleleri icra edile 
liyeaine ait ihtiyacatı umumiye cektir. Et, Ekmek, sebze ve er
sinden Ekmek, Et, Sadeyağ, zaka talip olanların 23/6 930 
Zeytinyağ, Makarna, Un, Şeri- pazartesi günü mahrukat hay
ye, İrmik, Şeker beyaz ve ka- van yemi ve eczaya talip olan
şar peynir, Süt, kuru ve yalj !arın da 25 6;930 car~amba gü
sebze sair müteferrik erzak, o- 11ii saat on beşte Fmdıklıdı, 

snlar sulhtin malul dilşürdüğü istiyenler 
,erdi. Harpta bir kurşun bir Koca Mustafa paşa askerlik 
asıl kor eder. Bir gülle bir ba- • d 
a ı a' p götürürse aulhte hem şubesın e mukayyet ikinsci sı-
e."!'I de sulh için çalışan amele- nıf ihtiyat zabitanından hesap 
kömür madenleriııin rUtubctli memuru sınıfına talip olacakla
J fabrika ocaklarının kızgın a- nn yüksek levazım mektebine 

~ ece. ma,lfil bırakı.ı:~r: ~imdi mülhak hesap memuru mektebi 
tcmız c • elen e onumuzdcn . . . 

ıla smi yapan şu insanlar, koca- ne su.~etı kab~l ve şeraıtı a~~a
ı koluna asılıp yürüyen şu ka- mak uzere a~ılen şubeye mura-

. !erine sanla· caat etmelerı. 

Ceneral salonda kendilerile ne bır 7:'Y~fet v~n~ecektir.Zıy~fe sonra Meclis Reisi Kazım Pş. 
görüsen bir muharrimize, ancak te ~~~'.1~~zdekı hilkumet erkanı Hz. ile Başvekil İsmet Pş. Hz. 
hlikQmet merkezini ziyaret ettik ve uçuncu k?lordu. kunmandanı 1 ni ziyaret eyliyecektir. Saat 20 
ten sonra beyanatta bulunacağı da d~~~ edılec,ek~ır.Ceneral pa 1 buçukta Hariciye vekili bir ziya 
nı sö7lemiş ve kTsaca demi-ıtir zar gunli. hususı bır yat_la Canak fet vercektir. 
ki: kaleye ~der:k ~r~da~~ Fransız Persembe günü Fransız sefi-

"-Çoktan beri görmek iste ı:ıe7:arlıgı ahıdesının kuşat mera ri bir ziyafet verecek, ayni gün 
diğim Türkiyeye, Gazi Hazret- sımınde hazır bulunacaktır. İstanbula hareket edecek olan 
!erine tazimatımı arzetmek icin Ankara, 2 ( Telefonla ) - Ceneral gene merasimle teşyi 
e-·ldi"'l. Tiirkiyede 10 gUn 1'adar Çarşa~ba sa?ahı saat 9 da An olunacaktır. 

dun, mangal ve kok kömiirü, Yi.iksek mektepler ınt hasipli-
sabun, petrol, kınna saman, ğinde münakit komis:rorda ha· 
kepek, alfıt ve eczayı tıbhiye, zır bulu mrları ve sartr ımeler 
malzemei sıhhiye kapalı zarf almak üzre de Va'de Bagında 
usulile münakasaya konulmuş- kam müesseseye r::ıüracaatları 
t•ır. Bunlarclan Et ve Ekmegin ilan olum r. 

• 



-
~. ' • s;.e., 

Devi et Demiryolları 
dairesi ilanatı 

~ • ·~;:mı~m1lıllllZlil!!Ziı!llll .. I_ ... ._._,. 
Münakasas1~feshoi;;an iki yüz ton rezidü yağının kapalı zarfla 
tekrar münakasasr 16 Haziran Pazartesi günü saat 16 da Anka· 
tada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. İştirak edecek
lerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde 
•aat 15,30 a kadar münakasa katipliğine vermeleri lazımdır. 

Münakasa şartnameleri beş lira miikabilinde Ankarada, muha
sebat dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik 
Cdi\ebili r . 

* * * 
Fevzipaşa hattınııı 252- 700 ile 258 kllomtreeleri arasında 15· 

incı ve 26"1 ile 285 - 300 kilometreleri arasındaki 16 inci kısım
lar inşaatı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

:\tl:nakasa 1 Ci-6-930 perşembe günü saat 15 de Ank .ra Devlet 
demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve ın uvakkat 
tenıinatlannı ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon kiltipliğine 
vermeleri lazımdır. 

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

BUYÜK 

TlJYlBE rlYlNG~~~ 
8. lNCİ TERTİP 5. iNCi KEŞİDE 

11 HAZiRAN 1930 
K.eşideler; Vilayet, Şehre
manetı, Defterdarlık, iş, Zi
raat, ve Osınanlı Bankaları 
Murakıpları ve halk huzu

runda yapılır. 
Büyük ikramiye 

50.000 Liradır 
Her keşidede çıkan ntımara -
lar tekrar dolaba l(on maz 

Nakliyat münakasası 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisar idaresinin 

lsranbut'd• bir sene zarfında tahminen 2500 ton eşya kamyonla sevki· 
latı kapalı zarfia münııkasaya lmnulmuştur. 

lhalei lı:at'lye 15·6-930 pazar günü şaat dörtte Galata'da Kefeli Handa 
icra edilecektir. 

Talipler o giln sut üçe kadar teklif mektuplarlle 5000 liranın °/0 7 
buçuğu nlsbetindc teminat mektubu veya parasını ayrı zarflara koyarak 
llıezkilr saatten eve! komisyona tevdi etmelidir. Şartname komisyondan 
•lınablllr. 

• 

Ebedi tehdit I 
Slvrlslnekler kuvvetıerlnlzl tüketirler 
ve slnlrlerlnlzl &'9Vf8tlrler. Meeaı ve 
zevk eaatlerlnlzln intizamını bozar
lar. Dalma mUz'l9 ve ekseriya tehll
kell olan bu haı;ıarata tahammül edl
llrml? Onları Fllt ile öldtl'tünüz, 
Flit sinek, sivri sinek, pire, güve, ka· 
rınca, hamam böcekleri ve tahta ku
ruları öldürUr ve yumurtalarını imha 
eder. Tehlikesizdir. Kat'iyen leke yap
maz. Flit 1 h&farat öldürücU sair ma
yllerle kar111tırmayınız. Sarı teneke)'• 
siyah kuşata dikkat ediniz. 

: ;»olto :çabuk 61Jarar - -Umumi Oepııııı ı J. SERT te ŞOREICASI lstanbul. Galata Voyvoda Hu 

.... 
l 
' J 

MlLIYET SALI 3 

Istanbul Tran1vay Şirketi 
1 Haziran 1930 tarihinden itibaren nanı ahire kadar mer'i olacak 

Tarifedir 
Tr•m,•ay Nakliyat 
il ere ti vergisi 

ı inci Mevki 
Kuruş Kuruş 

1 ilA 2 kıfa . 6,- 0,25 

Verilece 
Köprüler meblAğ 

resmi yekünu 

Kuruş Kuru$ 

1,- 7,25 
2 ilA 4 kıt•a . . 8,25 0,50 1,- 9,75 
5 ili 7 kıı•a . . I0,50 

2 inci Mevki 
1 ilA 2 kıt'a . 3,25 
ı na 4 kıt'a • . • • . 5.50 
S Ut 7 kıt'a • 7,75 

Askeri ve Hususi Tarifeler 
Zabiıan,ayni arabada icra ede- ı I M. 5,-

cekleri her hangi bir sefer için 2 M. 5!,50 
l{Uçllk Zabit, Asker ve Deniz Efradı 

11.ynl arabada icra edecekleri her 11 M. 5,-
hongt bir safer için . . . 2 M. 2,:;() 
Poata ve Şehtemaneti memurları 

Aynı arabada icra edecekleri her 1 
h . b' f . . 2 M. 2.50 
angı ır se er ıçın . . . 

0,50 

0,25 
0,25 
0,25 

(),'i15 

lı,25 

().25 

ı,-

ı.-

1,-
(,-

ı.-

1-• 

1,-

12,-

4,SO 
6,75 
9,-

6,25 

S.75 

ti,-

'i!,50 

ll,75 

Şirket tarafından verilen kartı hamil mckt•pliler, kartlarda gös· 
terilen hudut dahilinde askcrt tarife ile seyahat ederler. 

6 Yaşından aşagı olan ve diz üstünde tutulan çocuklardan 
ücret alınmaz. 

Hükômetin 22 Temmuz 1923 tarihli kararına tevfikan tram
vaylarda her ne boyda olursa olsun, köpek nakli mcmnuclur. 

!\!Udüriyct 

'l'ünel !:)irkej 
i Haziran 1030 tarihinden ilam ahire ita dar mer'i olacak 

Tarifedir 
Tünel Nakliyat köprüler l' erileck 
ücreti vergisi r·sml meblAğ 

yekOnu 
Kuruş kuruş kuruş kuru~ 

1 inci Mevki . • . 2,50 0.2~ 1,- 3,75 
2 inci Mevkl 1,25 0,25 1,- 2,50 

Rc.>~i elbiseli askerler yalnız2c1M.de 0,50 
Mektepliler 16 yaşına kadar 

" 0,50 
ABONMANLAR: 

1 inci Mevki, 20 seferlik . 50,- 5,- 20,-
" ,. 10 seferlik . 25,- 2.:iO 10, -

2 inci Mevki, 20 seferlik . 25,- R. 20.-
• 10 ,eferlik . 12,50 2,:iO 10,-

Hamlş - Zabita'l, Siviller gibi ücret nrirler. 

0,50 
0,50 

75,-
37,50 
50,-
25.-

5 Yaşından a~ağı ç0.:uklar yanlarında bulunan kimselerin ku
caklarında ve yahut dizlerinde tutulmak şartile ücret \'ermezler. 

Ağırlığı 20 okkadan zi'.•ada ye hacimleri havaleli ve yahut 
diğer yolcuları rahatsız edecek gibi olmayan bagaj sahibi yolcu· 
!ar, bunıı ellerinde taşıdıkça ve bagaj yolcu ile beraber bulun
dukça, kendilerinin seyahatlerine mshsus ücrett.:n lıaş·-~ bagaj 
için bir ücret vermeleri l!\zım gelmez. l'vı!idiriyc: 

.. 1 ~ ' • 1 Artık suyunuzun 1 
Esiri olmayınız ~-_ 

Yeni intişar eden 

su 
T~t~MBlL181 

latalo~uınuzu 
iseyiniz. . 

8 O D 8 L A 8 1 R ! D E R L E 8 ve ~ ~ R E K A Sl 
leianbul-Galata, Voyvoda caddesi, No. 35.42,' 

111 ·~ . ---~, 
""" Jı.r. ·"" t~ 

Fransız hükOmeti meııbalarından lhrıo odilmlt tuzları havi e VICHY-IETAT Mijlahzırabe 
TaklitlarinlM ıalınını1. ... ·vıcar. ETIT mariaııwı mrıil'f'ftı iltııiniı. 

S.EL VICHY-M'AT x~~~ı:::.~~r-~~~~~': 1: 1 1u, 'llO ve 500 ırramtık tlf•lerd• Mtlhr 

PASTILLES VICHY· ETAT,:::\~~~~ .. ~~:-· 
COMPRIMES VICHY·ETAT:~~~=ıt 

~et elver .. UCIJrtıi ... 

fRANSIZ HOKOMETININ membalan 

VICHY CELESTllS Daml~a~~ı~:l~·::..,kları., 
VICHY ·GRANDE·QRILLEKaracıt::.talıkları. 

V•CHY·HOPITAL· Mıcıe v• aa...aıc~~telık••n." :: 

1930 

i!!·!::~::::::::::DL:~~e:..r R-=c="~=···::..T....!Ç:;.=.U T.=.B..:.;U~=L==~~'d:.::~.:.:..~~er:..:e.:.:.:!".:.::ü.:.:..n~...:.:.sa:.:..z ~~......:ln...::..~:.:..;.k:..::...:~'.:...:..~..=:l:~' 
IST. Aıliyemahkemesidördüncü Yol inşaatı miiuaka:-;a-;ı 

hukuk dairesinden: 
Rusumat müdüriyeti umumiye- Artvin vilayetinden 

slnlıı lstanbulda Kerestecllerde 58 505289 lira olan 35,840 kilometre tulündeki Hopa - Borçka yoll.ıc:-

numarada tüccardan Teokldos efendi 
aleyhine kereste kıymeti olan altmış 

ilç bin kuruşun tahsili taleblle ika· 
me eylediği da~anını illi.nen vaki 
tebllğat üzerine cereyan eden 29-5-
930 tarihli tahkikat celsesinde iki 

kıt'a beyanname ibraz eden davacı 

vekilinin talebine mebni gelmeyen 

müdaaleyh Tcok:idls efendi halı:kında 
gıy•p kararı ittihazına ve işbu da
vaya alt evr.akı subutiyeyl havi miU
ğa Istınbu\ bld:yet mahkemesi hukuk 

dairesine ait 338 '956 numaralı dos• 
yanın işbu dava dosvası meynnına 

vaz'ına ve gıyap karorının illnen 
tebliğine karar verilerek tahkikatın 

devamı 17 temmuz 930 perşembe 
saııt on dörde enlik edilmiş olduğun
dan mumaileyh Tcokidis efendinin 
tarihi fündan itibaren beı gün zar· 

fınd• işbu brar aleyhine itiroz et· 
mediği ve yevmi muayyende mah
kemede hazır bulunmadı!';ı takdirde 

cereyan eden muamelelerin muteba 
addedilerek olsurotle muhakemeye 

dev•m olunacağı tebliğ mekanıma 

kaim olmak ilzere gazetelerle ilAn 
olunur . 

lst:ınbui mahkeınei a~liye beşinci 

hukuk dairesinden; 

Rüsumat ~lüdUriyctinln Büyük
adada Paskal soka~ında bir No. lu 
hane.le ;ı\kine mütevtffa Koddi 
efendi veresesinden madam Kure· 

liv.n aleyhine ikame evlediği alacak 
davasından dolayı lieclitteblig ika

'll~tgilhına giinderilen davetiye şa·· 

h~na rnumailcyhanın Yıınanisranıı 

giıtij!;i ve ikanıcrg~hının meçhul ol· 
duğu mezl<ı1r danriye arka>1na yn· 

zıl~n nıeşruhattan anlaşılmış ve berw 

mucibi talep ilanen tebligat icrasına 

ksrar verilmiş ve emri n1uhnkeınenin 

14 temmuz 930 tarihine nıüsadif 

pazu tesi günii saat on diirde tayin 

edildiğine dair çıkırılan davetiye 

mahkeme divanhanesine talik kılın

mış olduğundan yevmi ve vakti 
mezkôrda ma\>kemode biuat hazır 
bulunması vcvahut tarafından n: u
saddak bir senı t1e vekil göndermesi 

ltizanıu beyan ve aksi takdirde hak· 

kında g1yaben muamele icra oluna 
cal!'ı tebliğ olunur. 

Beyoğlu beşinci sulh hukuk 
hakimliğinden: 

Sait Gözem efendinin Kı;tork 
Fikri ve Ağoo Bahri efendiler ile 
,ayıan ve müştereken mutasomf ol· 
dukları Feriköyünde Rüyilkdete cad
desinde kain olup mAhkeme dosya
sında mevcut hantasında işaret ol· 
duğu veçhi!<, ikiyilz atuz üç metro 
ve 70 s. murabbadan ibaret olan ve 
derununda bir knlubeyl havi vo mü
şahere suretile Mığır ağanın şehri bir 
lira bedeli ic:ırla tahtı isticarında 
olan ve bir tarafı Bağdasar hane ve 
bagçesi ve bir tarafı Hırısto Hane 
ve bağçesi ve tarafı rabil tariki anı 

ile mahdut atik 13 ve 13 ıııük. ve 
cedit 19,21,23 numaralar ile ınurak
kam ar>:ının icra kılınan müzayedesi 
neticesinde teklif edilen beş yüzlira 
bedri dun görüldüğünden ikinci ar· 
urrr111.sının icrasına karar verilmiştir. 

Kıymeti muhımminesi bln beş 
yüz on sekiz liradır, arttırma ve sa
tılma şartnamede herke•in görebile
ceği surette mahkemenin 930·479 
nomerosına muhyyet ve açıktır. 
(fazla mallımat almak isteyenler mah-

keme baş k!tlb!ne müracaat edebillrl er.) 
Arttırmaya iştirak için yilzde yedi 
buçuk teminat lazımdır tapuda mil· 
scccel ve gayrı mtiseccol halı: sahip· 
\erinin tarihi illndıı.n ltllıareo yirmi 
gün içinde evrakı müsbltelerile mü 
racaat etmeleri l~zımdır. Aksi takdir 
de satış bedelinin paylaşmasından 

hariç tutulacaklardır. işbu gayrı men
kul atllrma ve kıymeti muhammlne
si üzerinden satılır, gayrı menkulun 
tamamı işbu illn ve şartn•mede 
muharrer kuyut ve şurut dairesinde 
4 7-930 tarihine müsadlf salı günQ 
saat on beşdı Beyoğlu sulh mahkt· 
meşinde satılacağından talip olanl•
rın müracaat etmeleri i!An olunur. 

nm tesviyei türabiye imalatı sınaiye ve şose inşaatı kapalı zarf usu!.·c 
münakasaya konulmuştur. Münakasa 28 Haziran 930 Cumartesi gü:ıiı 
saat 15 te Artvin vilayetinde yapılacaktır. Münakasaya iştira::\k edcı.lc

rin teklif mektuplarım ve muvakkat teminatlarını valiliklere verme! ı i 1 

Jizımdır. Talipler münakasa şartnamelerini Artvin, Rize. İstc:nbu1, 1znıir 

başmühendisliklerinden ve Ankarada umum müdürlüğünden Ltihsal ede 
bilirler. Daha fazla malumat istihsali ve mahalli tetkikat icras: iç;r 
Artvin başmühendisliğine müracaat edilmesi lazımdır. 

AGIU
LARI 

TESKıN 

iÇiN 
PEK 
MÜ
l(EM-

MELDiR 

~~~~~~~~~~~ 

PAPAT\'.\ 

ESA. Si 

insanın Kıymeti Elblsaelne Göredir 
Elbisenizi şık ve ku:<ursuz giymek isterseniz en müşkilpescnılerl 

bile memnun edebilen Galaıa•cta Karnköyde Börekçi fırını 

van·n Jjİ\i l'i.ı' ı: · m'"hallcbicjnin ii~tiindc kAln 

• 
1 

Büyük elbise fabrikasına ınüracaat ediniz 
Kum•şları mükemmel, biçimleri 60n moda ve 

fiıtlar gayri kabili kıyastır. 

l{ostümler, pardesiller, Trençkotlar, beyaz vo bej fanill 
pa:ıtıı:onlar ile çocuk kostümleri ve logiliz biçimi fvlt 

vesaire !<adın mantolarının müntahap çeşitleri. 

ısmarlama slparı,aı dahi kabul edlllr. 
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~~atalca musta hkem mevki 
tın aln1a J(onıisyoııund.an: 

1 

sa.- •ı 
u 

Hadımköyünde bulunan lmaatın ekmeğini askeri !urunda pişir
mek içirı sanatkar ve kıtaaun bulunduğu mahalle nakil ediclst Ilı 
aylık olarak muııııkıısaya konulmu~tur. !.halesi l 5·6·630 pazar glinU ~ · 
saat 14 tedlr. Taliplerin ,ılet usul Hadımköyünde satın alma ko- , 
misyonuna mürncaatlarL a· 

* * • ~ 
Çatalca müstahken mevkiine ait askeri ftrında istihdam OJ

1 

lunmak üzre bir hamurkar bir pişirici ve üç yardımcıya ihtiyaı1'. 
vardır. 10 Haziran 930 da ihalesi yapılacağından her gün saat!~ 
10 dan 16 ya kadar Hadım köyünde ı:ıüstahkem mevki satuın 
alma komisiyonuna müracaat etmelen. ~c 

TanlisiJe ~. ~tü~ürlü~On~en: 
Rumeli Tahlisiye mınrııkası merkezi olan Kumköy ( Kilyos )' 11 

meYkiindeki Tahlisiye mebanisiyle iskeleye kadar olan yolun 

Ama vut katdırı mı şeklinde yeniden inşası kapalı zarf usullyle 

münakasaya vaz edilmiştir. Bedeli keşfi l 6848 liradan ibaret olan 

mezkClr yolun ihalesi l 8 haziran 930 çarşamba ııUnii tam saat'~ 

ı 4 te icra kılınacağından taliplerin şartname ve keşifnamelerl 
1 

görmek üzere l 7 haziran 930 akşamına kadar Galatada Rıhncn , 
caddesindeki idarel merkeziyeye mürııcaatlıın. 

1 -----e 

Kola ınn~af aası ~ 
Tütün inhisarı umumi müdürlüğünden: 1 
Slğara nıakinaları için IOOOO ııaket makınaları için S0,000 ku- ~: 

tular için 3000 kilo kola ile ı 300 libre kazain kolası pazarlıkla iı; 
ıılınacaktır. s 

Ciball fabrikasında mevcut numuneleri evsahnda lcotı <rermelı: i 
1 

isteyenlerin numuneleri ve evsah görmek üzre her gün Clball 
1 levazım ambarına müraeaatları ve 23-6-930 Pazaneal günü saat 

ıo,30 da yüzde yedi buçhk teminatı muvakkateleıi ile bulunma· 
tarı • * • 

li 

JtOO 'i'e ınorekke' mo~ayaası 71 

et 
a 

Tütün inhisarı un1umi müdürlüğünden: 
ldaremiz için yerli malı olarak t 600 şişe yarım kiloluk sabit 

ve 1.500 şişe çeyrek kiloluk kırmızı mürekkep pazarlıkla müba
yaa edileceğinden taliplerin resmi vesaikle mürekkeplerin burada ' 
imal edildiğini isbat etmek şartile pazarlığının icrası için yüzde ıl 
yedi buçuk teminatı muvakkacelerile 9-6-930 Pazartesi günü saat ~ 
10,30 da Galatada mübayaat komisyonunda bulunmaları 1~ 

:1 

r 

• • • ·~ 
lı; Ta~ta ınü~a1aası 

Tütün inhisarı umumi müdürlüğünden: ~ 
!dareınlz için muhtellf eb•atta 1 150 yaprak ıhlamur tahtası pa· i 

zarlıkla mübayaa edileceğinden taliplerin her gün eb'adı görmek 1 
fkre müracaatları ve pazarlığı için yüzde yedi buçuk teminatı lı 

muvakkatelerl ile 9 haziran 930 Pazartesi günü saat 11 de Gala- rı· 
.,,.,.ı ........ Hh .. wrnnıl> ı,.,,,..,.{,...,..,.....,,.,...,.,ı .. hnl,.'" ..... al,..,., 
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Alı:donlı l•flllz flloau lı:umandaDI Amiral Flld, lnglllz erkanı harbi· 
yel balırlyeslne tayin edllmlf ve yeni vazifesine başlamışhr. Ba 
mıınasebetle warsplte harp zırhlısında yapılan merasime alt intibalar 

Marmara üssü~a~ri ve müsta~keın mevki 
~uınandaoh~mdan: 

4,000 ton ına~en köınOril 
1 - Kocaeli vilayeti menatıkı dahilinde gerek hariçten ge

milerle gelecek ve gerıekse dahildeki depolardan verilecek 4000 
ton maden kömürünün nakil, tahmil, tahliye ve istif ameliyesi
nin icrası açık münakasaya konmuştur. 

2- İhalesi Haziran 26 Perşembe günü saat 14 te icra edile
cektir. 

3 - Şartnamesini gönnek ve münakasaya iştirak etmek is
tiyen talipler kumandanlık karargahındaki satın alına kornisyo 
nuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

Ş EYR i - •o•o•Y•ÇE-L•E•v A•N•T-LI.N
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Hamburg, Brem, Anvers _ SEFA i N lstanbul n Bahri Siyah ara. 

Merkez Acentaı; Gaata köprü 
buında, Beyoğlu 2362 Şube 

aente111 Mahmudiye Hanı altındı 
lltanbal f40 

Trabzon ikinci 
postası 

[Ankara] vapuru 5 haziran 

Per,embe akşamı Galıta nhn
mından harekede Zonguldak, 

lnebolıı., Sinop, Samsun, Ünye, 
Fataa, Ordıı., Giresun, Trabzon, 

Rize Hopa'ya gidecek ve 

pazar iskeleslle Rize , 

Sürmene, Of, Trabzon, Polat

hane, Görele Giresun, Ordu , 

Fatsa, Samıun, Sinop, İnebo
Juya uğrayaralı: gelecektir. 

A vvalık sür' at 
postası 

(Mersin) vapuru 8 Haziran 
Salı l 7 de Sirkeci nhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçükkuyu, Edremit Burha
niye, Ayvalıga gidecek ve 
dönüşte mezkfir iskelelerle bir
likte Altunolıı~a uğrayarak 
gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yıılcu 
alınır yük alınmaz. 

idare Jhtlyacı olan iki ton 

kalayın kilosu iki yüz yirmi 
yedi kuruşta talihi uhdesinde 
olup tenzillle vermek iste
yenlerin 4 haziran 930 çar

şamba gtinil saat I 5ıe leva

zım müdürlüğüne gelmeler!. 

lsıanbul ikinci kra ıııemurluğund~ 
Bir borçtan dolayı mahtuı ve 

paraya çevrilmesi mukarrar oda ta
kımı ve konsol ve knryola ve saire
den mürekkep eşyayı beytiye 8·6-
9311 tarihine müsadil PAZAR günü 
ıaat dokuz . buçukta Çenkelkoyünde 
Ahmet ıevfık pa,o köşkünde açık 
artırma suretllc satıl•ca~ındııı talip 
d.ınlann 9:J0-15~4 dosya numarası
nı mustashiben mezkOr gün ve sa
atta mahallinde hazır bulunacak 
memuruna müracaau iLAN olunur. 

~ında azimet ve avdet munta 

am postası: Hamburg,Brem, 

Stetin, Anvers va Roterdam 

dan limanımıu muva~e!eti 
beklenen vapurlar ; 

Samos 
Kreta 
Yılıa 

Herakleı 

vapuru .Hazirana doğru 
.. 15 • 
" 19 ., 
,, 21 Hazfrına " 

Burgaz, Varna, Köstenca, Kıl&1 
ve ibran için limanımızdan 

hareket edecek vapurlar: 
Samos vapuru 7-IO Haziradı 

tabmllde 

Y alta vapuru 19·!10 • ıahmilde 

Hamburg, Brem, Annrı, Rotcrd 
VI Dançtg için yakında llmanımız-

daıı hareket edecolc npurlar: 

Troya vapuru 4-5 lıazlrında tah 

mllde 

Marmara vapuru 1 O- 1 !I haziranda 
tahmllde 

üste• vapuru 14-18 hazlrand• 
ıahmllde 
Herakleı vapuru 21-114 haziranda 
tahmil de 

Fazla tafsilAt için Galatada 
üvakimyan Hanında ktin 

umum! acenteliğine müracaat 
Telefon: Beyoı:tlu 641 -674 

Yelkenci vapurları 
Karadeniz postası 

SAMSUN 4 H'f~~~n 
ÇARŞAMBA 

akşamı Sirkeci rıhtımından hare 
ketle Zonguldak, lnebolu, Samsun 
Ordu, Glreson, Trabzon, Sürme
ne ve Rize) ye azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsillt için- Slrkecldo Yelkenci 
hanında klin acentesine milrı

caat Tel. lstanbul 1515 

Dr. Horhoruni 
Beyoğlu :\lekıcp sokak No J~ 

auı:ıyen• sabahtıtn ak~-.rııa kadııır 

1 
l 

1 

l 
1 

Geçenlerde mefhur kft~f Nansen vefat etmişti. Bu resim Nansenıri oıüm döşeğ'ınae 
resmini yapan Norveçln meşhur artistlerinden ressam Verens'I resim yaparken görüyoruz. 

lslanbııl 3 tincll. icra memurluğilndın: 1 

Bir deynln temini istifuı zım· , 
nındı ımhcu~ bulunup bu kere 
ikinci arttırma usulile furuhtıını ka
rar verilen 500 lira kıymeti muham· 
mineli ve 1728 scyrUsoler numaralı 
bir adet kapalı Çcntlcr markalı müs
tamel Otomobil Haziranın Sekizinci 
pazar günü saat JO dan 11 e kadar 
T:ıksim meydanında utılacağı ildn 
olunur. 

lzmir birinci icra mcmutluğundan; 

lzmlrde mukim Mimar Meclt 
beyin Emine hanım zimmetindeki 
alacağının temini zımnında mezbure 
uhdesinde mukayyet ve lcraen mah
cuz ve lzmirde Pazar yeri mahalle
sinin Alaybey caddesinde kAln ve 
tapu ka ydlne nazaran: sağ tarafı pey
nirci Mustafa efendi ve bakkal Jştip
ll Ali efendi ve kısmen Uşaklı Ziya 
bey haneler~ sol tarafı kısmen Hacı 

Hasan efendi ve Emine Hanım ar

sası ve bazen Giritli siitçU Rıza ve 
bazen kapani zadeler ırsa!ı, arkası 

Kebapçı Murat efendi ve bazen 
Hasan paşa, cebhesl umumi yol ve 
vaziyet varakasına görede sajl; tarafı 

Peynirci Mustafa bey ve bazen iş
tipli bakkal Ali ağa menzilleri, sol 
taralı Çakır bey zade Rizı bev ve 
hemşiresine alt menzil arsası ve ba
zen sütçü Ali Riza menzili ( şimı-

len) arka taralı nısfı lı.ebabçı Maral 
ve n1"fı diğeride Bosnalı müteveffa 
Hüseyin bey veresesi menzili ve 
kAğıtçı hacı Süleyman efendi ve 
Uşakb Yusuf Ziya efendi ve arabacı 
Yenişehirli kara Hasan ağa hane
leri ve (cenuben) cebhesl Hacı Ha
san efendi ve sairenin mezkur arsa 
ve tariki haslariyle mahdut ve Ab· 

dullah efendi veresesine alt hane 
kaputundan girilir ve bu kapu gerek 
Abdullah efendi veresesi ve gerek
ıe Hacı basan efendi veresesinin 
mururlarına mahsus ve bilmesaba 
(898) sekiz yüz doksan ıekiz met
re mürabbaı miktarında ve halen 
derununde gayet harap bir oda ve 
blr taş mahzen ve bir su kuyusu 

ve iki lhl•mur ve bir at kestanesi 
ve beş incir ağacı ile bir Asmayı 
havi vo hali hazır vaziyetine ve 
pendlsine mahsus ve mOstakil bir 
medhali bulunmasına naıaren m1:c• 
muu bin b•~ yiiz (1500) lira kıyme
ti muhammineli ve berveçhi meş

rulı tapu kavdıııa naıareıı (19) em
lAk numaralı sırf milk hane ve , .•. 

7.iyet varakasına gôrc de derununda 
harap bir oda ve mczkUr su kuyu
suile eş can havi arsanın (1680) bin 
ala yiiz seksen sehim itibarile (660) 
altı yüz altmış sohmlnln 15- 5- 930 
tarihinde !er• kılının müzaı edesi 
neticesinde (320) lira bedel ile tali
bi uhdesine ihalei evveliyeai icra 
edilmlş ve yilzde beş zamm.ile talibi 
aharl aranılmak ve 22-6-930 tarihine 
müsadlf pazar güni1 lbalcl kat'iyesl 
icra edilmek ilzere işbu ilin tarihin
den itibaren on boş gıln mll.ddetle 

tekrar müzayedeye konulmuş oldu
ğundıın talip ve yı ilişiği olanların 

klymeti muhamminesinln yüzde onu 
nisbeılnde pey akçesini ve 929-22 
dosya numarasını müstashaben lzmlr 
birinci icra dairesi ile mllnaôi Meh
met Ali efendiye mUracaatları mn 
olunur. 

lıt. 4 Üncü icra memurluğundan: 
Açrk artırma ile paraya çevrilecek 

gayri menkulün ne olduğu: Hane, 
arsa, diikkiin. Gayri menkuliln bu
lUnduğu mevki, mahallesi, sokağı, 
ntımarası: Eyip Baba Haydar m. Ar· 

ı pa emini so. ve Kilise çıkmzı atik 38 

1 
mü, 38, 19, 21, 23 cedit 12, 14, 16,17, 

~~~~~~~~~~~:;J 13. 21. ;; -1 Takdir olunan kıymet: 1914, 262, 

1 Şehremaneti ilana tı ı 40, 32?, 60. Artırır.m'.~ y~ptlacağı 

Şehremınecinden ; Kadıköyiinde 

lhrahimağa mahallesinde Koşu yolu 
subjtıııdo 8 nıımnralı dükk.ftn kiraya 
verlımek için açık müzayedeye kon
muştur. Taliplerin şartnımeyi görmek 
için her gün müuyedeye girmek 
için ihale günü olan 24 haziran 930 
>alı günü saat cm beşe kadar levazım 
mtidürlilğiine gelmeleri. 

lstanbul 4ünci\ icrasından: 

İLAN 
Adliye vekAletinden: Vekalet 

hademelerile muvezziler için 

yirmi yedi takım yerli kuma
şından (Kahve rengi) elbise ve 

yirmi yedi çift yerli malı fotin 

imal ve mübayaa edileceğin

den talip olanların şeraiti öğ
renmek ve numunelerile teklif 

mektuplarını vermek üzere 
Istanbul adliye levazım mümey
yizliğine 1 O haziran 930 tari
hine kadar mllracutlan l!An 
olunur. 

Beşiktaş yazlık bahçede bu 
gece Naşit ve Şevki Beyler 
Karnaval kokozları operet 2 
perde ve Molla muhakemede 
l perde 

yer, gun, saat: İst. 4 uncu İcra 23. 
6. 1930. 

1 - İşbu gayri menkulün şartna
mesi 14.6.930 tarihinden itibaren 29/ 
113 No. ile İst. 4 üncü icra dairesi
nin muayyen numarasında herkesin 
görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı 
olanlardan fazla malUmat almak isti
yenler, işbu şartnameye ve 29 /113 
dosya numarasile memuriyetimize 
müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukar
da yuılr kıymetin yüzde yedi temi
nat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu sicillile sabit ol
mıyan ipotekli alacakWarla diğer ala 
kadarlarm ve irtifak hakkı sahiple -
rinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu i
lan tarihinden itibaren yirmi gün i
çinde evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetlmize bildirmeleri icap e
der. Aksi halde hakları tapu sicilli
le sabit olmıyaıılar satış bedelinin 
paylaşmasında hariç kalırlar. 

4 - Gösteriln günde arttırmaya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzmlu malumatı alınış 
bunları tamamen kabul etmiş ad ve 
ve itibar olunurlar. Üstünde bırakı
lan gayri menkulün bedeli zamanın
da verilmezse gayri menkul ikinci 
bir arttırma ile sa tılrr ve bedel farkı 
ve mahrum kalınan yüzde beş faiz 
ve diğer zararlar aynca hükme ha
cet kalmaksu:ın memuriyetimizce a
lrcıdan tahsil olunur. Beş numaralı 
fıkradaki şart tahakkuk etmek kay
d_lle üç. defa bağırıldıktan sonra gay
rı menkul en çok arttıranın üstünde 
bırakxlır. Şart tahakkuk etmezse art
tırma geri bırakıhp alıcı taahhütlerin 
den kurtulur ve teminat ta kalkar. 

5 - Arttırmanrn birinci veya i
kinci olmasına ve gayri menkule ta
aJIOk eden kanuni hakka ve satışın 
tarzına göre diğer ıartlar: Artırma 
ikincidir. En çok arttıranın üstünde 
b~rakılır .. <;tayri menkul vergi, hele
dıve vergısı,evkaf vergisi alana aittir. 
Yazılan hane, dükkan yukarda göste 
rilen 23.6.1930 tarihinde İst. 4 üncü 
icra memurluğu odsında i§bu ilan ve 
gösterilen artırma şartnamesi daire
sinde satılacağı ilan olunur. 

Sultanahmet 3 üncH sulhb;
hAklmllğlnden; 

lstanbulda Çiçek pazannda Fındıklı
yan hanında mukim iken bugıin ika
metgfthı meçhul bulunan Zare Zakar-

yan Efendiye 
Ardsşez Findikliyan efendi tara

fından aleyhinize ikame olunan 1!36, 
50 lira alacak davasından dolay! Ut
nen vaki olan tcblijtata rağmen 21-
5-930 tarihinde mahkemeye ge!me
dlğlnlzden hakkınızda gıyap karan 
verilerek blr kıt'a kontorato 

ibraz edilmiş ve imzanın inkftrı ha
linde istlktap ve tatbikat ile sabit 
olmazsa yemin teklif edilmiftir. Bu 
baptaki muhakeme 7-7-930 tarlhlne 
müsadlf pazartesi günü saat 14 te 
tayin kılınmıştır.Yevm ve vakti mez
ldlrde mahkemede hazır bulunmanıx 
lAzımdır. Hukuk usul muhakemeleri 
kanununun 4021nci ve sonraki mad· 
deleri ile i23üncü m•ddesinin hük 
mUne tevfikan itiraz etmediğiniz tak
dirde vakıaları kabul etmiş addoluna
cağımza dair işbu muameleli gıyap 

karan ilanen~ tebliğ. olunur 

SALI 
3 HAZİRAN 930 

__..,__--~--

lnglllılerde tuhaf meraklar vardır, derler. Ahiren parıs· 
mento arasında bir kaç meb'us aralarınd• en iyi pııstJ 

bB' 
yapmak hususunda bir müsabaka yapılmıştır. Bu masa 

kada üç meb'us beyaz aşçı gömleğini a;iyerek kollal'1
111 

sıvamışlar pastanın hamurunu yuğurmağa başlamışlardır· 
Londranın bir de meşhur pastacısı hakem oımuştıır' 

Resim bu hararetli müsabakayı gösteriyor. --------
yen> bir 

\ 
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"'EN B 0 Y 0 K MÜKAFAT"' 

'I ' .. BERO • AMERİKEN SERGİSİNDE 
tevcih olunan 

en büyük 

fi l i p s R A D y o TAKDİRNAME 
( PHILIPS RADIO 1 

ESSEX'ın yapabildiğini 

Bizzat kendiniz tecrübe ediniz. 
ESSEX'in yapabildiği şeyleri 

tecrübe için yeni ESSEX Chal

lenger arabasını bizaat idare 

ediniz. En sarp tepelerde en dik 

yollarda bildiğiniz blltün ma
nevraları yaptırınız. BtitUn bu 

tecrübelerden sonra: işte haki
lı:akn işe yara yan -dun fiatlı ve 

bllyülı: sür'atli- araba budur. 

diyeceksiniz . Hissedeceğiniz 
memnuniyet yalnız slir'ıtinden 
ileri gelecek değildir. 

Flauna nazaren hiç bir ııe 

tasavvur edemiyeceğinlz 

konfor ve gösterişi dahi vard 

En evvel bu arabayı görme1' 

kendiniz idare etmekle parıın 
tasarruf etmiş olacaksınız. 

En yakın ESSEX acentt~ 
gidiniz ve sür'at, güzel~ 
hymet itibarile hiç bir ıır8 

mn ESSEX kadar sizi meıııP 
etmiyeceğini takdir edecekslO 

ACENTALIGI: GRAND GRAG.E, Beyog 

Emlak ve eytam bankası IstaJJ 
bul şubesinderı: 

Esas No. 

36 

Kiralık Emlak: 
Mevkü ve nevi 

Beşlktaşta Kaptan İbrahlmağa 
42-44-46 numaralı arsa 

senelik bedeli i 

mahallesinde 426 JirJ 

161 Beşlkt.ıışta Cihannüma mahallesinde Bostan ı 20 ura 
Ba!Ada muharrer emlAk birer sene müddetle bilmLizaY 

kiraya verileceğinden taliplerin il-6-930 tarihine müsadif cuııı· 

günil saat 16 da şubemize müracaatları. 

IStan~ul Nal ıa Fen mektebi 
Mübayaat komisyonundan: 
Mektebin 930 haziran iptidasından mayıs 931 gayesine 1' 

ihtiyacı olan Et, Ekmek ve erzakı mütenevviasiyle mahrukat 

yaş liebzesi ayrı ayn şartname)erle ve kapalı zar[ usuliyle ııı 

kasaya konulmuştur. 930 senesi ha7.iranının 21J uncu gıiniı 

l 4te ihaleleri mukarrerdir. Evsaf, mıkdar ve şartnamesini gör. 
isteyenlerin eyyamı tatiliyeden ro~da her gün Gümüş suyı 
mektep idaresine ve miınakasaya iştirak edeceklerinde yüzde 

nisbetinde teminat akçekrini mucssesatı ziraiye muhasebccil 

biıteslim alacakları vezne makbuzu ve ticarec odası vc>ika 

birlikte yevım ihalede mektepte müteşekkil komi,yona gelm 

"'1.es'ul müdürü Burhaıı 


