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3 üncü sahifede 
Ettıenet 40 klıomt:tro tu- ' 
lilnde katranlı ~o'je yap- .ıııı 
tıracak. ,.. 

blrlikte ,·erilecek. 
3 Beş kişiyi öldfir<n Hüsc-

1fn nasıl idam edlldl. 
4-- Sehlr haberler 
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Dafl!'lmllaharırirJ.: Siirt: Wlleb"ltll~DL :ı.s.AL:U~UT 
2-- Üç aylıklar ,eni 78mlarla ' 3-- RomAn 

Birİng~-lizaı:ıv-.. ~,,k .,,~'Adliye Vekili Mahmut Esat Beyden dün Mecliste 
~~~1;:f:~~i:.:~,~;t,,;: bir sual soruldu, bugün cevap verecek .. 
adasında son hava konkurların 
~n birine yazılanların birçoğu 
l{andindi" Amerikada taksi M hk N d B h 
~~t:rr~ı~~kl:e~~~~~irl~~:;;::a a em elerim iz a i eyin teşri 
0Iu bir kaç sene icinde normal 1 ~ 

~:t~rc1ea~;~~a~!~n~:~ur~a~~~-~~~ ettiği vaziyette ıni bulunuyor ar .. 
ltcek ve hayret edilecek pek az 
lergüzest kalmıştır. Harpten
beri havacılıktaki büyıik inki
~fların sebeplerinden biri siv!l 
YYarecılıge verılen ehemmı
et; öteki de tayyarenin günde 

• k sporlar arasına sokulması
•ır. 

~ Tayyare artık resmi değil-
1 r. Otomobil, gibi yat gibi hu

~sidir. Cesur ve sportmen olan 
tkler henüz havada büyük 

tıı'rnler hırakmak fırsatını bula 
adilar. Gecenlerde Ankarava 

Mardin 
sual 

Meb'usu 
takriri .. 

l laydar Rifat Bey lıapis
lıaneden bovıına isticla 

göncleriyor! 
• 

f 'len Amerikan tayyareleri~e 
arşı kadın ve erkeklerimizin 
~0sterdiği çoşkunluk bu fırsat 
trildiği za.nan havamızın ka

Pıları açıldigı zaman kanatları
~ın nasıl bir şevk ile h12lana
~•gın, ispat eder. Eğer telsiz 
e _tayyare mevcut olmasaydı 
~l\ınik, geniş ve yolsuz tıpkı 
b r~iye gibi memleketler için 

H. R. B. Mahkemeye itha
matını teyit etti. Vekilden 

tahliyesir.I istedi ! 

irfan Ferit Beyin 

Bugiln Mecliste sual tahririne ceı•ap vere
ceh olan Adliye Velrill Mahm11l Esat bey 

Son talimat 

Dün Atinadan Yunan 
.~efirine 

gönderilecekti .. 

Yeni layihalar -Dün meclise yeni 7 
layiha verildi 

YuPan tebaası emlllki nıad 
dest muallak mı duruyor ? Lavihalar hemen meclisten iktısat encu-

ATiNA, 4 (Anek.) - Baş- menine verildi 
vekili M.Venizelosa Ankara mü 
zakeratının neticesi ve türk tek ve encümen müzakeresine başlad: 
lifatı hakkında umumu siyasiye ANKARA, 4 (Telefonla) -ı 
müdürü umumisinden istediği Bugün hükumet Meclise iktısat 
rapor tevdi edilmiştir. Yunan programının tatbikile alakadar 
başvekili bugün Ankara Yunan yedi layiha takdim etmiştir. 
sefirine gönderilecek kat'i tali- Layihalar derhal ait oldukla 
matı tesbit edecektir. rı encümene havale edilmiştir. 
ATİNA,4 (Apo) - Verilen ma İktısat encümeni Vekilin huzu

lumata göre Türkiye itilaf pro- rile layihanın müzakeresine baş 
jesinin 5 inci maddesinde bita- !adı. Layihalar, Meclisin tati
rafların mübadil emlak için yal- !inden evvel kanuniyet kesbede 
nız beyanı mütalea etmelerini cektir. 
teklif ediyor. Bu teklif burada Bunlar, Merinos koyunları, 
muvafık görülmemektedir. İs- ıslahı hayvanat, bankalara a
tanbulda Yunan tebaasının va- vans, dahili istihlak kanun Iayi 
zıyet edilmiş olan emlakinin ia- halarıdır. 

b~ :ki ihtiyaç tilsım ve sihir gi-
1 düşünülebilirdi. 

\ Şimendiferi geride bırakan 
a' ~ola muhtaç olmıyan bir an· 
~ ııer taraftan işitilen ve tele 

1 
Uhtaç olmıyan bu iki temas 

p •sıtası Türkiyede bilhassa eı~ 
1 ratik semerelerini vermelidir. 
,,'atlar bizde uzun büddet süs;e tecrübe gibi duruyor. BaGka 
~eınJeketlerde ise hemen gün
' Iik hayata karışıyor ve ~ a:ıa-

Daha istedikl~ri: hakkın -
desine ait 10 uncu madde de Mevadı müşteile layihası 

yin imzasile. neşredilen makaledir .. muallak duruyor. 
Bu makalenın bazı aksammı nakledı şimdiye kadar tatbik edilmekte iktisat tıeklll Şakir Bey 

daki kararın refi Kenan 
Bey aleyhine dava açılması 

yoruz: Bitaraflar Ankaradan ne olan usuller dahilinde ziraat sa-
[H~kikatte bizim olan _bu davalar zaman dönecekler? hiplerine verilmekte olan meva mevcut traktörlere mevadı müş 

teile vermektense traktör ade
dine göre münasip miktar taz
minat verilmesi tercih edilmiş 
tir. 

Burc- ya nakledılmckle bıze yabancı d ·· ·ı d d J b" k "h 
lı:ılmmıştır.] Ankarada hükumetle müza- 1 muşteı e en ° ayı ır ço ı -

Mahkemeye de yeni 
bir istida gönderdi, 

bunda ne istiyor? 

[Herkesi ancak tabi olduğu mah- kerede bulunan muhtelit müba- tilfıflar çıktığı nazarı dikkate a-
kemeye gönderen teşkilatı esasiye- dele bitaraf azasının bugün şeh lınarak ziraat sahipleri elinde 
nin bu hükmü meğer ne büyük bir . - d • . . 
düstur imiş. onu şimdi daha iyi an- nmıze av et .. edecegı ~a~kınd.akı 
lıyorum.] haber teeyyut etmemıstır. Bıta-

[Bursa"ya nakledilmtkle kendi da rafların Ankaradan mübadele i
valarımız elimizden alınmıştır his- tilafnamesi imzalandıktan son-

. ı kolaylastırıyor. Erzurıımla 
11 ara arasini qir gezinti kısa
''la indiren tayyare ve mem
e• n bütun kulaklarını bir 

ANKARA, 4 (Telefonla )- sim gün geçtikçe dah z~yade _kuv- ra avdet edecekleri tahmin edil 
Bugün Mardin meb'usu İrfan vetknıyor. 9u ışte ad ctı rcncıde e- mekted· Ynn . kl 
Ferit B. M. Meclisine bir sual den büyük bir arıza var. Bazıları ga- . 

1
':· anıs. an e 

zeteciler davası içirı tamamile batıl nılen talımatnamenın Yunan se-
takriri vermiştir. Aynen bildiri- bir fii<ir olarak 1 tanlııa mahkem si- firine gönderildiği hakkında şeh 

des merkezine toplıyan telsiz 
ı./regi, manevi ve maddi vahde
b htıyük hedeflerinden biri olan 

1ıiın rejim için en kıymetli 
•·ctımcılardır. 

yorum: nin adaletinden şüphe etmişler ve bi- rimizde malumat oktur. 
Yüksek Reisliğe 1 - - zim davamızı bizim elimizden alarak 

" • • , ~4 •'•lil'MM başka yerlere götürmüşler. Eğer hak 
3 Hazıran tarıhlı cumhuri-ı .. . ısız yere Bursa'nm muhterem mahke-

yet gazetesinde "Kimden kime Boyle bır şey ~ar ~ıdır, yo~ mesini rencide edeccgimdcn korkma 
şekva edelim?" başlığile ve Yu- mu dur? Meseleyı Adlıye Vekı- sam şimdi ben de bilmukabele ve bi-.,, 

'ıı .' ayyare spor meydanlarına 
tı llırıtmedikçe ve hava mıkliya 
1e'h.~iyaç gibi yerleştirilmedik-

nus Nadi B. imzasile neşredilen li Bf. ye soruyorum." ~akkı~ bu başka ye~Jer.in. adal~tin-
makalede gazeteciler davasının Mardin Bebusu en şu~he edecegıı~u soyhyccegım.] 

turk havaciliğinin muvaffa
d·~·etıeri uzakta bir hayal .;ibi 
~ Uracaktır. Hükumet ve halk 
~t ikisi, havaya en yüksek ala 
hıı ~ını gösteriyor; yapılacak iş 

· · • · İRFAN FERİT [Mcger adalet hır taraftan o ka-
Bursaya. naklı Adh;ı_emızın şe- dar kuvvetli ve heybetli bir şey olma 
ref ve nüfuzunu rencıde ve ken- * * '~ sına rağmen diğer taraftan da ne ka 
disine olan itimadı tereddüde dar nazik, ne kadar kolay kırılabilir, 

Mecliste sual takriri verilmesini 
sevkedecek mahiyette teşrih e- icap ettiren Cümhuriyet gazetesinin ne kadar hassas bir şey imiş!] 
dilmektedir. dünkü nüshasında Yunus Nadi Be- (Mamadi beşinci sahifede) 

alakadan istifade etmek i
ı:ı ıı. ~utulacak usullerin iyi seçil 
tıı~Stdir. Havamızın kapdarmı 

Utnkün olduğu kadar açalım 
"bka.natlı insanların asnmla 

Teklif Belediye Meclisirıe Fırka grupu 

ı \ a uzun müddet toprağa bağ 
• almiyalım." 

FALİH RIFKI 

Amanullah Hanın 
köşkü hazırlanıyor 

verildi .. 

Asri tiyatro, ha
mam, hal 5 mil· 
yon liraya mal 

olacaktır 'temmuz iptidasında şehri
~le gelecek olan Amanullah 
~ llın ikametine tahsis edilen 
~tabyadaki köşkün tanzimine 
lanmıştır. · Muhiddin B.in Be~:.. 

l3oğazlar komisyonu 
dün toplandı 

t ~oğazlar komisyonu dün mu 
~ ~Çtimaını yapmıştır. İçtima
i ~radenizdeki Rus filosu me 
~ tsınin mevzu bahsedildiğini 
~kadarlar katiyetle tekzip e
Or!ar. 

8-tıcrlar istiklal caddesin
den geçemiyecek 

~1~ehremaneti Beyoğlunda İste aı caddesinden satıcıların 

1 rn;sini menetmiştir. Zabıtai 
. e(lıye memurlarına verilen e-

dive Meclisinde 
mühim izahatı 

Emanet bu inşaata 
mukabil senede an

cak yüz bin lira 
verecek 

Cemiyeti belediye dün ikinci 
reis vekili Tevfik B. in riyasetin 
de toplandı. Asri tiyatro ve sai
re inşası için bir alman grupu 
ile emanet arasında aktedilen 
mukavelename hakkında müza-

t " d Uzerine unların arka sokak kere cereyan etti. 
\ı;; a satış yapmaları temin o- Muhiddin B. in izahatı 

nıaktadır. Şehremini Muhiddin B. bu 
~İt - hususta izahat vererek: 

\>apur kumpanyasının - Emanetin bir takım yeni 
müracati teşebbüsleri vardır, eledi. Şehri-

~<rkezi Pire'de bulunan büyük mizin bedii, s~~hi, ~e iktısadl 
nebi vapur kumpanyası, Türk noksanlarını butçemızle meyda-

t'tı<Ja çalısmak üzrr müracaat et na getirmeğe imkan bulamadık. 
;~· J:Cumpanyanın ismi Di eleni Bu müessesatı vücude getirmek 
1 

ay dır. Kumpanyanın müraca- · · " · 
ıt old - k t f d ıçın lazım olan arsaları temın e-
l ugu ma am ar, ın an tet d b"ld"k K . . . • 0 unmaktadır. e ı ı . erestecılerı ıstimlak 

Bugün Gazi Hz. nln 
istikbal merasimini 
kararlaştıracak 

Cemiyeti belediye fırka gru
pu bugün öğleden sonra fırka 
müfettişi Hakkı Şinasi paşanın 
riyasetinde toplanacaktır. Bu iç 
timada Gazi Hz. nin teşriflerin
de yapılacak merasimin tesbit 

· edileceği söylenmektedir. 
Muhiddin Beyin muvaffakıyetle ·-----... llll!l~•tm••ıı. vücude getireceği inteattan mühim # 

bir kıamı Taksim meydamnda olacak 
br. Reamimiz orada ilk batlanan bi
nayı göstermektedir. 

ettik. Taksimde mühim bir arsa 
edindik. Fakat bunlar arsa ha
linde kalırsa mühim olan vergi
lerini emanet tahammül etmek 
mecburiyetindedir. Yapacağı
mız işler şunlardır. Evvela seb
ze ve meyve halinin, hali peri
şanisini, medeni bir memlekete 
yakışmayan halini ıslah etmek. 
Fen ve sıhhat icabatının lüzum 
gösterdiği şekilde istihmam ede 
cek bir yer yoktur. Ziya, elek
trik ve jimnastik tedavileri için 
bir çok kimseler Avrupaya git
mektedir. Tiyatro, adeta millet
lerin birliği vazifesini görmekte 
dir. İşte bütün bu ihtiyaçları na 
zarı dikkate alarak bize vaki o
lan teklifleri tetkik ettik. Ti ya
tro, hal ve deniz hamamının te
ferruatı meyanında buz fabrika
sı, ardiyeler. soğuk hava deposu 
da vardır. Bütün bunların plan 

(Mabadı üçüncü sahifede) 

Milliyet 
yarın 

geııi bir romana 
b şlıgor .• 

Anadoluya nasıl 
g-elmi~lerdi '?. 

Tarihin bütün ha
kikatlerini ortaya 
koyan bu eserde 
bunu da okuyacak
sınız .. 

Rom nın ismi • 

Mısırda Mehm t Ali 

Yarın başlıyor .. 

Pazar günü .. 

Çanakkale mezarlığı 
na gidiyorlar 

Klod Farer'le beraber 
455 Fransız ziyaretçi 

geliyor 
• 

Pazar gfinlJ Seddiilbahre 
olan 

C. Guro 

gidecek 

Ceneral Guro ve maiyeti şehrimi-
ze avdet ettikten sonra 8 Haziran pa-

l zar günü Scyrisefainin Marmara va
purile Çanakkaledeki mezarlıkları zi 
yarete gidecektir . 

Ayni günde Adnan ısmindeki hu
susi bir vapurla da şehrimizdeki 
Fransız tebaalarından ( I 00) kişi Ça 
nakkaleye hareket edeceklerdir. 

Bu gemiler Morto limanında te
vakkuf edecekler ve oradan karay 
çıkılarak Çanakkale mezarlıklarını 
ziyarete ıtidilecektjr. 

Marsilyadan hareket eden Dikala 
vapuru "Çanakkale muharipleri ce
miyeti,, ne dahil ( 400) eski muhari
bi, Tadla vapuru da maruf Fransız 
edibi Klod Farer'le (50) eski muha
ribi hamilen (9) Haziran sabahı 

(Mabadı ikinci sahifede) 

Ziraat makinelerinde ve zira 
atte müstamel mevadı müşteile 
ve muharrikeler ile müstahzera
tı kimyeviyenin rüsumu hakkın 
daki kanunun bazı maddelerinin 
tadiline ve bazı maddeler teş
kiline dair kanunun esaıılan şun 

1 !ardır: 
llıııılliflllU, • Eski kanundaki su tulumba 

Encümen reı. ve rn_nıbata 

1 

!arını isleten sabit ve mütehar· 
muhnrrırlerı 

M. Şeref bey A. Riza bey (Mamadi be~inci sahifede) 

30,000 lira ne oldu ? 

Operatör Emin Bey 
küplere biniyor., 

Ema11et l~ınin Bey aleyhıne 
bir dava açtı.. 

Emin B. bu davaya hayret ediyor ve: "acaba 
bu da yeni bir varidat yolu mu?,, diyor 
Sabık Şehremini operatör Emin 1 

B. aleyhine, Emanet tarafından Ce
miyeti belediye kararile bir dava a
çılmıştır. Bu davaya. Emin B. za
manında usulsüz olarak sarfedildiği 
beyan edilen otuz bin liranın tazmi
nine aittir. 

Operatör Emin ll. bu davayi hay 
retle karşılamakta ve maruf tabirile: 
küplere biner gibi. . görünmektedir. 

Diyor ki: 
"- Acaba bu da yeni bir varidat 

yolu mu? .. Eğer öyleyse kolay, pra
tik bir usul. Hakikaten böyle bir 
mesele var. Fakat tazmini talep olu
nan para 30 bin değil, 14 bin liradır. 
Tazmin ettirilmek istenilen bu para
nın dokuz bin )jrası yeni tayin olun-
muş rrtemurlara asgari maaş veriln1e'I( 
Jiizımgelirken azami maaş verilmiş ol Hakkındaki davaya gah 
masından ileri geliyormuş. 3 bin li- gülen, glih kızan Operatör 
rası,batmak tehlikesinden kurtarılan c mili Bey 
köprünün tamiri için teşkil olunan . . . . 
f · ·dar- komisyona verilen yev hı bır tarafa bar olmaksızın ıkı bu-
ennı ve ı ı k ] 1. f 1 "d · 

miyelerden ileri geliyormu~. Dokuz çu . mı {on ıra. ~z a varı at temın 
yüz lirası da bazı acil !:'arfiyata karşı e:~-~ş o an ben acız hak~~nda ~cva 
mes"uliyeti şahsan deruhte ederek g_o~ulen şu ~u~meleden musebbıple
yapmış olduğumuz masraftan müte- rı ı~afa g_~lsın .... ,. b d 
vellitmi . .. .perator Emın B. un an son\a 

ş kopru parasının ilgasına temas ede-
Cemiyeti beledi)'enin usulsüz ve rek demiştir ki: 

yolsuz sarfiyat dediği bu ve bu gibi "- Zaman geçtikçe programımın 
şeyler hakkında evvela B. M. Mecli- birer birer mevkii file girdiğıni gö
si Muhakemat Encümenince ve bilii- rüyorum: İşte Üsküdar tramvayı, 
hare Şurayi Devletçe men'i muhake- işte kanalizasyon. işte köprü para
me kararı verildiği halde Cemiyeti sının ilgası. 
belediye ve Emanetçe mahkemeye Evet bunu ben tam beş sene cv
tevdi olunmu tur. Mahkemenin bu ve! düşünmüş ve işe girişmiştim. Za
bapta vereceği kararın adalete teva- manı emanetimde teşebbüs edip te 
fuk edeceğine itminanım kuvvetlidir. başanlamıyan işler, haleflerim tara-

Şu kadar var ki, az zaman i\inde fından bir hayli teehhüre uğratılmak 
şehirde bir çok imarat vücude getir- la beraber nihayet er geç tatbik u
miş ve fazla olarak ~ehir bütçesine hasına girmektedir., 



Nakleden: KAMRAN .ŞERiF 
Oh ! .. ilahlar ! .. Benim gibi bir artist 

olwak ve ... ölmek ! .• 

Sonr• ·yıkıldı .•• Başı şiddetle taşa çarptı. 

Yeni banka 1 
1 _ . ...., .. _ 

Tamirat işi bitti.. 

Atina mektubu 

l\ı\üzcıl{erat 

PARts, 3 A.A. _ Young İtilaf hangi safhada? .. 
istikrazile alakadar bankerler ~ ...... .,.__ Zırhlı otomobillerle 
tali komiteleri itilafnameler ATİNA 30 (Milliyet) 

me~nin.i s?n defa ?!arak g~z?enıTürk- Yunan itilafı meselesi ne Ji'n h Ü('fa kÖ)rlere kadar seyvar 
geçırmıştır. Amerıka esas ıtıba- 1 ld , S f" · · E · Bey An- · .ı , J . b . , o u ~. e ırımız nıs 

· nle muvafakatını eyan etmış- · · · k J J ·· •• " l [ 
1. Al f k t karaya gı~tı, buraya avdetınde 'asa ar a para goturu f'CC { 
ıtır. manyanın muva a a ına V . 

1 
.1 .. ·· C M h 

M. Meclisi ---------
Diiıı bazı nıaddr 
ler 111ii/,akere ve 

kabul edildi intizar edilmektedir. Zannolun- M1·. kenız~ os ı eb.gorufş u. uA -ı ANKARA 4 (Telefonla) -ı vetl\ esasa raptetmesi i<"in bazı 
d - ·· · ·ı-f ı · te ıt omısyon ıtara azası n , . . ~. 
ugu~a gore ,_ıtı a ~ame enn k d t m slarda bulundular. İktısat encümeninin müzakere yeni ahkam vaz.edılmıştır. .. ........._ ... 

metnı yarın kat 1 sure.te taay- l ~r~f? e 1 a d . d h t ve tasvip ettiği ve bütçe encü- Zırhlı otomobıllerle en hucra ANKARA, 4 (A.A.) - B~ 
yün edecek ve i~za ':1erasiı:ıi tıla •.mz.a ~nı:ıa ~ıs~ e er a- menine havale edilen bil layiha köylere kadar seyyar kasalarla yük Millet Meclisi bugün ~eı
cumartesi günü ıcra edılecektır. rafta umıtlı bır nıkbınlık v?r- ya göre de Ziraat Bankası ka- para götürülecek ve köylüye ik 1 vekili Hasan Beyin riyasetınde 
Banka tahvilatının ihracına sa-

1 
dır. Bütün bu temasların netıce nununa bazı maddeler ilave olıı raz edi'iecektir. Ayni zamanda toplanmıştır. 

lı veya çarşamba günü başlana- si olarak itirafın artık yaklaştı- nacaktır. Bu maddelere göre köylünün para alırken tabi tu- Uyuşturucu maddeler hak· 
caktır. . . . 1 ğ~ s~yleniyor. Şim?iye ~adar az köylüye kolaylıkla para ikraz tulduğu tapoya mürac~at ~e kın?aki kanunun sekizinci ın~d 

_Frans~ ıle Amerıka~ın. ~ıss~-. nıkbın olan mahafılde bıle artık edilebilmesi için ve diğer taraf- saire gibi muamelat basıtleştı- ?esme ~emlekette imal edılıP 
len 84 mılyon dolara ıblag edı- nikbinlik görülmeğe başlamış- 1 tan da Bankanın alacağını kuv rilmiştir. ıhraç edılecek olan uyuşturucU 
lecek ve İngilterenin hissesi 50. ur. Ankaradaki Yunan sefiri M. · ·- maddelerin ne miktarda, nere-

milyon dolar olacaktır. ıPolihronyadis ahiren orada ~e- Tu"· rk tarı· h h eyetı• ye, ~imi~. n~ına ~~ ?angi v~; 
• reyan eden mülakatların netıce sıta ıle gonderılecegının bunla, 

Parlamento açıldı • 1 < hakkında buraya dün akşam imal edeı:ı fa~rika ve ya iınaı:;: 
PARİS, 3 A.A. - Parlamen uzun bir telgraf gönderdi_ M. 1\ l l I ~ .1 . • . b · · · · b • tane sahıplerı tarafından vaz 

to yeniden açılmıştır. Venizelos Atinada değildir: O- l\. l I 1af1 ll lll lZ 111 İC' S Jl l l (,' I ll Ir bir ihbarname ile mahalli°: ~; 
nun için basvekil gömıeden bu } l · l el· ld · büyük sıhhat memuruna bıldi, 

Claude Farrere geliyor telgrafın mti'h~eviyatı hakkında ıcyet teş {) f' 1 l meleri. ~ecJ;ıuriyetine ?air ~ı: 
MARSİLYA, 3 A.A. - Mu- b" ·· lenmi or M Venize fıkra ılavesı hakkındakı kan . 

harrir Claude Farrere 50 kadar •r şe~ soy 
1 

y d' · 1 h ANKARA 4 (A.A.) - Son mesai planının umumi tasla~ı layihası müzakere ve kabul edı' 
eski muhariple İstanbul tarikile los Atı~ayka ge me e~l ev~e ekr 1 Türk ocakları' kurultayında teş- etrafında müzakerelerde bulu- mistir. 

. "d k. halde bır arar ven emıyece - 1 • • •• • • 1 T .. k ·h h t. · . . ..,, 
Seddılbahre gı ece tır. . B kT b b f b" haf kıl edılen Turk tarıh heyetı bu- mı muştur. ur tarı eye ı Etıbba odaları ıntıhabat .. ·". 

n Bir aralık dışarı çıkmış olan Diye mırıldandı. tır. aşve ı 111 gay u e ' ır i •• ·ık · · kt tm. f azalarının isimleri şunlardır: ı b - · · k}er 
Ş . d. k ' 1 l ld ta kadar sürecektir. Atinaya av. İgu':1 ı '.~tımaıknı a .e. Hış ıL f"k eczbacı arın mdec un ·11ış~ıra da'ı 3porus koşarak geldi. - ım ı ne yapaca sın. ş an aşı 1 . . . çtıma Turkoca lan reısı am- Afet Hanımefendi, Tev 1 • ve u odalar a tems• erme 

_ Yakalanacaksın! Cesaret.. - Dünya geniş! MONTEREA U, 4 A. A. - <letinde burada ~ır ıçtıı:rıa yapıla 1 dullah Suphi Beyin, kurultay Vasıf, Akçora oğlu Yusuf, Sa- kanun kabul edilmistir. UınuJ1l 
!seni bekliyen işkenceyi dü- -Tali muinin olsun! Müddeiumumilik tarafından res rak kararlar venlecektır. ~nca~ kararından heyetin üzerinde ça mih Rif~t Müze ~üdürü ~aHI, mahkemeler ve kar~r hakimler 
şün ... Ozllleti gözünün önüne - İlahlar seni korusun! men tayin edilen üç ehli hibre bunda~ son~a Ank~_rada~ı s~fı-, lışacağı mevzuun kıymet ve e- ": usuf ~ıya, S~drı Maksudı l{~- ve müstantiklerle umumi ve hıl 

egetir de kendini _kurtar! . • • · • · · · · Montereau'daki şimendifer ka- re y~mı talımat gonderıl.ebıle- hemmiyetinden ve heyet azası- şıt Galıp, ~eşıt Sa!f~t, İ_smaıl susi kaza salahiyetini haiz rııa. 
; Neron uzun bır hırıltı halın- Azatlı cesedin yanında yal- zasının, demiryolıında kasten ya cektır. Ondan sonra da mu~ake nın tanınmış şahsiyetlerinin me Hakkı, Ragıp Hulusı .Mu~re~ kamlar arasındaki ihtilafın ha~! 
''de su sözleri söyledi: nız kalınca eğildi, boynundaki pılan tahriba~tan ileri geldiğine rata girişilecektir. Bn takdırde sa ide muvaffakiyetli neticelere min Halil, Zakar Kadrı, Hamıt hakkındaki kanun layihası rıııı 
l _:Ah!.... İlahlar!... Benim inci gerdanlıkları, kolundaki dair rapor vermişlerdir. Türk - Yunan itilafı on, on verılacağı hakkında itminan· Zi.ıbeyr Beyler. zakere ve kabul ed;Jmiştir. Bıı 
ı gibi bir artist olmak ... ve öl- bileziıderi, beher taşı başlı ba- - ·-·- - beş günden evvel parafe edile- verdiğinden bahseden nutku ile 1 na nazaran umumi mahkemeler 
rılmek !. .. . şına bir servet olan yüzüklerini, Isviçrede miyecektir. Onun için itilafa ait ' açılmıştır. Yapılan intihapta Ce n er al Guro karar hakimleri ve müstantikle! 
l Korku, sabit gözlerine bir .. cın j bilhassa İmparatorun gözlük gi müzakeratın bitiğine dair söy- Riyaseticümhur Umum katibi \ 

1 
le idare heyetleri ve sair kat< 

lıınet parıltısı veriyordu. Mute- bi kullandığı, büyük ve temiz- Avrupa biri İ~İ fikri !enen sözler doğru değildir. Tevfik Bey birinci reisliğe Ak- ( Birınci ş:ıhif.'.'den ıııa ıat ) salahiyetini haiz makamlar ar~ 
. reddit bir elle hançerin ucunu lik itibarile e~i olmıyan o meş- CENEVRE. 3 (A. A.) - M. J\l- Bir de beklenen şey nedir, çora oğlu Yusuf Bey ile Semih Morto ı:manınt hvasıl .o.la;:;,~a;:~:~al sında vazife ve salahiyet sebebıı· 
·k!aaır a<>ır boğazına yaklaştır- hur zümrüdü, dindarane bir çe- bert Thomas ile t1 Fontaine beyne! onu tayin etmeli .... Türkiye - Rifat Bey ikinci reisliklere, Re- G Ce';'ıycft~da~ ~:r~sı Fransız v) le hadis olacak ihtilafların hal. 
!Jd~ Sp;'frodit arkasında duruyor viklikle çıkardı. Kendini zen- milel mesai bürosunda Avrupa koo- y . t ar sındaki mesai le şit Galip Bey umum katipliğe tn';i~iz ';;;~:arlıklarına konulacak olan! temyiz mahkemesi ceza hey~ft 
la'du. Azatlı şiddetli bir hareketle ginler zengini yapan bu mü- perasyonu federal komitesi azasını _unanısba.~ .. a. "l'fl b" t seçilmişlerdir.Reis Tevfik B.seçi u .. r büyük çelenk şehrimizde hazırlan! umumiyesine aittir. Bu ihtıla. 

d. · · b nuna h l · b" k lb" kabul etmişlerdir. M. Thomas Av- 1 t t ızza , ş1bir kolunu efen ısının. ?Y J cev. ~r en ır pa et yapıp e ı- rupa Bir ligi fikrinin terakki etmekte aıt 0 an u un ı ı a ar .. len arkadaşlar namına heyete maktadır. . . . ların hallinde ceza mahkemeler 
ır·doladı silahı tutan elını yaka-ı sesının altına sakladı, sonra e- olduğundan dolayı büyük bir mer.ınu M. Venizelos tarafından teşrını teşekkür etmis ve sarfedilecek Çanakk~ledeki merasıme .'ştırak usulü kanununun hükümleri c3 

ladı bu'.. tun.. kuvveti ile ve hay-' fendisinin sag- enki eli ile tu- · · k lıl · ·· 1 · A k d · d"l k · edecek e·ki muharıpkr şclırımızı de l nıyet hıssetme te o ugunu soy emış evvelde n ara a ımza e ı ece mesai hakkında beyanatta bulu . • _ y .. k ld kt ri olur. 
t"an 'bog-azlıyan bir kasap maha tarak dudaklarıa götürdü, uzun tir Mumaileyh beynelmilel resmi . . . 1• l .. . . . · zıya ret ede.ek ı ı gun a ı an son . I kt r 

y • k b bu.:yu··k mu··ess·ese,lerin beynelmı·lel ha- tır. Şımdı mat .up o an şey .mu.-. narak demıştır kı: ra Fransaya d. öneceklerd.ir .. Cen·e· ral ••Mİıİİİeilc~lıiiis~y;;;ar;,;_ı:;;_n:W=ıi!toilpiiiiaiiiniiiaiiicaıiiiıi•ı,_4 . .:ret ve isabeti ile hançeri a ze- uzun öptü. Gözleri yaşla dol- f b lı d ~ .. = • -
•r 1 d" Nero- yatın yeni müesseseler haricinde hı- badele meselesı etra ında ır ıtı "Meşgul olacağımız mesele Guro 10 Hazıranda şe rımıze one- ~ 
k sine kadar sap ayıver ı. . muştu. k 1 1.. d b h tm" 

1 

'f - 1 l b h k k rek ayni günd• kalkan Semplon eks-
.h • bütün vücudünde müthış Artık onun için de vakit gel- r~ 'maması uzıımun an a se ış- la a .vası o. up una sa çe me milli tarihin yazılması tesbiti presile Parise ;vdet edecektir. lspf ftO 
ıı<.!1°.un _,, __ oldu Sol elini mez- mişti Ko""şkten çıktı kırlar- tır. Alın t "f l • ten ıbarettır. lüzumu hakkında yüksek huzu M Klod Farer şehrimizde bir 

oır genu.- · · · · ' an arı e erı • .. .. - . .. · · 
buhane bir hareketle havada dan geçerek, yeni mukaddera- , r~.nu~da so.7 soyl_e~egı .. fa_7ıa muddet ~alacak ve Ankarayı da zı. 

~ ıı dı uzun sert bir hıçkırıkla tının yolunu arıyarak Roma'ya CEN~V~E, 4 A;A._-.. A~- AVUSl11ryada gordum. Turk mıllı tarıhı dun- yaret edccektır. 
;11 s~h a ~ bul;n bir feryat kopar doğru yollandı. vaı:n cemıyetı umumı katıbı ~ır «; . ya yüzündeki bütün diğer mil- C. Guro Anlmrada 

---Tamamen memleket 
dahilinden tedarik il.nı aye · da ag-zından bir · · · · · · · · · · Ene Drummond Almanya hu- f<.adın-tayyarecı !etlerin tarihlerile kıyas edile- ANKARA, 4 A.A. - Ceneral 

' ·dı · aynı zaman k' · · ·· ··k · 1 · G d l ı refakatinde Fran olunuyor 
~ ~ kan boşandı. Bir saniye Ö- İki saat sonra, Neron'un ce- u~etının g~mru resım erme SYDNEY, 4 A.A. -Tayya- miy.ecek. kadar, yal?ız şa~~ı şe- sı~u~=~~i. ~~~=~.:i~iteri ve yaveri ile .. . . . . . 

1 1n.yı~kaya sallandı.Sonra yıkıldı sedinin kanlar içinde yattığı bulahııen yap~ı~ı zamlar hakkında . M" h b lm" reflı tarıh vakalarıle degıl [<>.- mihmendarı olduğu halde bu sabah Muskırat ınhısarı ıdaresı h.,. 
~ ~: 1 iddetle taşa çarptı. Feon' berbat odanın kapısı açıldr, Ak- ~iman harıcıye naz~r~ M .. ~ur- recı ıs ~o nson ~raya ge ış kat. ay~i zamanda bugünkü be- ekspresle şehrimize gelmiş, istasiyon riçt.en ispi~o cel~etmemektedı• 
ıJ ŞS ~ h kırarak kaçtılar. te sendeliyerek ilerledi. Ag"la_I tıus tarafından kendısıne gonde ve fevkalade merasımle karşı- şerıyetın saadet ve refahını te- da mevki ve merkez kumandanlarıle İspırtoya gıden bır çok param1 

1i11 la porus ay 1 ·ı ·k· k · ·· ··k t · S k kl kl · k ı M .. d ... 
a M h · dalatının bütün kuv mıyordu · fakat bir insan ruhu- n en ı ı tes ereyı gumru arı- lanmıştır. o a an, par an ve min eden esaslı medeniyet va- Hariciye veka.Jetı proto o u uru dahilde kalmaktadır. 
} u tezır a ' ıf ı · k f · f 1 tm" . .. . F ·· fa et erkanı tarafından · · · · · Al• t<I! t" ·ı toplandı sarkık başı, nun bütün yeis ve iztırabı şim- e en on eransına ış ıraı< e ış 'evlerın damlarını doldııran bu- sıtalarını ılk olarak bulmuş kul ve ran, z se r 

1
. _, • b" Idare, ıspırto ıhtıyacını r> 

ve ı 1 e • l . ·ı . lan devle•lere teblia etmiştir . . t . karşılanmıstır Cenera ı asKerı ır il u k k f b "kata· 1 b lanmağa başlıyan göz en 1
_ e di sapsarı kesilen o tatlı, rahim 0 

• • " • • yük bir halk kütlesi mis John- lanmış ve neşır ve tamı~ .e mı§ müfreze ..;ıa,;.ıam·şt r. Goureaud ce• pu u ve şşa şe er a n 
1
11 d~rseği üzerinde doğrulmaga çehresini didikliyordu. [ ~- Cu~tıus ~u tes~er~len~de son'u sürekli surette alkışlamış olmakla temeyyüz etmıştır. Bu napları Ankarapalaoa misafir edilmiş rının melfislanndan hasıl oia!I 
•liı~uvaffak oldu. O sırada asker-\ Hıçkırarak aşıkının cesedi ya ı~tıs~dı ~~ bılhas_sa ~ı~aı vazıye tır. Bu tezahürata gemiler de k?dar feyizli ve ~erefli b.'~.tari- tir. . • ispirtoyu mAezkur fabrikalarda~ 
ııı11 ·n bağrışmaları evin duvarı- ııına eliz cöktü kaldırmağa uğ- tın g~mruk r_esmılennı artırma- d""d""kl . . 1 k t'l . . hı ihmal etmek bılhassa cumhu Ceneralın zıyaretlerı yüzde on kar vererek almakt3. 

en D 1 . -a k oldugunu beyan etme!· u u erını çama sure ı e ıştı- . d . d h k"k b .... k C ı G 1 B . . l l k t d9 ı e k dar aksediyordu. eme- rastı. Fakat ceset a~ırdı, c1aha g ~aı ·- . . rıyet evrın e a ı aten uyu ANKARA. 4 A.A. - e_nera u: dır. u ıspırto ar mem e e 
1~ na kalmadı yalın kılıçlı bir sanı~i~diden sertleşmeğe başl:ımı~Jtedır. rak etmışlerdır. bir günah olurdu. Yakın zaman ro cenapları refakatı_nde sefır kont dolhilinde imal olunan kolonya .,rı 
.. J gt er.ıoan nefe~ nefese odaya gir- tı Yerinden kımıldatamadı. O. lara kadar şimdiki medeniyeti-

1
1 ChambronHbuh~nduvguk.hl al.dol Tsıat sa;re ile mahrukat ihtiyacına ~ 

·a; U · _. . .. . - ~ . ... b y · 11.45 tn arıcıyc e .a. etınc e C\'- • • 
,_ dı' zaman daha egıldı, gozlerındo- -· 1 mızın yegane mcm aı unanıs- 1 f'k R- t•· Beycf"ıdiyi ve 12 de Mi:- f'Y·~t edebılmektedır. .. 

it . • • 2". R b., .. c1· H Jb· ı .ış u •. 1 · · ·ı d bıl' " Adam, yerden kalkma~~ ug.~ yaşlar taştı. Berll.n. i•n ı.ı~ tan ve ,oma ı mır ı. . G. a-. li Müdafaa Vekili Abdiil'ıo'ik Do:•c- Maam?fıh ıdar~, ı er e 
ıi rasan bu kocaman insan vucudu - Domitius ... Benim biricik ki bugün t~?.aJ,~rnk etmıştır k~ fendiyi _z_iy~ret et.miştir. !'1i1li ımı :,- yük b;r iG:Jirto fabnkası da yap! 
il'\1e.birdenbire karşıla~ınca. oldu sevgilim!... w.,~ il'.eb~h >.msll're a·.will!guı;g fl\r H" na~ııtoı. Yunan dedıgımız İyon medenı, faa v'ka;ctınde bır oskerı mufre?.e caktır . 
.' · d kaldı ve dehşetınden Ve dudaklarını müebbeden ır.nden v thr•~ıe yeti kendisinden daha eski t~rafından.s~lamlanmış ve muzıka J<abatl\S ·'~nosu 

ır gu yer e . .. 1 mek T"" k d . l . . k 1 Fransız mıllı marşını ça'mı,,tır. . .• 1ı titredi. Neron bır şey soy e buz kesilen o dudaklara yapış- -O:=-r'""t,;"" 1 ~ .. ~" ... •,, ;:• 1 · .u... ur me enıyet erının anca AN A A A A _ c 1 Müskirat umı·m' .rüdi;ru r 
· 'k dl kan ' ı . ~~ ~ • _;z::':I~~ __ ·ı·d· V d.. · .1, K R , 4 . . enera ı 
3" istedi. Fa~a~ la ır ı arı, Ü tırdı. ı -- • -- nakı 1 ır .. atam uşma.n ıstı.a-. Goureaud cenapları 12,30 ta müşi" 

1 
srm Bey, dün Kabataşa gidere 

ı .,.urultusu ıçınde kaybola~ m P ( Bitti ) ·' · ;;r i ı.ı · 'I l 8'1
' t>ıerıer 15 ;.f,..'l 11 Jr•ıiib 1.'cm>"tM ı: "'' - sından eskı zaman mucızelerını Fevzi Paşa Hazretlerini ziyaret eyle Müskirat idare~i mi.iessesat 1~ 

.., l d baret 1 1 ~. ·a•t?tre,h 1 r ı>ın.sc~--."e 1 h k"k ··ı d b k ' ' 1 ı r~hem bir takım ses er en. ı .•. J v.}909. &.,.t. "'"' u. h.let" ,· a ı aten go ge e ıra aca.• miştir. sa~t 13 t~ l\lil11 Müdafaa Ve-. teft;ş etmiştir. , 
t~ kaldı. Entarisi üstünde ımpar~ Etibba Odasl I 1 1 ~. ra il. bir surette kurtardıktan sonra kili AbdülhaHk Beyefendi tarafında.n Burada" rıhtım üzerinde Y' 
n.. 1 k l'meti olan erguvanı 1 l · j milletimizi esaslı bir inkılabın J Ceneral şerefıne Ankarapalasta hır 1 k 1 b"" .. k d nıııl -• tor u a a . k l Etibbı Odası ikinci kongresini · ~ . • . . , . , . öğle ziyafeti verilmiştir. Ziyafette pı ma ta o an uyu epo 1 :• renkten daha ~oY.u bır an e· Hazir>n sonunda aktedecektir. j - __. - .~ ı. sıy~sı, ıçtı~aı, ıktıs~d~ prensıp 1 Tevfik Rüştü Beyefendi ve milli mü- imıaatında bazı tadilat yaP1 

ır.l kesi gittikçe bu.yuyor?u. ~~k~r _ .(tl&\I ~· r .Fu~ba 11 ·<ı,.;ıod ·lr:··~f !enle t~c~ız edeı:ı ~ıllı. ~ahr~- dafaa ve hariciye vek11<tler.i ve Fran mıstır 
l 1 ldı Hilaliah.nere teberru 1 "'~nl' · • B k G ıı u c.. h H ık ' · i· i? acıdı bir adımı er eyıp egı "' ,...-: 'l:ı~rı~'!ıt.Os;JlhtGT man uyu azının mı ı rı- 1 sız sefareti erkam. u"TJ urıyet a Ayn üç büyük kısnndan 

ır . ' Amerikada bulun~n Ka"m B. is- 1 r .. . ,'V Jif ·~ himizle bizzat meşgul olması Fırkası ve Riyaseticümhur katibi u- baret olan İnşaat yakında bite" 
'.z; ve:_B. seni himayeye geliyor- mindr bir z•t Hailaliah:nere 25 do-, .~ , ' _ •. .,.-~· ' ve P<=yetimizi yüksek himayele mumileri hazır bulunmuşlardır. cektı"r. 

ı lZ lar tf!berru etmiştir. ı: ·h... ·11 · · G • H kah 1 d ki j 
ıç; duk ... Dedi. .,.. ,-ıne almaları Türk .m~ .etının azı z. u e ece er Ortadaki hüvük binaya ı 

·at Kayserin dudakları krmıld~- Kadınlar Birliği yüksek taliine ve te~ımızın, da- ANKAR~:. 4 (Telefonla) - Ce- tanbul başrri;r\üri··~ti. muhafl 
ıf Se · bir şey işitmedı, Kad·nhr Birliği Pazar günü saat Blıfl giJsterilfln vesika bu.. vamızın doğru olduguna parlak neral Curo ogleden sonra İsmet ve .. d.. . . .. <i.. . . ıt1 
_ ~ dı. nturıon · 16 da senelik kongresini aktedecek- . d 

1
.1 . d b" Meclis Reisi Kazım Paşalar Haze- za mu urıyet', mı• urıyetı ıı (. 

~fakat bu kımıldanışın manasını tir. Galatasaray, F enerbah çe ile bı'. e 1 .~ynı zaman a ır te-ı ratı tarafından kabul edildi. Bu gece miye laboratuvarı, şarap labO. 
•lJanladı:. ., ı Amenajman grupları mınatt'.r. ~ari~iye Vekili.ceneralın şerefin_e tuvan taşınacaktır. .. 
-n:" -İş ışten g~çtı:... . .. Orm~n amenajman grtıplan bura beraber Almanya::,·a Tevfık B. bundan so~r~ kurul b_ır zıyafet verd.ı. Y.arm Fran.sız sef~- Fransadaki nümuneye go~ 
ıf; Sonra uzun bır tıtr.e~eyı mu: daki işlerini bitirmişlerdir. Yeni mm • duğu zamandanberi mıllı şuu- rı tarafın~an hır zı.yafet verılecektır yapılan depolarda asan~ör ' 
te teakıp kaskatı kesıldı, kalbı tal:alarınd ki amenajman işlerini gör gidecel!in i mı l>Hdirdi ? run uyanmasına milli harsin ve saatddilorttek ~azcı Hz. 1 tarafındkan vinç tesisatı ohc:ıktır. . 

· • - • kavvesleşen k · · v k·ı · b ki" ·~ . . l .. k kabul e ece tır. 'nera yarın a - •' ~ .. durdu agır agır mu me ıçın e a etten rmır e ıyor- ınkı~afına calısmış o an tur o- h k d k . E b" e bat ·ıcı"n de t• ·' . ' ·· ı a ı ~ , • şam are et e ece tır. ene ı m şru , ·~ 
' .. ağzı acı bir teşennuç e Y .- ar. Bı'r tayı"n Alman federasyoı:unUj1 27 m:ıyı5 tarihli cağının milli tarih için göster- B d "d k şişe meydan verilme~esi içı 
>k rı açıldı, son bir spazmozla .tıt 1 . . . .. diği alaka ile de teşekküre lil- BU~~~a~a(M~· ~) _.::~ 1 imlahane yaoılacak ve şiseıe 
f• l · - kapaklan ın- stanbul liman ınhısarı mu rnel'tUİJU bo"'y!e bı"r Z"O uy ·1n 'I rıyor "k b" h" t b l d - • ı ıye enera jd1 

t ı riye göz erının, . . . . . .. .. . - • '"' c • • yı ır ızme te . u un ugunu Guro cumaya Bursaya gelecek. !ne- meccanen doldurulacaktır . 
• ·

1 ıneden yuvarlakları de~rı!dı. O f~ttışl~rınd:n Cudı !3ey_ tut.':'n ın söylemiş ve muallım Afet Ha- gölde kaymakamla jandarma müfre- renin bütün mamnlatı burııd 
ıt( zaman yüzü korkun~ tı:r ı::ıl al· ~ı:~:~ ıdareı. umu~ı~es~ mufet- Galatasarayın 5 maç yapmak ı yeti idaresi resmen federasyona nımın Tilrk tarihi mevzuları ü- zesi tarafından selamlanacaktır. Bur- muhafaza olunacaktır. Yanır111 
~ıı dı. Bu""tün hu tutu gerılmış, fe- tışlıgır.e taym edı 1mıstır. üzre Avrupa ya hareket ettiğini 1mürac<!at ederek Almanya fede zerindeki kıymetli ve oriJ"inal sa belediye reisile bir heyet tarafın- k . t 

1 
ktadrf 

• · ' · d b d . "kbal bel d" d · f' d. arsı tesısa ta yanı ma ~sl' na halde yı?ranan çe~resın e i: Vesikaslz gÜmrük k'lmİs- dün yazmıştık. Fnkat Galatasa-
1 
r~syonu?dan verilen ~üsaade- etütl~~ind~n. sita~_işle ~ahs:~e- le~:~~:;. ve e ıye e mısa ır ~ 1 

• yeni kadro 
, in dutsuz yeıs teress':'m etu; ._, yonculan rayın hareketi ferdasında Al- I nın şeklınden kendı namı- rek sozlerını şu cumle ıle bıtır- İd . . k droS~ 1 

• k l den ugra d .. d"ld"- . . "B .... k G . . h. z· B k t f arenın yenı sene a •ef •özlerinin a ı yer enn G.. ··k k · 1 f ıtbol federasyonundan fut na a muracaat e ı ıgı mıştır: uyu azının ıma- ıraat an asl asarru da lm" . , umru omısyoncu arı grup man t . • "dl'l d"l k 1 . 1 . 1 .b. k ge ıştır. 
rd mı ·tı .. ..kl d "k k 1 b" nın ıstı a e ı me te o ye ve ırşat arı ve sız er gı ı pe kumabaraları 

0
. · h ki d f b "k 

{ r, f;odit'le Senturion ölünün grup gumru er e vesı asız o- bol federasyonumuza ge en . ır duğunu ve ismının bi- in metli ve vatanperver ve i- ıyar e r e a rı a ~ 
?n "'pa b d kararsız kend misyoncu kontroluna devam e- mektup mühim bir mesele ıh- ı· y - kı zevatrn mesaı·s·ııe mı"l- Ziraat Bankası gayet şik ve İdare Diyarbekirde bir ra, 
1 - anı aşın a , d" 1 . Al f d la haber başkaları tarafından is- ım aşı defter şeklinde tasarruf kumba- _ k• A s9, 

'ı. d"\en"nden müteneffir bir hal ıyor a~. . ._. das ettı. man e erasyonu, tı"smare vesı·ıe addedilmesı"nı· en 11 tarihimizin şimdiye kadar ol 1 . . ~· fabrıkası yaptıraca .ır. r 
sıl .en ı · · Komısyoncular bırlıgı tarafın kl" · · d t ra arı getırtmışur. l t 

l e de kaltılar; zaman zaman tıtrı-ıd l -hb .. ' y ·'yukarıda aynen _ış~sı~ı erce sarih hukukuna karşı bir teca- d:ığundan büsbütün başka ve Bu kumbaralar iki liradır.Bu satı~)a .ı.nmlış d. h 1 k 
. c orlardı. ~n ya?ı .a°: ı . ar uzerıne o~gı tiğimiz 27 Mayıs tarı?lı bu ':1ek vüz telakki eylediğini dermeyan };:endine layık bir şekilde bütün iki lira da dahil olduğu halde l zum er e ar.ta ı rJ: 
. \ Nihayet asker usulca:. Nıkolaıfıs ısının~~ mu~a~aa ~~e. tubunda Benthen'de ıcra edıle- ve keyfiyeti şiddetle protesto e- parlaklığile meydana çıkacağı- kumbarada birikecek paradan Trakyada l:ıazı mmtakala ~ 
i - Benim vazıfem bıttı ... de- muame. e yaı;ıan. ır ~a ıs.? ırl cek maç için Fenerbahçe-Gala- d k h t . f k- . h" na eminim". 41/ f ... l kti üzümlere hastalık arız oln11ı~ 
' . . nlatayım :t·'eron Ermem ve bır sırketın mumes- ere seya e e ış ıra ının ıç . .. 72 aızı ış eyece r. tur Müskirat idaresi fen he'' 
F L 9ıdıpA a b . o,.;:·d._·. k ı sili gümrükte ~uamele yaparke tasaray kombinezonuna müsa-, bir vakit mevzuubahs olmadığı- Bundan sonra heyetı yuksek Halit Ziya Bey • . 1 .. d . tı" jc~ 

fa fÖÇtu ! .. '. ?a a <;-~ .r ıgı a-, n yakalanmılardır.Bunlarm hak ade ettiğini bildiriyordu. Al- mn cevaben Almanya federasyo himayelerine mazhar buyuran Kadastro fen işleri müdürü Halit ndı ora abra_ goln ermış ~r. ,~e' 
J ktı mı' b . G . h tl . arzı şu··kran z· B P rt . .. .. 1 . d e erse agcı ara ""'r '"' ı a l ar çe · !mırla gümrük idaresince zabıt man federasyonunun u ışarınr I nuna iş'arile beraber meselenin azı azre erme . . ıya ., aza. esı gunu zmır en . 

1 Azatlı: . . i'Jtulmustur_ öğren•"'· l<"nf'rhahçe kulübü he-, tahkikini ric;ı '!Vleınic+ir. r.lıınmasına karar venlm•s VI' av~·t ede<ekti• cektır. 
- İlahlar bılır ..• 

1 
1 
ı. 
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Cmanet 40 kilometro tulünde katranlı şose yaptıracak .. 
Veni yollar Seker fiati 

' 

Cınanet bu sene 40 Muamele vergisinin 
~ilometre katranlı lağvi şeker fiatine ne 

yol yapacak tesir yapacak? 

ıı inşaat için bütçeye 
800,000 lira tahsisat 

vazedilecektir. 

Üç aylıklar 

Yeni 
birlikte 

zamlarla 
verilecek 

Kızların nufus yokla
ması yapılacak 

Eczacılar j Sis düdükleri 

Etıbba Odasına mı 
kaydedilecekler? 

1 Limanın muhtelif 
yerlerine konulacak 

Eczacılar müstakil 
bir oda teşkilini 

istiyorlar. 

Düdükler sisli hava
larda seyrüseferin se
lametini temin edecek 

Tahlisiye idaresi umumi mü 
dürü Necmeddin B. dün Anka-

Eczacılar cemiyeti idare he- radan şehrimize gelmiştir. Nec
yeti dün toplanarak, B. M. Mec meddin B. Ankarada bulundu
lisine eczacıların Etibba odasına ğu müdde;çe yeni sene bütçesi
kayde?ilmesin~ dair bir teklifi le meşgul olmuştur. Necmeddin 
kanunı :l'.apıld~gı hakkında çık3:.n B., bütçe ve yapılacak işler hak 
haberle~n dog~u ~lup olmadıgı knıda şu izahati vermiştir: 
m Sıhhıye vekaletınden sorma- "- Ankarada yeni sene büt-
ğr kararlaştırmıştır. çesile meşgul oldum. Bu seneki 

Eczacılar, me~l~kette dok- tahlisiye bütçesi 300 bin liradır. 
torluk kadar eski bır meslek o- İdare, pek yakında yeni faali
lan eczac_ılığın Etibba odalarına yete başlayacaktır. Bu meyan
rabıt ve ılhakına aleyhtar olup da, limandaki seyrüseferin >sisli 
ayrıca m~s:a.k~l bir eczacı!ar ba- havalarda selametle temini için 
rosu teşkılını ıstemektedır. bazı yerlere konulacak olan sis 

Bu hususta cemiyetin azası- düdükleri sonbahar mevsimine 
nın mühim ?.ir kısmı ile reis. H? kadar yerlerine konulmuş bulu
seyin HUsnu Bey arasında ıhtı- nacaktır. Bu mevkiler Ahırkapı 
rn.f ~ıktığı söylenmektedir. _ Fenerbahçe, Kızkulesl olarak 

. ~~er taraf~an fa:.ınakologlar tesbit edilmiştir. Bundan maa
bırlıği Başvekalete uraca.at ede- da, Kilyosta olduğu gibi Yalo
rek eczacılık unvanı .Y~~ne ba- va plajında da bir tahlisiye mev 
dema fa~a~~loğ tabıı::ının tami kil ihdas olunmuştur. Ereğlide 
mini temın ıçın te~ebbüsatta bu tahlisiye istasiyonu yapılacak, 
lunmuştur. boğazdaki tesisat tevsi edilecek 

Sıcak! .. tir. 
-!'eni kadroya göre idareye 

bir kaç memur alınacaktır. 
---~---

Teklif 

Ceneral Müjen gitti .. 
Sabık Fransız ceneralr Müjen dünkü ekspresle Parise git

miştir. Mumaileyh istasyonda kendisile görüşenlere tekrar ge· 
leceğini ümit ettiğini söylemiştir. 

Resmimiz cenerali garda Şükrü Naili Pş. ile görüşürken 
göstermektedir. 

Bes kişiyi öldüren Hüse
yin nasıl idam edildi ? 
Hüseyin ipe çekilirken bir defa daha 

asılabileceğini söylüyordu .. 
Bundan bir sene evvel bir gece i

ki arkadaşile Menemenin Mermerli 
mahallesinde sucu Ömerin evine gi
rerek sucu Ömeri, Ömerin karısı 
Meryem Hanımı, 12 yaşındaki oğlu 
Ahmedi, 3 yaşındaki oğlu Recebi ve 
evde misafir bulunan Belkis Hanımı 
bağ biçağile öldüren Mehmet oğlu 
Hüseyin, sabah saat üçe çeyrekkala, 
İzmir hükümet binası önünde idam 
edilmiştir. Maslilp Hüseynin cesedi 
saat 8,30 a kadar hüldlmet önünde 
kalmış ve ondan sonra kaldırılarak 
defnedilmiştir. Kararın infazından 
evvel geçen safahat şöyledir: 

Gece saat 1 ,30 da mahldlm uyan
dırılmış ve kendisine, hapisanenin 
bir tarafına silah ve yahut biçak sak
layıp saklamadığı sorulmuştur. İ
dam mahkOmu: 

- Bende biçak yok. Hem olsa da 
söylemem. Beni şimdi asacaksınız 
de_ğil mi? 

Cevabını vermiştir. Hapisane mü 
dürü Sun Bey, bunu müteakip mah
kOmun ellerine kelepçe vurmuş ve a
yaklarındaki kementleri çözmüştür. 
Bu şekilde dışarıya çıkardan mah
kum hapisane katiplerinin bulundu
ğu odaya getirilmiş ve kendisine i
dam _hükmü tefhim olunmuştur. Bu 
sırada memleket hastanesi imamı i
çeriye girmiş ve din! merasimi yap
mıştır. Merasim, saat 2 buçuk 
olduğundan idam mahkumu, ha
pisane otomobilile jandarmaların ne
zareti altında adliye dairesinin önü-

HOseyln 1 
mun verdiği cevap ta ıu olmuştur: 

- "Benim vasiyetim yoktur. İs
terseniz bir daha idam cezası verin.

0
• 

Mahkumu asmak üzre cellat bulu 
namadığından hapisane gardiyanla
rından Emrullah Efendi ipi çekmiş 
ve hapisane müdürü Srrn Bey mah
kumun ayaklarından tutarak kaldır
mıştrr. 

---~~~--

Urla cinayeti 
Hakim İhsan Zıya 
Beyin katli esran 
anlaşılacak mı ? 

ne sevkedilmiştir. İzmir istintak dairesinde Urla sa-
MahkOm, adliye dairesi önündeki bık kaymakamı Talat Beye isnat e

hava~azı fenerinin altına getirilmiş ı dilen. 1000 liralık rüşvet meselesi 
ve agxrceza mahkemesi katiplerinden tahkıkatına devam edilmiştir. Ur!a
Hakkı Bey Millet Meclisinin, idam ' dan celbedilen üç şahidin ifadesine 
hakkındaki kararını okumuştur. müracaat edilmiş ve bunlardan 

Karar okunurken mahkilmun yü- Muh_tar Kazrm .. E.fen~i bu meseleyi 
zü sararmış ve gözleri hükumet bah tenvır edec-;k muhı;n. ıf~datta bulun
çesinin ötesinde berinsinde gezindik muştur. _ls~ıntak hakımı Urlada un
ten sonra. cu\ukla ıştıgal eden ve adliye daire-

- BaŞka bir söyliyeceğiniz yok sinden aşağıy~ _atılarak intihar eden 
ya? demiştir. Ferhat Efendının mağazasında mev-

Bunun üzerine ınahkilm sehp cut defterlerın celbine lüzum görmüş 
' anın e deft 1 · lb" · · U 1 üdd · yanına getiri1miş ve hapisane mil- v . ~~ _erın ce ı ıçın r a m eı 

dürü Sırrı Bey, mahkuma sehpaya umumılıgıne yazdmııtır. Bu. defter
doğru yürümesini söylemiştir. \er ve evra~ ~rasında 1000 lıra rilş-

Hüseyin bunun üzerine hapisane v~t meselesını alaka~ar eden mühim 
müdürüne şunları söy\emistir: bır .mektup bulundugu zannedilmek-

, tedir. 
-;- Uğur~uz müd~~· sen İzmire Şimdiye kadar yapılan tahkikatta 

ıreldın, ben ıdam edılıyorum. Ferhat Efendinin meçhul bazı şahıs-
Bu esnada mahldlma bir vasiyeti lar tarafından tehdit edildiği anlaşıl 

?lup olmadığı sorulmuştur. MahkO- mıştır. 

Ekonomi 
•• 
U zü m 1 e_r_i_m_iz_e_m_ahreç .. 
.l\1acaristanda üzümleriınizden 

150 koron yerine 12 koron 
resim alınacaktır. 

c 
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Sı tiı'ı tt 
lllilliy~t 
Asrm Umdesi "Milliyet" ıir. 

' 5 HAZİRAN 1930 
iDAREHANE - Ankara caddeiİ· 

1 o. l 00 Telgraf adresi: Milliyet, 1 .. 
.•~bul 

ı 
G 

Telefon numaraları: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 

,3 ayl<p 
Türlôyeiçln Hariçi~n 
400 lruru9 800 kurut 

ıfi " 750 " 1400 " 

Mıkıı,nıır ı~ubıkuı 

De,1let Bankası 
5 5 inci haftanın 5 inciliğini 

Galatasaray lisesinden 121 Hik 
met Refik B. kazanmıştı. Yazısı 
şudur: 

(55) inci haftanın en mühim 
haberi, hiç şüphe yok memleke 
turarak beni iyi edebilir mi 
timizde de Davlet Bankasının 
tesis edileceği müjdesidir. 

Köv he.kin1i 
.ı 

-Fransızçadan-

Milli ihtiyaçlarımız arasında Çontanberi işten çekilmiş, bi- Nihayet öğrendik ki uzak bir 

1400 " 2700 .. 

en başta düşünülmesi lazım ge riktirdiği parayı idare ederek yerden getirilen bu kuduz has
lirken şimdiye kadar -düşünül köydeki evinin bahçesile meş - tası köpek ısırmasından başına 

i
2 

" -- düğüne şüphe edilemese bile- ğul oluyordu. Evi ağ.:.çlar ara- ) böyle bir feHiket geleceğine ih 
n bin bir mania yüzünden bir tür sında bir yerdi. Köyde bu ev timal vcrmiyen köylülerden-
e Gelen evrak geri verilmez lü mevkii file konulamamış ve karanlık bir yer diye şöhret ka- 1, miş. Herkes ihtiyarın evi Ö· 

p4llddeti ıeçen nııahalar 10 kuruftur. bu yüzden ağır mesaip ve me- zanmıştı. Hatta herkes: nüne toplanmıştı. İçeriden bir 

at 
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~---~ ANADOLU =-~--~ ::;~ş~~~~~i~~;~;A 
ekranın ıiç büyük yıldızı : -- ·-:: :: RAMON NOVARO, !OAN 

=-:==- SiGORTA ŞiRKETi == •• == KRAV~'ORD ve ER;-.;F:ST Tl1• 

•• •• RENO: nin temsili 
-- --:: Tflrklye İf Bankası tarafından teşkil edilmiştir ;: -- ·-:: Yangın - Hayat • Naklly• - Kaza - Otomobil - mes'uliyet! :: 

-- --:: maliye Slgortalprını kabul eder. :: -- -· :: Adres: 4 ııncıı Vakır han lstanbul :: 
-~ ---- 1 •M :: Telefon: latanbul - ~31 Telgraf: mtlyaz :: 
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T A L E B E L E J ve A f L E L E R 1 
Ecnebi lisan!an tedrisatında mtilehassıs oian 

BERlirzMEKTEBi 

_SİNGAPUR GECELERİ 

1 
Mevkilerin fiatı: l(oltuk 

Hususi 40, loca 200 
kuruştur. 

ilan 

25, 

e Gaaete ve matbaaya ait ~lef' lçiıl zahime maruz kalınmış olan bu - O karanlık evde nasıl otu . mırıltı geliyordu. Aralık kapı· 
! nılldliriyete mllracaat cdılir. 1 1 k ' d" .. 1 d . k b k .. k"" bütün yaz açık olup, müptedi ve müterakki talebe için yeni kurslar 

Garetemiı illnlarm mcı'uliyetinl büyük ihtiyacın bugün tahak- nı ur, nası o ·unur. .. ıye soy- an gırme ence pe mum un 
kabul etmcı. kuk sahasına çıkarılabilecek bir leniyordu. clü. Fakat garip bir korku his- vüçuda getirmek sureıile tatillerden istifade ettirilir. 

lnşaaıı iscihkı\miye anbarıııda 
mevcut l ı 9 kalem köhne demir 
ve sair eşya aleni nıtiııakasa 

sureti ile ihalesi 1 l Haziran 9.)0 
carihine miisadi[ çar~anıba giinü 
saat 15 te icra kılınacağından 
talipleıin yevmi mezkt)rda Ha· 
dımköy satınalma komsiyoırnna 

miiracııatlan il~n olunur. '----=-=~====91 hale gelmesi elbette inkılap ta- Yaşlı adam okumak meraklı- sederek buna cesaret edeme-LI H A Z 1 R A N dan 15 A Ô U S T O S A lı:adar 
u Ü -t~ b. d d B" k k" l d. Y A Z T A R İ F E S f BUG NKu HA VA rihimizin en kıymetli vekayiin

1 
sı ıra am ı. ır ço ıtap an ıın. 

n den addedilmeğe sezadır. vardı . Aksam üstü ne olursa olsun Beyoglu J,tikl~I caddesi 356 Ankara Tı~ Han 
t Dtıa ~a11ret •n çok ı7 en az • · , K d. k d. ·h · • Filhakika millı istıklallerin en ı en me yaşıyan ı tt· diyerek ihtiyarın evine gitme~ 

* * * 
lJadımköyllndeki kıtaat ihtl· 

yacı için llizıım gönilcn 2f.ıU00 
Kg. ya~ sebze aleni münaka:;aya 
konularak 1 1 l laziran 9JO çar· 
şamlıa giiniı '<tal 14 tc ih:ıJesi 

icra kılınacağından r:ıliplerin 

rvmi mezktlrda sacın alma ko· 
misyonuna miiracaaclan ilıln o· 

J·u 18 cltrt<t kil. Bugün rüzgtr ,, . d ,. d" .. h Saıns "k' . en canlı avamilinden birisi de yarın, ·alim ıra anı ıye şo • g· e karar verdim. !{endisi bir c Ull l ıncı 
ımlltehav"'1 hın bulutlu olacaktır. - n~terliği canibi valasına 

iktısadl hakimiyettir; iktısaden re ti vardı. Fazla olarak bir kı - pencerenin önünde oturuyor, 
zaif ve buna müstenit ihtiyaca- zın kör olan gözünü iyi ettiğini mütemadiyen okuyordu. Ben 
tını tatmine gayri kadir millet- söyliyenler de vardı. Fakat kör yanına girdiğim zaman hiç va
ler için istikJal, hazan bir hayal bir gözü nasıl iyi etmeğe mu- ziyetini bozmadı. Karşısında 

~~ Görfilmemis bir 
kadar mevhum sayrlır. vaffak olmuştu? bir ot minderin üstünde de ku-

ın 
Binaenaleyh memleketimiz- Meçhul bir sır. . . duz bağlı olduğu yerde tepini-

de küçük büyük her birimizin Bunu bana söyledikleri za- yordu. 
,1ı reklam ve 
n Bir arkadaşımdan ışıttım : 
."mınederim, tuhaf 5eklam yap-

candan bir alaka ve sevinçle man hayretle: İhtiyara yaklaşarak: 
karşrladığI bu Devlet Bankası - Nasıl sır demekten kendi _ Bu zavallının kurtulaca-
müessesemizin, en yakın ):ıir za mi alamamrşnm. Fakat bana 

· d ·ı · · ğından ümidiniz var mı? .. Di-
,'nak husuııunda bir müsabaka 
rı'apılmı§ ve bunu şu şimdi an
'nlatacağrrn reklam kazanmış ..... 
aııeklam yapılmak i~tenen şey 

manda mes'ut tee·ssüsünü gör- ızahat veren ostum ı erıye gı-

d ye sordum. mek ve bunun milli hayatımız- erek: 
da meşkur eserlerini idrak et- - Bundan ibaret değil, dedi, Ayağa kalktı. Beni yeni far-

alo. ·ı~ . . 
ı. ıır ı .. ç ımış. 

mek inkılap tarihimizde başlı hatta bir köylünün ağzında kan kedi yormuş gibi süzerek: 
başına bir abidei iftihar olacak- ser olmuş .. Bu ihtiyar alim bir - Kendisine ilaç verdim. Ya 
tır. ustura ile kolayca kanseri alıp rın sabah gene vereceğim. İyi ·k Bakınız nasıl 1 .. 

y.' Şehrin büyük mezarlıkların
İ<bn birine muhteşem bir mezar 
1•:aşı yapıp ve taşın iistüne de 

-- - -- atıverdi. . . olacağını ümit ediyorum. Ken-
Yenl neşriyat - !nanmam, dedim, başka se disine verdiğim bu ilaç en kuv-

!.ıu ibareyi yazarlar. 
a "Filin otlu falAn Efendi e-
~teı: flli.a kuvvet ilacını kullan

Y _ namış olsaydı çoktan vefat e
';lip burada medfan olacaktı". 

.h Elveda! Bursa! ... 
Bu sllz ismi lazım değil Bur 

Türk Spor 
Türk Spor·un bu )!;Üll çıhn 

36 ıncı sayı ınd3, Eşref Şefik 

Beyin Spor hulgurcuları ... Serle,· 
halı ve çok şayanı dikkat maka
lesinden ha~ka halcanın ~por 

bftreketleri, 1 JikAye, ~llis:ıhaka, 

Av yazısı. Fııc<ı >porlarıııııı tarihi, 
Anadoluda spor. \'. S. 

fer böyle bir ameliyat daha ya vetli bir zehirdir. Her halde te
pacak olursa bana haber ver, gi sirini yapacak ... 
dip gör·eyim!. · Korku ile sordum: 

Bir sabah dostum telaşla gel 
di: 

- Bir kuduz getirmişler. .. 
Bizim ihtiyar bunu da iyi ede
cek. .. 

- Mühim değil, dedim. Fa
kat kalkıp gitmek merakından 
da kendimi alamadım. 

- Zehir mi? .. Bunu nasıl ver 
diniz? ... 

Bana acır gibi bakarak: 

- Bu bir sırdır, dedi, 
bana bir ihtiyar öğretti. 
seye söyliyemem. 

bunu 
Kim-

Gece olınu~, ay doğmuştu. 
e •da pıııeteciler aleyhine Ema
~'ıet davalarmr tahp e:ien avu-
~·catm. şu günlerde·" söylediği söz ............. .-. ... 1••H••••t1ll••lll•lllUllllO.•ll .. llttr•lllUUlllll, .. lllUU•lll1•UUIUUHHr1111111Hll .. 

·"<! Jilr ... Emanet bizim aleyhimiz
rı'leki davalarından "Centlınen-
1·a:'.ik" edip fariğ olunca tabii ar

, ;; :ık Bursaya avukat göndermeğe 
~ı· nahal kalıruyacak ve eskimesin 
~ı :liye ismini söylemek istemedi
', ğimiz zat ta Bursa seyahati 80 
'ıi!ira harcırah, kaplıcalar, orada 

Bu adamı;: karşısmda bir de ku 
duz hastaslli:! . . beraber bulun
maktan gittik"<~e korkuyordum. 

3 ·~rbabı mürüvvetten Talat B. 
:. ilam zatın ziyafetleri, mahalli 
e' Belediyesi aleyhine açtığı dava 
~ 1ve nihayet iyi kötü her gün hak 
~w lunda gazetelerde bahsi geçmek j 7 
... ııuret!le yapılan reklam hepsine nr__, 
1 ~ birden elveda! Doğrusu acıklı Q 
~ ,eydir. Ne diyelim Allah başka 
1ı ~eder vermesin!. öugünKU yenı 

bllmecemi:ı . : 1 Emanetin feragati kendisiı;ıe 
t haber verildiği zaman: -~LDAN SAC.A, 

·;ı- i - Yolı cannn latife etmeyin! ı: Tencerenin babası (5). 
~böyle şaka sevmem! de- 2: İdam et (2). Ekmek (3). Eda-

1 r. lmiş, fakat hakikat, kendisine tı şart (2). 
t, ltıtıtün 5ıplaklığile dim dik gös- 3: Nota (2). İdam et (2). 

Ot ı. 4: Edatı atıf (4) Taze değil (4). 
-.erilince şaşalamış ve : 5: Kelimenin sonuna ilavesile 

•• 1 ;rl I - Ne yapalım kısmet bu ka- mana ifade eden ke!ime (4). Teb 
• #ı dannı§. Amma alacakları olsun! riye ( 4). 
17 10 nlarda bu dil, ben de bu inat 6: Nota (2). Kırmızı (2). 
u., 'varken elbette yı"ne elime düşer- 7: Bir çalgı <2)· Doğurtan (3)· 
.z; Sonuna bir (R) getir . döner (2) 

]er! diye kendi kendini teselli 8: Beyaz (2). Nota (2). 
: 'etmiştir. FELEK 9: Erkek (2). Nota (2). 

ıft ' 

Dünkü bilmecemizin 
halledil:niş şekli 

YUKARDAN AŞA-:';! 

1: 1-;i s.f (8). 
2: Bahtiyarlık (6). 
3: Sonuna (N) getir otel olu. \2). 
Noınus 12). 

4: Zaman (2). Köpek (2). Yanıa 
(2). 

5: Zehap (3). Su (2). 
6: Zaman (2). Edat· rab;t (2). 
Arapça harlı tarif (2). 

7: Su (2). Kırmrzı (2) . 
8: Para bozan (7. 
9: Namizaçlık (8). 

İhtiyar son söz olarak bana: 
- Yarın sabah iyi olacaktır.. 

Dedi. Artık benim için gitmek
ten başka yapacak bir şey kal
mamıştı. 

Lakin hasta köylü iyileşti. 
Bunu bir türlü anlıyamadıın. 
Köylü giderken ihtiyara malla
rının yansını kendisine verece
ğini de vadetmişti. 

Seneler geçti. Bir gün bu köy 
!üye rast gelmiştim. Kendisine 
ihtiyarı sordum: 

- Bırakınız şunu, dedi. Bana 
toprak yutturan adam değil 

. ' mı. ... 

- Toprak mı? .. Zehir değil 

mi? ... 

Köylü kahkaha ile gülerek: 
- N c zchiri, dedi, toprak. .. 

Kuduz hastalığının aslı yok. 
Beni bir köpek ısırmıştı ... Bun
dan korkuyordum. !fastalrğa 
tutuldnm zannettim. Ihtiyar bu 
nu anladı. Benim korkumu iza
le et.i. Eğer hakikaten kuduz 
olsayJım Hiç böyle toprak yut 
beni eyi edebilir mi idi? 

Efendim: Samsun sicllli ticareıinde mukayyet 19 mayıs 929 tarihli zoı-il 

mukavelede muharrer \e l\'emlizıde GAiip beyin 30 Teşrini.-• vel 929 tarihli 
ikrnrı bilkitıbesile müeyyeı olduj(u veçhllc Nemlizade Gıllp bey ile müvek 
killerim Nemlizade Mlthat ve Celal beylerden müteşekkil olan ( Nem!lzade 
ı\lahdumlırı ) Kollekti[ şirketinin müntehaYi müddeti 31 mayıs 930 tar!hi
d'r. Şürek~dan Galip beyin vücude geıirdljl;i bir takım ll"l'" muhik sebep
lerden dolayı mihekkillerim namına 8 Nisan 930 tarihinde mabktmoye 
mtlrıcuıl• Galip bey aleyhinde feshi şirket da>•Sı ikaıne eylemiştim. Dava
yı m<7><0re Samsun mıhkcırıei asliye hukuk daireıinde henuz tahkikat dev· 
rc5inde olup bunun devam ve takibi hakkımız mahfuz bulunmaktıt iıede 

bu glin 31 m~yıs 930 tarihi hulul ederek ıicoreı k;ınununun 181 inci mad
desinin birinci lıkruı mucibince ~irkeıi mezkılre iııfis•hı tabii ile de mün• 
fesih olmuştur 1 haziran 930 ıarihiaden itibnrcn şürektdan hiç birinin 
~Jrkeci münfcsihai raezkUre nam \e hesabına icra~·ı muamılt cdtmiyecekleri 
ticaret kanununun 182 inci maddesinin hl\kınü sarihi icabındandır. Yınol<i 

pnor gününden itibaren ticaret hnununun ( Kollektil şirketlerinin talflyeil) 
hakkındıki ahkamından' !5'~his olan 210 ila 251 maddeleri ahk~mı dairesin· 
de hareket olunması icap cyleıuektcJir. F;ıbt Calip bey müddeti şirketin 

muıyyeniyeıhe ınuh ılifetlt b!rriza tasli.ce memurlarını intihaba yanaş. 

manıaktı olduğımdan. ınü,·ckkillerim kanun yolluıle şirketin tasfiyesini icra 
ettireceklerdir. Binaenaleyh yarınki pazar gününden itibaren firket nam ve 
he,.bına hiç bir mt11melc yapamaına11nı ıicaıet kanununun 182 inci mad· 
desine istinaden Galip beye hoıırlr.tıyorum. Şayet buna muhılefetle şirket 

nam re hesabına icrayı muamele edecek olursa bundan tcve!IOt edecek 
ınesuliyetin k•ndlsine raci olacağını ve bu yüzden müvekkillerimin 
duçar _olacağı kWci zarar ve ziyanın ve tazminatın Galip beyden talep ve 
davı edilece~inl ve f!rkot nam ve hesabına yapacağı her ·hangi bir mu!me
!eııin hiç bir zaman şirketin g:ıyn muayyen müddetle dev.mı manasını 

ifade ve tazammun edemiyeceğinl beyan \'e ihtar eylerim. 

lunıır 

1 Şehremaneti ilanatı) 
Beyoğlunda 1 laı·a sokağında 

Şanuı•ar dans salonunun dans 
resminden borcu olan YÜZ alt· 
ınış sekiz lirayı ı·erınediğinden 
haczedilen büyiik üç tabın ha
lısı 5/6 i93ü Perşembe günO 
sandal bede,tanıııt~a satılacıı~ı 
ilftn olunur. 

* * * 
Şclıreınaııetinden: Bayraın 'fC 

tatil giinlerinde lıazı meydanlara. 
seyir yerlerine kıınıla!l sabnca1' 
ve emsali eğlence vesaiti hak' 
kında ·~ağıda yazılı fıkranın 
zabitai belediye talimacname:;ine 
zeyledildiği ilAn olunur. 

Salıncak 'e atlıkarınca ~ibi 
çocukların eğlence vasıtaları 
Mayısın on beşiL1dcn Eylülün 
on be~ine \cadar ça!ı~tıniabiJir. 
Bu müddetlerden e\el veya son· 
raH bunları kurmıış ve yıhııt 

bırakmış olanlar tecziye ve -a· 
lıncak ve saireleri refedilir. 

• Dr. Horhorunı 
Beyoglu .\lektep sokak :-<o JS 

muayene sabahtan akşama kadar. 

llinıenale\·h ticaret kanununun ( kollckti[ şirketlerinin tasfiyesi ) hakkın
daki 5 inci kısmı ahk~oıi haricinde şirketi miinfesihai mezkiıre nam ve he 
sabına ~iirek~dJn hiç birinin muAmele yapaaı•yacakları ve Galip beyin buna 
muhalif olarıık vuku bulacak kAHei harekaıının me5'uliyetl munhaman ken
disine ait olaca.~ı molôm olmak ye eşhasısalisenin d~ ademi !ttila iddiaoına 
kadir olanıııacakları bilinmek üzer< 28 nushadan ibaret olan işbu lhcarna
meden birinin daire! aliyelecinde hı[1.1 ve bir nu5hasının Samsunda mukim 
Nemlizade (;alip bere ve bJrcr nushasının Saı11Run cicaret üdası riyısıetile 

sicilli ticaret mrmurluğuna ve 'l\iLün inhis:uu \-e Gümrük baş ınüdüriyetle

riııc ve Sams11n Ziraat ve iş ve Selanik ,-e Osmanlı bankalarına Posta ve 
telgrnf mdüriyctlerinc 'e Bafra Ye Trabzon Ticaret odaları rh-asetlerile, 
Tütün inhisarı memur ve müdürlüklerine ve Trabzon Gümrük baş mildii- Mali ye v ekaletindeJl 
riyetne ve lsıanbul tlcar<t odası riyasetile lstanbul Tütün inhisarı hış 931 senesi mayısı gayesiııe 
müdüriyetine w lst•nbul sicilli ticaret memurluğuna ve Samsun ve llafra kadar tab' ettirilecek evraJıl 
N'oterliklerine tcblil;illl ve birer nushasıııııı berayi neşir ve il:\n Samsunda 

matbua kapalı zarfla münaltll' 
mlinıeşir ticaret \"e Samsun gazetelcrik lstanbuldı Cumhuriyet ve Mil !yet 

·r b ı D ı d saya vazolunmuştur. gızeıelerinc \'c ra ~on< a oğruyo g-aıe!esi mü ilriıetinc ve bir nushasının e 
Münakasa 25 / 6; 930 tarihiJl ba ilmünabcr ıarahma t.\'diiııi bilvck41e temenni ederim efendim. ~ 

31 :Vlayıs 1930 Saat ıs Avukat H•UI Vehbi müsadif çarşamba günü saat 0 

dörtte levazım idaresinde mütt' 31-5-930 tarihli i~bu ihtarname varakası D•ircdc dosyasında mahfuz 
Miına harfiyen mutabık \e mu.alık olup benmıcibi talep lstanbul MIUiyet §ekkil mubayaat komisyonund! 
Gatele>i müdıiriyetine berayı neşri llAnı zımnında tebliğ olunmak üzere yapılacaktır. Münakasaya işti' 
ta>eiık kılındJ. 31·5-980 rak edeceklerin teklif mektuP19 

Samsun ikinci noteri: J. Hakkı (Mühür n imza) rmı ve (3182) üç bin yüz se~' 
----,,..

1
,---:t,---:k:------:d:---:ı:----d-:----'-------'- sen iki liralık muvakkat teırı1' 

eınva 1 nıe ru e nıüuur ü~ünuen: ~~~~aen~:::rn~e~~~: ~~~t% 
ı. d G ' d 'I k h yetine vermeleri lazımdır. Beyo0 lun a ,a,ata•aray cıvarın a "a ·sur ını derunundaki , 

Münakasa şartnamesi Jev9 
mnğazada mncut muhtelif eczayı cıbbiye mahallen bilmüzayede zım müdürüyetinden ve İsta~· 
furuht olunacağından t•lip olanların 9 619;30 tarihine müsadif bulda Dolmabahçede evrııtı' 
Pazarcesi günii sabah saac l 1 demahallindcki >atış komisyonuna matbua ambarı mümeyy;:zliği~' 
muracaacları ilan olunur. den her gün alınabilir. 

n: "Milliyet,, in edebi romanı: 113 nen işleri bili~ aldırmazdı. Cev mak istemiyen ve-N<ıp-olyo)1 gi ısmarlıyan ve yemeğini yazıl Bu mahmur ve mes'ut saat- - Gelir gelir, merak etıJl 
det Beyin ve Ahmet Samin in bi homurdanıp yürüyen bu a-' masasında yiyen bir sınıf iş ada I !erden sonra yazıhaneye gelip şu işi bitirel~m de paralan al 

1 :.il: 1'r-.t#' ,,, 6 

~! 1 ı.Deff 'l%mJlk, r&§.A 5.3 la 
son zamanlarda böyle işlere ba- dam derhal ayağa kalktı: 1 mı da vardır ki bunlar piyasa- bu çeşit haberlerle karşılaşınca lıın. 
kamıyacak kadar büyük meş- - Pek aıa, pek ala, dedi. Gü- nın demir başı gibi senelerce fena halde sinirleniyor, rast ge Cevdet Bey zarfı yırttı. 

.~ ( 

>k. 1 şılığınr toplıyamamış, epeyce 
ıf•ı r içeri girmişti. 
· (, r İhtivar adanı içeri girer gir-

7 -ıt mez Cevdet lky s_ıkıştı: 
,1 c - Ne düz taban adamsın ya
!Sl r hu, inciyi tutarsın taş olur. Ne . { 
ın1 dir bu başımıza gelen ... 
•eı O nefes nefese anlatıyor, bin 
rd ~ türlü sebep, maz·eret sayıp dö
?ı • küyordu. Son günlerde eski iş-
1sJ f !erinin de bozuluşundan zaten 
s d müteessir olan Cevdet Bey hırs 

!anıyor, çıkışıyor: 

- Beceremiyorsun, senin i
şin değil. .. Diye bağırıyordu. 

Malik Bey dayanamadı: 
1 - Peki gözüm yabancı değil 
~ ' sin ya. Ortaksın ... Biraz da sen 
ıla. J uğraş, daha gençsin, daha işt~n 

guliyetlerinin sebebini biliyor- nü gelince Nuri Beye haber ayni vaziyette, ayni şekilde ça- leni haşlıyor, en sevdiklerine 
du. ver. Bana bahst:tme. lışır, ne kapılarında otomobil bile çıkışıyordu. Bu mühendis Alaettin Be>' 

Cevdet Beyin cevabına gül- M l"k B müteessir dal b kl d ı d ii B" M l"k B · ·· ·· d uzun bir mektubu idi. Genç ıı1 Biirhan Cahil a ı ey ' gın 1 e . er, ne o a arın a genç ve g ıc;are a ı eyın yuzun e hendis vaziyeti anlattıktan s 
dü: bir şey söylemeden, ağır vücu- zel kızlar fink atar, şarapnel tanesi gibi patlıyan 

k k k . . u· s . k . k ı·d· d"" .. d ı k d .. 1 b . . . "f d . "d" ra bendin bitmesi için malze ca pe ço ışı vardı. graşsa - enın va tın ıymet ı ır . unu uvar ara çarpara ışa- Ve onların bir iki sokak ar- ac~ soz er u sınırını a · esı ı ı. . . . -· . 
meşgul olsa bu küçük işler biri Böyle ehemmiyetsiz işlere na- rıya pktı . Malik Bey çıktıktan sonra bir ye ıntızar ettıgını, Samsuıı 
ke birike ona ayda bir kaç bı·n sıl sarfedersin. İhtiyarlıg'nna İhf ar. iş adamı piyasada kalarında muhteşem taş bına- mu .. ddet k d" k d' ·· 1 mevcut çimentonun sağlam e~ 

ıy - !arda servetlerinin bekçiliğini en ı en ıne soy en· f ı d - o 
lira bırakırdı. Fakat böyle kü- bakma, ben çalışırım. Fakat pi- böyle cok insanlar görmüş ta- .. .. di Sonra Ferda Hanıma dön- sa ta 0 ma ıgını ana ben 

~ C b k . 1 ' eden bankalar, o suslu yazıhane dil kuvvetlenmesi ic;in de küHiye 
çük komisyon işlerile o hiç ala- yaLada bir kriz var, alacakları- mmıştı. a u zengın o an ve h" 1 · d · d b k""fr" : . . d 
kadar bile olmazdı. Hatta veka mızı alamıyoruz. Masrafımız bu kolay· para kazanıp çabuk :~a;~r:-~nça~~~a:ıy:k:l:ı ua y~ - Ne var, ne yok, mektup, ~ demır putredllere ihtiyaç 01 

!etini aldıg· ı bir sabun fabrikası var. Haftaya ödenecek iki bono zengin olmanın kerametini ken . .Y. Y g falan gunu yazıyor u. . , . 1ı ış adamlarına ıtıbar ederler- · . 
nın işlerini bile Ferda Hanım- muz var. Beşer bin liralık iki dı zekala~ınd~ ~aı_ıneden bu tıp di. -.Zıganadan mektup var e- Cevdet Bey mektubu 0 1< 
la Nuri Beye bırakmıştı. Bütün bono .... O güne kadar tahsilat !erden çıogu bır ıkı yıl bu han o- fendım. ken kaşlarını indirip kaldırı)' 
işleri onlar görüyorlardı. olmazsa bunları biz ödeyeceğiz, dalarında Ağustos böceği gibi Cevdet Beyin sert sözlerini - Ver bakalım, seninki neler dudaklarını ısırıyordu. 

Milyonlarca liralık ihaleler, haberin olsun. öttiikten sonra ortadan kaybol- bir kamçı gibi suratına yiyerek yapıyor, o da işi amma uzattı 
müzayedeler, münakasalar için Cevdet Bey birdenbire kıp muşlardır. yazıhaneden çıkan Malik Bey ha! 
de yüz binlerce lira karlara alı kırmızı oldu. Şimdiye kadar Şatafatlı yazıhanelerinde ka- bir dakika bunları düşündü, son Genç kadın büyük bir zarfı u 
şan bu adam devamlı, fakat kü- hiç kimse ona böyle ödenecek bul salonları, şık ve güzel dak- ra taş merdivenleri ağır ağır zattı. 
çük işlerle uğraşmaktan sıkılı- bir bononun gününü vaktinden tilolarr ile hüküm süren bu bir inerek dışarı çıktı. - Sen de onu özledin galiba, 
yordu. evvel haber vermemişti. Bun- sınıf iş adamı bir müddet dil- Cevdet Bey bir kaç günden- görmiyeli epey oldu değil mi? 

Malik Beyin teklifine kızdı: dan daha büyük bonolar olur, !erde gezdikten sonra bir gün beri yazıhaneye uğramıyor, ye- lki ay var. Son gelişine çok kal 
- Ben uğraşacak olduktan dakikası, saati gelince çatır ça- birdenbire çekiliveriyorlardı. ni evin tertibatına bakıyor, Ha- madı da ... 

sonra neler yaparım azizim. De tır öderdi. Malik Beyin bu ih- Fakat yanı başlarında karanlık lenin tam bir ev kadını zeka ve Ferda Hanım mahcup önüne 
i ksa vaktim ok. barı bankadaki vaziyeti onu fe- bir odada, küflü bir yazıhane- maharetile hazırladığı içki ve baktı: 

ö emelerd emek masaları başında leziz - İki buçuk ay oldu efen-

- Seninki su bendi değil 
le yapıyor mübarek kale! D' 
Demir putrele ne lüzum 
Her şey mukavelede yazıJd 
gibi yapılfnaz ya. Bent yap1 

sıvandıktan sonra içinde put 
var mı, yok mu kim biJeC 
Daha nafıadan ikinci taksiti 
le alrnadık. İş böyle giderse 
kış bitmiyecek. 

(Bitme 



-.'.\J ~el iste bir st1al takriri llıı- Yeni Postahane kar~ısında .... 

ADAPAZARI T. T. Bankası 
\
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de tanzim ve imza ve elinizebizzatver (Birinci sahifeden mabaai) 
(Birinci sahifeden mabaat) diğim işbu ihbarname üzerine iktiza rik tulumba ve motörler, istih-, 

ıu sözlerimden Bursa mahke- eden muamelenin bihakkın ifa edilme sal edilerek traktörlerle motör- Serıı1ayesi 1,000,000 T. lirası 
;inin muhterem heyeti ile her~- sini beklemek hakkımdır. Gerçi zatı lü pulluklar ve biçer makinele

•cr orada bizi mlidafaa eden ve~! aliniz bunları mahkem•de dinlediniz. rinde müstamel petrol, benzin, 
beylerin de rencide olmamalarını bıl Duydunuz vebunlar zapta da geçmiş 

Her IUrlU banka muamelatı yapar. 
hassa rica edeyim. tir, bu kadarı da layihamda olmasa- mazot resimlerinin muafiyetine 

Bu şerait içinde ister beraet, ister ydı dahi makamınızı tahrik için ka- dair ahkam vazolunmuştur. TEVDiATA MÜSAiT :FAİZ VERiR 
VADELİ TEVDiATIN F,.\IZLERINI 

HER AY TEDiYE EDER 

ahklımiyet vasıl olunacak her han- nuni ve kafi sebepler olabi!iTdi. Fa- Ancak bu kanun dairesinde 
hüküm neticelerinin bizi tarnami- kat mademki onlardan dolayr_ h_uku- tasfiye yapıldıkça ve azami 930 

_, tatmin edebileceğinden şüpheli- ku amme davası tahrık etmedın;z. ış- mali senesi gayesini tecavüz et-
yim. Demek ki adalet hususi ve umu te böyle aynca ve sara}ıaten ıtham k .. . t d 
mi vicdana nisbetle esasen itminan ediyorum!.. meme uzre mevcut zıraa o a 'ielefon isi. 2042 ~--
verebilmekten başka bir şey değil- Bilvesile hürmetlerimi arzcderim. larında' mukayyet bulunan pet 
mis! efendim. rol ve benzinle müteharrik mo- vır~R ~lTILIJ~R .Kime kimden şekva ede::. .. Haydar Rifat törlü pulluklar ve biçer, döver 

* * * Bu ihbarnamenin hukukculardan makineler için mevzu kanunlar-
' R f B 1 . bir kısmına göre hukuki bir ehemmi- da mukarrer muafiyetler mu-ı lSTANBUL LİMAN ŞİRKETINDEN Ha 'r i at . ııapsı yeti yoktur: Çünkü bu esaslardan kk d d k. 

d 1 b. d 1 h dava va aten evam e ece tır. I Şirketimizin kadro harici kalan 200 tonluk Pinar vapuru 
bulundul!;u hald~ satılık olduğundan talip olanlar Fer,er ve A
yakapı arasrnclıı tkmirli bulunan vapuru gördtiktcn sonra teklif 
ettikleri fiatııı ytiıdc beş ııisbetinde teminat akçesile en son 
verecekleri fiatı Sirkecide Liman hanında Umumi müdüriyete 
kapalı zad deruıınııda bir teklif ile 14 Haziran 1930 Cumarteşi 
günü saat on altıya kadar mliracaat etmeleri llı\ıı olunur, 

l(anunsuz oldu- o ayı ır ava açr mış ve u s t l b . "t .. Dlll derdesti rüyet bulunmuştur. Bi_rhbsuç on pef_rot.v~ ~nzıne aı ı;t·: 
için ancak bir dava açılır. Bu ı ar-. sum mua ıye mm ıcrasına mu- ' 

ğunda israf ediVOf name olsa olsa Reisicümhu: Hz. ne \teallik yetlerinde benzin ve pet-: ·-M __ yazdığr mektupların ~ukukı m_anad~, rolle müteharrik pulluk, traktör, 
bir ihbarname olmadrgı şeklındeki b" k' 1 · b 1 1 1 

V k AI • b. t 1 fi' . . b' ·ıcaıve ıcer ma ıneen uunana-
dır rın zıraat o a arın a mu ayye e a e tı 1 r e gr a a noktaı nazarını tekıt eden ır vesı ·ı : d 1 d k t 1 

vazifesini ifaya davet ·Müddei umumi aleyhi- bulunan ve iki senedenberi veya 1 

ettiği gibi müddei ne de dava açtı \daha_ sonra.~übayaa edild~~leri 
. ________ _!!!lllm_Umum1 mlidiriyct 

D-- t ft H d Rifat B takdırde mubayalarından ı.ıba-
A 1 h · dava ıger ara an ay ar .

1 
. Umum 1 a ey ı ne İstanbul müddeiumumisi Kenan B. ren muattal bırakılmıyarak zı-

açtı aleyhine "gayri kanuni tevkifine ni- raatte kullanılmış ve mevadı 

KAPTANLARIN NAZARI DiKKATİNE 
Bir gemi sahibinin birinci, ikinci ve üçüncü kaptanlık vezaiflni lAvikiyle 

hayet verilmemesinden dolayı dava' müşteile muafiyetinden istifade ifa edebilecek kabiliyet ve rütbeyi ve bu hususu tsvsik edecek evrak ve 
ikame etmiştir. Bu istida usulen Ad- etmemiş olduğu ğibi bugün de v,saiki haiz Türk t'ıbliyctinle iki kaptana ihtiyacı vardır. 

\ \,·ar 1 ııı l<ldeıumumis"ı e !iye vekaletine gönderilecektir. 1 ı b'l k J b mak"ıneler \i•k d b h kl teklı'flerı·nı· l.•t•. -. bul '39 numaralı poet· n ,. Vekalet lüzum görürse b:.ınu ceza ~~ ışa 1 e~e o an. u . ' • ·a 1ranııı u ususta '·' "' , • 
b 1' !ı ııro:ım; VC işleri müdüriyetine havale ederek tet ıçın tazmınat ven~ecektı:.. kutusu •dresine tahriren bildirmeleri ilAn olunur. 

kikat icra ettirecek ve icabında bel-ı Petrol ve benzınle mutehar- -·--- --ı 
ma\.ı,cr.cı1c d.; bir istida 

ırhn Jc rJi 
M1hr:mt Eoat ve Haydar Rifj_ı B. 

ıa-:asım'la yepyeni bir safhaya gırdı. 
Beş güııdcnlıeri İstanbul hapisane
sin'1"' müddeti mahklimiyetini geçir
r P olan Haydar Rifat B. müte
no. ... ıt adli' mJ.kamlara istida1ar gön
deriyor. 

Haydar Rifat B. hapsmın kanun
suz olduğu ve tahliyesi icap ettiği 
kanaatın<ladır. Bunun içindir ki 
temyiz Başmüddei umimiliğine verdi 
ği istidayi takıben üçüncü ceza nez
dinde i~dei muhakeme talebinde bu
lunmuştu. Nihayet son olarak bu iki 
istidaya inzimamen Adliye vekiiletine 
müracaat etmiştir. Haydar Rifat B. 
bu istidası..-ıda Nazım B. tarafrndan 
açdan d~v<ının müruru zamana uğ
ramış olduğu halde hapsedilmesinin 
kanunsuz olduğunu söyliyerek veka
leti şu telgrafla vezifesini ifaya da
vet ediyor: 

Ankara'da Adliye 

Vekaletine 

"Temyiz 482 ile mahkfun et
ti. Cürme esas tutulan istidam 
28 9 '929, Nazım Beyin şika
yetnamesi 29/1 930 tarihlidir. 
Şu halde ilk sa:.ttenberi haksız 
olarak hürriyetimden mahru
mum. Makamınızı ifay'ı vazife
ye davet ederim.,,. 

HAYDAR RIFAT 
Bu telgraf üzerine henüz vekalet 

ten bir cevap gelmemiş ise de ayni 
şikayeti tetkik eden temyiz mahkeme 
sinin kararına intizar etmesi kuvvet
le muhtemeldir. 

Yeni bir ihbarname 
Haydar Rifat B. bu istidasmdan 

başka Ankara müddeiumumisine bir 
ihbarname göndermiştir. İhbarname
de aleyhindeki davaya esas olan ve 
Reisicümhur Hz. ne gönderilen mek
tupların Reisicümhurun memur olma 
ması itibarile ihbJrname telakki olu 

ki de lüzumu muhakeme karan ver- rik maddelerin aksamı mütem- Müzayede ile satıt L A N 
dikten sonra Ağrrceza müddeiumu- mı'mesı'nden ma'dut ol.an bu trak Haziranın 6ıncı cuma günü sab•h saaı ·r h .. ·1 ki . 1 .. k · 'b ·ı d ·· t' ıo,h OsmaıılleydeCabi so'rn1ı ağzında u aııyecı i e ıştig,ı ettığım 
misi olma ıtı arı e avanın ruye ı törlerden maadasında kullanıl- Sezai Beı' apartımanıııın 8 num,·ıralı BC)'O."lunda Paııaiya klisesi Temyiz mahkemesine ait olacaktır. 1 ~ 

Ayni zamanda alakadar makamata mıyan pulluk ve tulumba, çayır dairesinde mevcut ve Dimitrl rançalı sokağıııda 2 ııumerolu rluk-
Haydar Rifat Beyin bu istidalarmın makinesi tazminatta nazarı iti- efendiye nit nefis ve müzeyyon eş- Hm terk ederek tatili ticaret 

valar müz>yede surcılle satılacaktır. 
resmi kanallerden geçmeden bazı ga bara alınmıyacaktır. Verilecek On bir parçadan mürekkep ve Vi- eylediğimi alakRdaraııa i!An 
zetelere intikali keyfiyeti şayanı dik- olan bu tazminat mevcut trak yananın en meşhur Portua !'iks fob- eylerim. 
kat görülmüş ve tahkikata başlan- ·· ·· !" 11 'k b" d"' k J·' 'f ~ t tor, motoru pu u ve ıçer, o ri ·a>ı nıamu "ıı ması nıavun •6 • _,, LeOn V!•yama ____ . _ 
mış .,ırnk. mahkemesı·ne ver makine ile mübayaa krymet cından gayet zan[ yatak oda takımı, 

a ara 1 . "k d d A k . defa ayni fabrika mamulatından olup llevoğlu dördüncü sulh hukuk 
İstida en mı tarın a ır. nca yem marklteri ıe bronz işlemeli 11 par- nıahkemcsinde.ı: 

olarak mübayaa tarihlerine gö- çadan mürekkep miizeyyen yemek G1buda Lüleci haodekte handek 
Diğer taraftan H. Rifat B. Anka- (5) k d h · d k ( b b caddesinde 67 numaralı h1nede sakin ra mahkemesi riyasetine de bir istida re seneye a ar er sene ı- o a ta ımı eheri nsgarı üçer in 

· 'k d ·· d ·ı ıı· kı ·metı'ııd' 1 ı' b ·· t ı iken 1.3 mayıs 19~0 tarihinde vefat 
göndermiştir. Bu istidada şu noktala- çın o m• tar an yuz e on tenzı , ra l c 0 an Ş n mus osn: 

1 k B d f l nefaseti lıaiz takımlar g-ayet ehven eden mı.lam ~:ıenlniıı terekesi'1e malı-
n zikrctmektdir: 'o unaca tır. eş sene en az a fiatlar ile >atılacaktır) 1 bkiki Fransız kemece vazıyet olundu(';tından tarihi 

1- Gazetecileri_n davasının naklin 
1 
olanlar için ayrıca tenzilat ya- mamulatı l.uvi X\'l nefis salon ta iliır.dan itibaren es'ılbl matlup ve 

denberı:ı:ıar ge~tı. Mahmut Esat. ~· pılmıyarak 30 beygir kuv- kımı, krist'llli re bronzlu araba şek- alakadaranın BiR ay ve veresenin 
Turk hakımlerını ve mahkemelerını . · ı ı j ı k 1 ÜÇ aı· zarfında Heı_·o0•lu dlirdüncü 
Son derece tahk'ır eden bo··yıe bı"r na-'vetlı olanl_ara (9) uncu __ senede_n in c asr ÇJ)' m1sl5l, bronz heye -

l 1 k · ı ı sulh hukuk rnahkcn1esine mi.iracaat-
kl·ı talebı"nde bı·r mes'ul aramadı. ve kuvvetı (30) beygın geçkın er, mat en "" rısta vazo ar, ye-

ı mi~liklcr, ve güınüşlü çav ve likör ları lüzumll ilıln olunur. 
2- Halk Adliyeden illallah diyor. olanlara ( 12) nci seneye kadar takımlnrı, hususi kutu derununda 

Sebebi adliye inkılabr~ı':'. .. tatbi_htı 'daimi beşinci sene tazminatı ve- ı il,' parçadan ibaret Luyi XV! nefis Bir H:ı.sta Bakıcı 
son derece yanlış Y"'.'"'.tul~esıdır. 1 rilecektir. Çalıştırdığı traktör krist•I çatal bıçak takımı, halis pur• Okur yazar bir hana bakıcı 
Halkı bu hale koran pıslıklerı, erba-ı 11 k d di 'k" ı 1 _ silen ve 12~ parça tabak ve çay hanıma ihtiyaç vardır. Alemdar 
bı üç ayda süpürebilir. Mahmut E- ve pu .. u a e 1 1 

.. 
0 an ar~ ay takımı, Sen Luyi ve bronz portatif Sihhat Yurdtı!!a muracaat eyle-

sat Beyin hareketleri Adliyeye sui- rıca yuzde on beş, uç trakeor ça lambalar, yaliızlı ıninı•on konsol mesi. 
kasıt neticesine müncerdir. Müdaha- 1 lıştıranlara yüzde (30) , ·4 trak ayna, tablolar ve gravürler, ipekli ve --------------
leleri vardır. _Ezcüm~~: I - 1:Cadriye_ tör çalıştıranlara yüzde 45 ilave kadife perdeler, elektcik avizeler ve 1 lemaıı mlkcddet bir halde 
Ha".'m beraetınde mu_dahales~ sebk- . edildiği, 5 ve daha ziyade çalış- abajur!, r, işleme· salon yasdıkları, salon orke.;trnsma mahsus 
etmış. Bu bapta Avnı ve Husamed-: İk. V k'l • · portmanto çini ;ıoba ,.e tualet aynası, MUSIKI NOTLAR[ 
din Beyleri dinlemek lazımdır. 1 ttranlara da tısat e a etının kristal. tua!et ,.c Ja,·abo takımları, 

II - Hikmet eByi dinlemek laznn takdirile bu tazminat bir misli a_ynalı dolap v~jair eşyayı heytiye. [iatının nıbu i~in atılınaktadır. 
dır. 1 kadar tezyit olunur. Kezalik bir Ulbrih mark,lı çaprast ıclli nefis Lir Fiat listesi t•lcp vukuuııda gön· 

III - Na~rm 1_3eyin Kadriye Ha-ı traktör ca\ıştıran çiftçilere beş Alınan piyanosu. rıemedan, Tebriz, 
nım fezlekesınde ımzası olmaz. sene müddetle atla ziraati ta- Ilercke ,.e Şiraz secc•Je ve Iıa!ılaıı. dcrillr. Atideki adrc'e yazılmasL 

3 - Evvela Mahmut Esat Beyi .. ' . . Pey sürcnlcrJeıı 10) de 25 teminJt Corso Kino Budap:st iV \'aei 
Basa tın tahliyesine müessir olmuş-. ahhut edenlere venlecek tazmı- nlıııır. Ctca 9 
tur, bu müdahaledir, buna vekilin nat miktarı taahhütleri hilafına !"""------. _______ ._-ı;o.,.--------:0 .... -~ 
zerre kadar hakkı yoktur. hareketleri tahakkuk ettiği tak 

1 
na m~ccanen. bıre~ tane vermek na merhun tahvilat ve -altnılar 

4 - Başkatip Tevfik ve birinci dirde maafaiz iki misli istirdat suretıle tazmınat ıtasından sar- rehin edildikleri zamandaki kıy 
reis vekili Hasan Beyefendiler aley- d'l - · d · t · at alın fı nazar etmeğe ve cihazlar tes- metlerinin yüzde onunu kaybe-
h. k fi t ık· t 1 e ı ecegıne aır emın -
ıne mev u ara e ına yapı mrşt-r. -1 ·· d ı !im edildikçe muafiyetten isti- den ve ya borç vadesinde öden-Bunu Adliye Vekili ben yaptırma- mak suretı e yuz e on artın ır. . _ . . . 

dım diyemez. Derse yapıldığım öğ-J Tazminat almak istiyenler QU fade?'~ nı~a:J'.et vermege lktısat 1 m,ekle n:ıedyuna ve ya .. ıkarı:ı~t-
rendi, bütün dünya ile beraber duy- kanunun neşri tarihinden itiba-1 Vekili salahıyetta_r ol~c~ktır. 1 g~hına ıhtarname g~nderılır. 
du. Bir muamele yapmadı, bu telkin! ren mahalli mevadı müşteile ko 1 Bu kanun neşrı tanhınden Bır hafta zarfında eksılen kıy-
isnadı muhterem mahkemenizçe cii- · 1 · t odalarrnca 'muteberdir. met ikmal edilmez ve ya borç 

.. 1 k k b 1 1 d B ih . mısyon arma zıraa İ 
rum 0 ara • u 0 un u. u c etın d k b' b ktisat Encümeni layihanın tediye olunmazsa merhunat san 
telkin yapılan kimselerden tahkiki musa a ı r eyanname verme .. . . . . . . , • . 
ve Nl\zım Beyin olbaptaki zabıtların- ğe mecburdurlar. Beyanname- muzakeres~~t bıtın;ı:ııştır: Layı- dıkla;ça resen s~tı~ar~k mecmu 
dan tetkiki ile anlaşılması kabildir. !erin nasıl tanzim edileceği ka- ha yann butçe encumenıne tev- matlup ve masan{ ıstıfa olunur. 

Hakikatın sübutu için hiç değil nunda ınusarrahtır. Alakadar- di olunacaktır. Ve satış bedelinin fazlası sahip 
namıyacağını bildir~rek resmi ihbar- · k'f t k dd.. d f d l 1 · · 1 
name mahiyetinde olmak üzre bu sa- ıse t~.v ı e e. a um. e en tarihten !ar komisyonlarca tayin olunan Tasarru san ık arı erme ıade o unur. Sandıklarrn 

on gun cvvelınden bır ay sonrasına . . . T f d ki h kk l' k d 
tırlan yazdrğmr ilave etmektedir: k d İ t b 1 .. dd . •1.•. tazminat mıktarına ıtıraz hak- asarru san ı an a ın- muame at, evra ve sene atı 

ı a ar s an u mu eıumumı ıgıne . .. d · k !' 'h d 'k · h · ' · f · Bundan sonra stanbulda alınan çektiği telgrafların bir suretinin İs- kını haız olup on beş gun zarfın akı anun ayı ası a 1 tısat er nevı tekalı , damga ve saır 
istinabele~:n evvelce mahkemenin 1 İ ·· · d ·· k t_anbu_ l telgrafa nesinden getirih,.,osin; ı da ktisat Vekaletine müra.caat I encumenın e_ m_uza ere_ v_ e ay-ı rüsumdan muaftır. Tasarruf 
verdiği "itl3.k" dairesinde alınmadt- 1 k b 1 d Jd B J" h 
ğından d~ şikayet ederek diyor ki: ıste~m. . . edeceklerdir. Tazminat miktarı J nen a u e 1 1• U ayı anın sandıklarına ait bilcümle nukut 

"Vaziyetteki hatalara kısmen ol- . aydar ~ıfat B. ş_ahıtlerinin, is-' hakkında Vekaletin karan kat' 1 ihtiva ett;ği esaslara göre hükO.- ve emval devlet emvali hük-
tınabesındekı yolsuzluga tekrar ışa- • . .. . l" ·· d'" • ·· h il d .. . 

sun bir nihayet vermek maksadile ka ret ettikten sonra diyor ki: ıdir. Muddetı zarfında beyan- met. uzı.:m go~ ug_u ın_a a er e mundedır. Bunları çalanlar, ih-
nunun t~'ep ettiği manada bir ihbar- Mahmut Esat Beyin 480 ni,,ci name vermemiş veya beyanna- şahsıyetı resmıye~ı _haız tasar- tilas edenler, zimmetine geçiren 
name (v· '• ,e) min Mahmut Esat maddeye bina ettiğ~ J;ıakare_t ·~e söğ- melerini hilafı hakikat surette j ruf sandrkları tes_ısıne . rı;ıezun- !er, suiistimal edenler devlet 
Beyin bir~ı 0lsun kanuni yola girme me kısmının sıhhatını 481 ıncı mad- doldurmuş olanlara tazminat dur. Sandrkların tik tesısı mas- lı 1 'b' t kib 
sine yardım . ''eceğini düşünerek bu d .b. . b k h ki . . . . ma ca mış gı ı a at ve ceza 
kadar haksrz badirelerden sonra ona e mucı ınce ıs at etme a cm· verilmiyecektir. Yalnız bu ibi rafı ıd~.reı hususıye ve beledi- ·· ·· - ·· · 

drr. ' · · g elerce mu·· tereken temı'n olu- gorurler. Muteaddıt tasarruf 
hu iyiliği yapmak ve memuriyetinizi Böyle davamı isbat etmekle bera- !er ıı;alı sen~ n~hayetıne kadar Y ş sandıkları bu kanun hükümleri-
eldeki davada esastan tenvir ve· tes- her cezayı temamen düşüren davayı muafıyetten ısttfadeye devam e nacaktır. Sandıkların açıldıkla- t'b" 

1 
k t"l l d 

bil etm•k üzre tabir caiz ise bu it- iskat ettiren bir hakkı kulla~maktan debileceklerdir. rı tarihten itibaren beş sene zar- n~ .a ı ~ ma şar. ı e ~~a arın .a 
hamnameyi yazıyorum. muhterem mahkemenizin beni menet . , fmda senelik temettüleri idare bırltk vucude getırebılırler. Zı-

A - Adliye Vekili Mahmut Esat mek iste?'eyeceği_n~. şüphe yoktur.. Taz~ınat alakadarlarına nak 1 masrafile tevdiata verilen faiz- raat bankasının kefaleti altında 
l3ey Adliye dairelerine, mahkemelere H. Rıfat B. butun bu hususat ı- ten tedıye olunacaktır. Ancak 1 · k 1 madrg-ı takdirde a- bulunan Emniyet sandig-ı bu ka 
tnüdahale etmiştir, mevki ve nüfuzu- · 70 · ··t · h"d" d" 1 . 929 1• . f d h 1 en arşı ıya 

ı çın ı mu ecavız şa ı ın ın ePıl- ma ı senesı zar ın a ve er kl 'd . h · b 1 d' nun hu'"kum·· len"nden · t"f d nu suiistimal etmiştir. crada tekem- mesini istemektedir Bu şahitler için t kt" t 1 il k .
1 

çı ar ı areı ususıye ve e e 1- ıs ı a e e-
ınül etmit fiS.mlarr durdurmuştur; de İstanbul- Baro r~isi Halil Hilmi !~ak 0

1
r
60

v
0
e dn:'.0 .?r u. pu u 1 e ye bütçelerinden kapadılacak- der. Bu kanun ahkamını kabul 

h·kim1 · t•kdi hu··rn·yetlenn· e te ' aa a onum zıraat yapmış "ki · · kd' d ·ıı· a erır. r - sabık temyiz reisi Ömer Lutfi .,e 
1 

. . tır. Tasarruf sandıklarına efrat ettı en ta ır e mı ı bankalar 
cavüz etmiştir. Kanunsuz tevkiflere Ali Rıza, ve sabrk birinci ticaret rei- o anlar. tazmınat mı~tarım ban- ve müesseseler tarafından yapı- da hükumetin mezuniyeti ile 
gö~ yum~~1?~~r.Vekili Mahmut Esat si Esat Beyler bulunmaktadır, kada __ bıra~mak şartı.le D;le~cut lan tevdiat, devlet zaman ve ke müstakil tasarruf sandıklarınr 
B hk 1 · · 1 d b k lstanbul beşinci icra daires'nden: traktorlenne mukabıl Iktisat f 1 · lt d d H ·· t h ·ı ve ya tasarruf sandıkları servı's-ey ma eme erı tesır atın a ıra M h f V '-~ı . . 'h d' a etı a ın a ır. er mus a sı 
tnak üzere hareketlerde bulunmuş- a cuz ve uruhtu mukarrer bu· e"" etınce tayın ve tercı e 1- 1· b" ı· k d l t di !erini vücude getirebı"lı"rler. Ta-l K ı !f Ah - - ın ın ıraya a ar o an ev -
tur. Bir gün bir mahkemeyi lıiğv er- unan urıu uşta acı met mahal· lecek evsafta agır yag yakar ve h' b" 1 h d"l . sarruf sandıklarının salahiyet-
t · .. · · h.k. 1 1 · lesinde karakol soka•ında beo nu- . 1. k .. d 'ki • atı ıç ır suret e acze ı emı-
esı gun ayrı reıs ve a ım ere aynı • v ya gazoıen ı tra tor te an nı . T f d - len· b'r 111• amn ·ı t b"t 

· 'h · ınerolu hanede konsol çini soba ,.e b k d 1 h kk h . yecektır. asarru san ıgı, ta- ı z ame ı e es ı o-ınahkemeyı ı ya etmiştir. Şahıtlerim . . . • • an a an ta ep a mı aız o- .. f 1 T f d ki d 
celsenin kiişadmda mahkemeye tak- saırenın ı 1 hazıran 1930 tarihine 

1 
ak! d z· B k sarruf cuzdanı ve tasarru tev- un ur. asarru san ı arrn a 

d .. . .. .. ac ar ır. ıraa~ an asınca d" b ·· ·ı t b' t t ı k d ft l · kil im ettiğim istidadaki şahitlerdir. musadıf çarş•mba gunu saat ı 2 de d' 
1 

k k .. b d li ıatı ve ya una muması a ır- u u aca e er enn şe ve 
[Teşkilatı esasiye 55, 54 ve ceza furuht edileceginden talip olanların te ıye 0 unaca . tra tor e ; n ler hükumetin muvafakatı olma nevileri ve bunların kayit ve is

kanunu 72] müşarünileyhi bu ağır yevm muayyen mezkörde memuri- den mahsup edıle~ek taz?1ın~t ılığı takdirde hiç bir banka ve timali tarzları ve dahili muame-
töhmetlerle itham ediyorum. Ancak yete müracaat etmeleri ilin olunur. mec~uuna muka~>.l ~ene~ı tedı- ya müessese tarafından kulla- lati bir talimatname ile tesbit 
manen kör ve muhakkak riyakar ib- ye mıktan 750 hın !ırayı teca- 1 Tasarruf sandıkları olunur. Kamın neşri tarihinden 
nüzzamanlardır ki bu Samim! ve feda .\Jahmut• " k •• > • m amaz. 
karane harckeri hükümet otoritesine paşa'da vuz etmeme uzre cem an 3 mı! yapılacak tevdiatın ikrazatta muteberdir. 
ınünafi v• Cumhuriyet prensiplerine Kürkçü ha- yon liraya kadar bankaya karşı istimal edilecek miktarının ya- Merinos layihası ise bütçe-
muzir addederl•r. Davam bilakis hü- nınd 1 yeni taahhüdatta bulunmağa İktisat nsı hazine bonosu ve tahvilati de Merinos koyunu almak için 
kumeti kuvvetlendirecek, ve Cumhu- Vekili mezun olacaktır. Petrol ile devletin kefaleti altında bu- konmuş olan tahsisatla satın · · ı · kil d k ı!çılJn san+ 
rıyetın var ıgma senet teş e ece ve benzin traktörlerine tatbik lunan ve yahut meskuk ve kül- alınacak koyunların ücretsiz tev bir davadır. Mahmut Esat Bey pek ; !aliye fab-
aciz bir faniden ibarettir. Gazi Haz- ri',asında h?linde ağır yağ vakmalanm te çe altın mukabilinde umumu zii ise hükumete salahiyet ve-
ı-etıcrinin ~ziz sahıslarına takdim e- yerli ve min eden hususi cihe>7laroan is- ve yarısı sağlam ve nakde tah- rilmesine dairdir. Zabıtai sıh-
dilmi~ v~ t~rafı 'aıilerinden muhterem .. Avrupa.- modeli C'l şık, sağlam ve tifade tahakkuk etti~i takdirde vili kolay menkul ~eminat mu- hiye ve islahı hayvanat layiha
Başvekıllerıne tevdı buyurulmuş 0 - · l k ı d mevadı mii~teile tahsi~atım kıs kabilinde teş,ebbüsatı nafiada 1 lari zabıta! sıhhiye müşavere ı, h , b" h' k' 1 •. h 1 ınanı ıno vaca aeı ece e ucuz sıında-
•1n ususı ır ma ıyette t ayı a a- k l k k b 1 1 ·ı 'd · h h · · l'h h k rrın Mahmut Esat Bey tarafından liyeler bulun.lııj!;unu muhterem hal meıı :ır~ı ı tut;ır;ı u 6ho7. kullan1 ma < şartı e ı areı usu- eyetını ve ısa ı ayvanat o-
ınahkemcye ve dolayısile aleme male kımııııı n1zorı dikkatıı)a arz evleriz. larchn liizumu k~<hrrnı .,.,;;h'I- siye ve belediyelere ikraz edile- misyonu azalarına muayyen tah 
dilmi tir. K n · · · Yor 1 Sıımarc i ef bilecektir. Tasarruf sandıklan- sisat verilmesine dairdir. 

1 

HABERİNİZ VAR MI? ~ 
\"a'.ıL duydun ınu? 
l l· yır, nı: })mu~.> 

l 9JO 'l'iırkl • güzellk kr.< > 

ı\JÜBECCEL 
N.ı\ \lIK 11 A:.\ ll\ıl 

t~~~MBi~ 
pilaklarına okuınuş. 

Hunda şaşıhcak ne var-/ 
l lilkatın her gOzelliği lıir arada 
vermesi... \'üzü, vücudu k:ı 

dar sesjni de güzel yanırın:ı:;ı 

- Peki, bunu dinlemek için ne 
yapm1W 

- Ç'ok basi~. Columbia marka:ı 

17160 numerolu 

"MÜBECCEL'İ ;\ıl 
BEN,, 

lSTANBUı. VlLA YETi 

DEFTERDARLIK ILANATI 
Adana defterdarlı_l!;ından: 

il 

I, 

Kapalı zarf usul il~ 15 ınayıs 930 tarihine• 
ihalesi nıukarrer iken talip zuhur etmem · 
olan l(arataş ve Tuzla nahiyeleri arasınd~ . : 
kapu arazisi denıekle nıaruf arazının otlakt- ı 
yeye intifi1 hakki tarihi mezkureden itibarc:' 
bir 111ah zarfında pazarlıkla ihalesi icra edil'.ı: 
ceğinJen tal ip olanların bu müddet zarfın(·,: 
Adana defterdarlığına ve ş1rtnan1eyi görnıt': 
ve al ııak a1·zu edenlerinde milli emlak mı~: 

1 

dürlüğ·üne müracaatları ilan olunur. ~ . . . ' .a 
Bakırköy n1aln1üdiirlüğünden: ·p 
Fi!ory.ıda denizden dolma ve Talat Beyllı 

fuzul"n ta:ıtı işgalinde bulunan kumsal nıahaı:: 
biı· sene ınüddetle icara verilecektir. ~ 
Muha111nıen senevi bedeli icı:ırı 500 liradır. 
2 taksitte 1 taksit ihaleyi ınüteakıp 2inci talA. 

sit Ağustos 930 nihayetinde. icar nıuamelesi (' • 
Haziran 930 tarihinde Bakırköy n1aln1üdürH 
ğüncle) ap1lacaktır. M. 

* * * 
Bakırköy n1aln1üdürlüğünacıı: 
Filoryada denizden dolnıa Murat Beyin fr 

zulen tahtı işgalinde bulunan kumsal mah" 
bir sene ınüddetle icara verilecektir. . 

Muı anıınen senevi bedeli icarı 700 lirad~ 
2 tak~itte 1 taksit ihaleyi 111üteakip 2 inci taı· 
s:t Ağustos 930 nihayetinde. Icar nıuan1elesi 
Haziran !!30 tarihinde Bakırköy nıalmüdüriy\ 
tinde yapılacaktır. M. ı 

* * * 
Bakırl<öy nıal ınüdiirlüğün'-
Filoryada denizden doln1a ve Karitar)' ı,I 

köy! i.i leriııin fuzulen tahtı işgallerinde bn lun~ 
kun1sal nıahalli bir sene n1üddetlc icara ver: 
lecektir. 

2 taksitte 1 taksit ihaleyi müteakıp 2 in , 
taksit Ağustos 930 nihayetinde. Muhaınmen b 
deli icarı 300 liradır. lcar ınuan1elesi 16 Hazira• 
930 tarihinde Bakırköy malnıüdürli.iği.inde y:' 
pıhıcaktır. M. ~ . ı' * * .. 

Istaııbulda nıaliye vekaleti celilesi Sara~, 1 

burnu kırtasiye depo ve aınbarı için yüz liı 
üçreti şehriye ile bilmüsabaka iki menıu 
alınacaktır. 

Taliplerin in1tihan şartlarını öğrennıek ,; 
kayıtları icra edilnıek üzere nufus tezkereleri 1 

askerlik ve3İkalarını ve vesaiki sairelerini H:; 
ziranın on birinci çarşaınb t günü saat on alt, 
ya katlar Defterdarlığa ibraz etn1eleri ve şeh 
halin on ikinci perşembe günü sabahı sa/ 
dokuz buçukta Defterdarlıkta isbatı vücı; 
ev 1 enıeleri. \, 

PERTE\: ,,. 
KOLONY Ai ',. 

1 

SULARI ' i • 

SARAY BURNU PARKI ....,;;;i i .· 
LONDRA birnhrnesinde icrayi ahenk eden saz hey.ti ' 

Madam Emin ve Şükran hanımlarla Numon 
Beyin iştirakile 6 hAziran cuma gününden itibaren her gün gazino· 
muzda icrayi ahenk edecektir. 

Duble bira 20 rnvai 

Mabkemei asliye ikinci ticaret 
dairesinden: 

Doyçe oriyent bankasına merhun 
elli yedi balya anason 7 haziran 9,10 
tarihine müsıdif cuınartesi ~ünü saat 
onda lstınbulda tütün gfimrüğüııde 

Doyçe orlyent bankası deposunda 
açık arttırma !le satılıcnğı il!n olunur. 

meıekr 25 kuru~ ~ 

KELEPll\ 
250 mo.ldi veni ıır hal~• ' 

gezilmiş bir Fl.\T Torpcıı,, otorl 

bili hareket münascbetile sat ı~ 
Heyoğlu 3461 

edilmesi. 

. 
numc tl~una t 

l 

1 
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... • :~ti'" 

BU YÜK 

T l Y l l RE P 1 I l N G ~ ~ 
lN<:t T'ER'l'it> 5. INCl KE51DE 

11 HAZiRAN 1930 
Keşiclelrr; Vih\yet, ~ehre
maııetı, })efter<larlık, Iş, Zi
raat, ve Osınanlı Baı1kaları 
Murakıpları ve halk hıızu

runda yapılır. 
Büyük· ikramiye 

50.000 Liradır 
Her keşidecle <;.ıketıı ııun1ara
lar tekrar dolaba l(oıın1az 

~ Tür~IJe i~ Ban~asın~an: 
~ıı ı - Ankaradıı Taşhaıı Pa!;l Otcınin ıırk .. sında ve :\!aliye \ e
l• knlctl karşısında yeniden ln~a edilen kArg-ir sinema bina>ı ,eki/. 

'i.!' k srnc müddetle kiraya verilece tir. 
~.. ). - Sln~ma ı inasının dahili vaziyeti ve istiap haddi buveçhi 
'l ıJ. atidiJ. 
1 
ııı 
J 

Ji. 

1 1 .Adtt Locn 
267 , Mevki Balkon üzerinde 

345 ,, Birinci mevki .A~aıtıda 
258 • ikinci ,, ,, 
232 , Üçüncti " ,, 

Bir hususi sigara salonu tuvaletlle hcraber ayrıca her mevkie 

nahsus olmak lizre 3 sigara ~alonu. . 
"• 3 - Teklif zarflarının içine muteber bir Bankanın on hın 
~~ liralık teminatı muvakkate mektubunu !elletmek icap eder. 
} 4 - Tektflerde icar bedelinin ne s~rctl \ c ne kadar taksine 
ı~ tediye edilecejl;I ve tediyenin ne tarzda temin edileceği tasrih 
• rt edilmelidir. 
lı 5 - Kiralamaktan ba~ka bir tarzda sınomanın i~lctilmesi için 

'.;; dahi teklif dermeyan edilebilir. 
1 

6 - Talip olanların tekliflerini 1930 senesi 1 la ziran ayının 

!) 
ırl: 

i~ 
u. 
.7./ 
1(1 

j a4 

~ 

cnuncu gUnü akşamına kadar kapalı zarf ile Türkiye iş Bankası 
Ankara Merkez Müdlırlyetlne tevdi etmeleri rica \·e ilıln olunur. 

Kitapmı 

Kumbara mı? 

Ziraat Bankasına yeni gelen 
cepte taşınabilir gayet zarif 
kitap ş~klindeki kumbaralar
dan alarak tasarruf edeceğiniz 
paraların karlı faiz ve ikraıni
yelerinden istifade ediniz. 

ZiRA.A 7 BAN HAS/ ŞUBESi 
Bahçckapı DördüncU Vakıf Han birinci kapı 

Ankara şehri imar müdürlüğünden: 
Ankara'da iıv;-a t'dilnıekte olan hal dahlin

dc 1: elcktirik 2: su ıesis:ttl:ırilc 3. ınezkt'ır ha · 
lin etrafındaki yollarda parke kaldınrı1 ferşi
ya tı ayrı ke:_..: r v~· ş :1rtnan1eye nıt:rbu t 3 kısını 
olarak bu tarihten itibaren ?.O gün ıniiddetle 
Ye kapalı zarf ıısulile ınünakasaya konınuştur. 

Tt•ldillcr kanunda ve şartnaınede izah edi
len şekilde te\'dİ ,:e kahu 1 edi leccktir. }lez
ktir işlere, haddi li'tyık birer bed 1 rtekl;f edil
diği takdirde 7 Hı1ıiran Cun1artesi günü ayrı 
ayrı ihaleler. 111 karreı·dir. Tafailat ve şartna
n1c suretlerini alnıak istey~ nler tat•l günleri 
nliistesna olı~ıak üın· her gün iınar fen heyeti
ne nıüraca;-ıt ve taliplerin ihale günü saat on 
dörde kadar Yenişchirdeki irnar nıüdürlüğü 
dairesin· 'e heyeti mahsusa sına tekliflerinin 
it~sı ilan olu.iur. 

j 'c:ro , 
50lJO Pgtiskaya yakın düzgün dokunmuş yerli Amerik~n bez 
600 ince keftnlik yerli Amerikan bezi 
; ~O Bij~mdi'.< yeril keten kumaş 
150 Çift yün çorap 
2.50 ., Tire Çorap 
200 Çif terlik 
ı 50 Tüylü havlu 
l SO Peçete 
150 Suralıi 

300 Bardak 
250 Çini yemek tabağı 

200 Çinko ~nrlıa tn'I 
l 25 \ladeni kaşık 
120 Çay Fincanı 

20 l fak kevgir 
20 ,, kcf~c 
1 O Ekrntk ] ıçai!;ı 

2S -10 S ııtiııılik mlldev,er ktivet 
15 l\luhtdif kıt'acla mustati! ktlvet 
l 5 • Çinko gllğüm 
1 5 - ,, ltl;,ımlık 

100 Cam r}rde k 
ı 5 ~luhtclif kıt'ada alimin yom tencere 

150 Kutu filit 
1 O Adet fil it tulumbası 

100 ,, lJfak kutu kaul 
2000 '.\!ecre sargılık y " il .Amerikan bezi 

2ooro ., tulbent r • 
Yalnız yirmi sekiz kalemdir 

Ankara Niiınunc hastanesi baş 
tabipJiğ·inden: 

1 lastanenin 930 sene,.;i ihtiyacı olan Miada muharrer (28) ka· 
lem melbusat, malzeme ,.e mıiteferrik mevat 20 Mayıs 930 tari
hinden l O Haziran 930 ~alı ı;llntıne kadar yirmi gün müddetle 
aleni mıinakasaya konulmıı~ olduğundan calip olanların yevmi 
mezkôrdc saat ikide teminatlarile birlikte hastanede müteşekkil ko
misyona \C numune ve ~eraitini ögrcnmek için de her gün idare 
ve hesap memurluğuna müracaatları. 

Tiearet işleri umum müdürlüğünden: -
30 lklpcl Teırin 330 tarihli kanun hUkliııılerln• göro TUrkiyeçle iş 11. 

!P•lta izinli bulunan cenebi şirkıtlerlnden DOYÇE BANK ~ Df:UTSc,; 
BANK bu terre müracaatla şirket ünvanının DOYÇE BANK UNT Ol -
KONTO · CEZELŞA~-ı· O~:UTSCHE BANK U.'ID DISCONTO . G · 
SELLSCI !AFT olarak tebdil edildiğini ve şirket serııııyesinln iki yüz 
ıeksen beş milyon markı lblAğ olundugunu bildirmiş ve l~zım gelen 
vesikaları vermiştir. 

Keı fi~ et tetkik edılcıt k muı alık gorülmilş ulmakla llAn,,ohınur. 

hane, Görele Giresun, Ordu , 
Fatsa, Samsun, Sinop, lnebo
luya uğrayarak gelecektir . 

lzn1ir sür'at postası 
<_ CL l .~:ı·:\lAL) vapuru 6 

1 !aziraıı cuma 14,30 da Gaita 
Rıhtımından hareketle Cumara 

tcsi sabahı lzmit"e gidecek ve 
pazar lzmir'den 14,30 da ha

reketle pazartesi sabahı gele 
ccktir. Vapurda milkemm ı;l 

bir orkestra ve cazbant nıcv· 

Ct t ır. 

ı 1, 12 Haziran !J30 Kadııı

jara. 

14 l lazlran 930 ~rkcklere 

Türkiye Seyri,efain idaresi 
ınÜtçkaidin eytam ve emmi· 
lin '.\layıs 930 maaşları hal~

da muharrer günlerde Yerik 

cektir. 

Şartnamesinde yazılı mık

dar ve evsaf mucibince ll2 
kalem fotograf malzemesi ile 
40 kalem kırtasiye ve üç 
milyon karton 1 ileti ta;> ve 
imali ayrı ayrı kaimelcrle 
münakasaye konmuştur. 

Kafi ihaleleri 14 l Jaziran 
930 tarihinda icra kılınaca

jl;ından taliplerin o gtin 'aat 
16 da Levazım mlidürlli~llne 

gelmeleri. 

Bartın -lnebolu Postası 
HlLAL 

vap~ru s Perseınbe 
Hazıran 'ı 

günU akşamı lrkecl rıhtımından 

hareketle Erejl;li , Zoniiuldak , 
Bartın , Cide , İnebolu , l:i;ı 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. Yük ve yolcu için 

Sirhcide yeni handa 1 num· 
rolu acentasına ınilracaat Tele

fonu stanbul 3 105 

NAiM VAPURLARI 
Seri, IDks ve munttıam 

f zmir Postası 
ADNAN vapuru 

Haziranın 

10 nucu salı 
günü 16 dı ~·ransız eski - muharip· 
ler fuJhıdı cemiyeti tarafındın Ça
nıkkaledeki mez1rlıklırı ziyuec için 
tertip edilen ıe: ıh.ı aıünısebetiie 
yalnız bu ıefere mıh•us olmak 
üzre Galıtı nhtımındın hıre ketle 
( lzmlrı ) v• Çarıımba ıunu akşamı 
hmlrdon l11ınbulı harekıı edeceğini 
muhıırem yolcuların nızan ltlaina 
arz olunur. 

Gılatı gümrUk karşı!ındı Site 
t'ransez hanında 12numırıdı llmu
ml ıcınıılığını mürıc11L Telefon 
Beyoğlu: 1041 

MEYVE tozu gayet tatlı tabii mO-
leyyın, sekersız ve tuzsuz madeni 

musbildir. Eno's "Fruit Salt" tabii hazmı 
temın ve barsakları serbest tutar. Bas 
ağrısı, bulanlı ve keyitsizJığe . karsi 
mOe:ssırdir. 

Sabaı\ .. alı:l"m bir .. -oı\t 
deranande bir lıahtte lttJt'lı al111tr. 

BILÔMUN li:CZANELEll.Dli: SATfLfR 

SICAKLARDAN KllRTllLMlK \~ı~ 
Bir vantil6tör saill't almak lstlyorsanı# 

MUTLAKA 

A.E.(i 
VANl ıLATOR lerini 

Tercih ediniz 
A E G markasını ta ıyan her makinenin 

em•aline faik oldnjtunu nnutmayınız. 

HER YERDE 
ARAYINIZ 

İstanbul Verem mücadelesi cemiyetinden: 
Cemiyetin naşiri efkarı olan "Yaşamak yolu" mecmuası 

abone olup herhan~i bir sebeple gazete almayan muhterı:f11 c 

zanın veya adresi değişen zevatın mufassal adreslerini zirde 
mahalle lfıtfen bildirmeleri ehemmiyetle rica olunur. 

İstanbul Verem mücadelesi cemiyeti 
Cağaloğlu. Hilfıliahmer merkezi dahilinde __ 

------ -- -- --- el 
Mes'ul müdürü Burharıe 
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