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"fdltrinF ,,tn ta rilii tefriklısı: 1 

ısırda Mehmet Afts - -

eçen a.~rın başlangıcında .. 
smanlı iaıperatorluğurıu dahilden, ha
lçten türllJ türlü gaileler sarsıyordu ... 

• 

t 

HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERT'"'ER' 

60 istizah takriri birikmiş 
f 

Frarısız parlementosunda 
retli bir münakaşa 

bugün 
olacak ... 

hara- C. Guro bir harp hatır~ısı111 
anlatıyor 

---· - ll • ll tt ı 11 11111111111 'lll1! 1'1 1ll!l lllOllllll l llll • ı ll • I Ht l t l l l l llll ll ll t ll ll ll lll l •I' ıı•l!ıfl l "' "' l l •IH l ıtl ıo "" ..... ,,,.,, , , , , 111111111 

Hindiçini 1 Macarb·tanda Jtalyada 

Matem ihtilaf .. ! ___.. ___ _ "'fürklerle harp etmiş olmak çok, rr1crt bit 
ınilleti yakından tanımağa vesile· oldu,, 

Hükumetten 
soruluyor .. 

Fransız parlamentosu tatili 
bitirerek yeniden faaliyetine 
başladı. Hindiçinl meselesi son 
aylarda Fransada pek hararetle 
mevzu bahsolan bir meseledir. 
Meselenin başlangıcı hatırlarda 
dır: liindiçini de çıkan bazı ka
rışıklıklar olmuş, bu hadiseler 

-- ........ _____ . 

Muahedenin 
yıldönümü 

----
Fransa -ltalya 

arasında •. 

ANKARA, 5 {Telefonla) -
Ceneral Guro, bugün Türkoca
ğı merkezi ile Gazi çiftliğini zi
yaret etti ve saat 16 da Reisi
cümhur Hazretleri tarafmdan 
kabul edildi. 

ROMA 4 A A A Ceneral. Türkocağında Ham-
BUDAPEŞTE, 4 A. A. - . · ' .. · · - yan mec dulla'ı. Suphi Bey tarafından 

T . h d . . . hsınde butçe 
nyanon mua e esının ımzası- .. k . 1<abı.l edilm iş ve Hamdullaiı 

ıd .. .. .. .. b .1 M muza eresı e& 
nın yı onumu muase etı e a- d h . . Dey, ınü c:,;sesenin taril·c~sc ve 
ca __ ristan. ın h. er tarafında matem nasın a arı;!- nıesai prnJramı hakkın 1?. ken-

1 1 ye nazırı ıvı 
numayış erı yapı mıştır. · cl isine izahat vermiştir Cene-Grandi mühin. , [Trianon muahedesi Maca- ;·al, bu izahati büyük bir alaka 

bir nutuk ira' . de ön ayak olanlar şiddetle ce- ristana galiplerin yüklettiği bir ile dinledikten sonra Hamdul-
1 d B . ederek Fraıı za an ınlmıştır. ir çok kimse- muahededir. 920 senesi 4 hazi- !ah Suphi Beye sualler sormus 

ler idam edildi. Bu vekayi Hin- ranında imza edilen bu muahe- sa da ay· ve Türk münevverleri arasmdi 
diçinlde komünist propağanda- de on senedenberi Macaristanın ni veçlıile hare işittiği son derece selis fransız-

İstanbul mebusu Edip Servet 
Beylc.r, milli müdafaa ve Fran
sız sefareti erkanı hazır bulun· 
muşlardır. 

Ankara, 4 (A.A) - Bu ak· 
§am Hariciye vekili Tevfik Rüş 
tü Be" J eneral Guro'nun şere
fine Ankara palasta bir ziyafet 
vermiştir. Ziyafette Milli mü
dafaa vekili Abdülhalik Beye
fendi, Riyaseticümhur katibi 
Tevfik,Cümhuriyet halk fırkası 
katibi umumisi Saffet, Meclis 
reis vekili Hasan Beylerle Hari 
ciye müsteşarı ve erkanı ve 
Fransız sefirile sefaret erk5.nı 
hazır bulunmnşlardır. ---·-lannın bir neticesi diye telakki elini, ayağını bağlamış bulunu- ~~td ettği t~k-. ' cadan dolayı hayrete düçar ol-

edildi. Fakat ne olursa olsun bu yor. Macarlar bu yıldönümünü ır ~ talya nL duğunu ve yabancı bir millete Dokumacılık ve tri-
hadiseler, bilhassa şiddetli bir bu sene matemle karşılamış- 1 bah~ı programı 

1 
men~up ki ı · ~L 'erin b l kadar/ kotaj· şirketi 

surette verilen cezalar Fransa- !ardır.] 1 ~ın ıcrasını t r mükerr.:nel Fransızca konuşa-
da muhalif matbuat tarafından Avrupa birliği ~k ~~eit~ a.'.11- [bilmelerine başka yerde tesa- Bursa, 5 (Milliyet) - Doku-
şiddetle tenkit edilmiştir. Aşaki Budapeşte, 5 (A.A) _ Se!a- e .u un _ugu- " . düf edilemiyeceğini söylemiş· macılık Tiirk ano'1im şirketi 
telgraftan anlaşıldığına göre hü nu soylemıştır. M. Grar.dı tir. fevkalade umumi biriçtima yap 
kumet parlamentoda verilen is- hiyettar mahafil Avrupa hüku- [İtalya - Fransa bahr1 ihti!a- Ceneral Guro Türk millet" tı, celseye İş Bankası müdür•i 

metleri arasında bir ittihat vü- f h "l" b. · ' 1 İ tizah takririne bugün cevap ver ı a a ır netıceye varam?m~ş_:- hakkında taşıdığı hürmet ve Saffet B. riyaset etti . stanbul-
k b · · d k im cude getirilmesi hakkındaki tır. _Lo_ ndra k_onferansı bu ıhtıla takdı" r hı"ssı"nı· kaydettı"kten son- dan mükerrer sigorta idare reis me mec urıyetın e a ıştır. Briand muhtırasının Macar hü- f k d ı k d 

n İstizahın neticesi merak edile- ın ' .. 1 ev .. etın a_ra~ını ne a ar ra Çanakkaleye ait bir hatıra- !erinden Hüsnü B. ile fen müşa 
r- kumeti tarafından esas itibarile - d ı 1 F · ., cek şeydir. açt~gını go_ster .. 1• ta ya, ran- sını anlatmış ve demiştir ki: viri Piyos, Ankaradan iş Ban-
• tasvip edileceği mütaleasınrla· ı b h -ieçen on dokuzuncu asır başımdır. Bitaraflıkla, sırf. tarih PARİS, 4 A.A. - Meb'usan sa ı e a rı musavata . ıstıyor: - Safları biribirine karıştı-' kası hukuk işleri müdürü Şev-
·~gıcı Avrupada pek mühim zevkile bu adamın yaptıklarını meclisinde miktarı 60 a baliğ o- dır. • Fransa bunu kabul etmıyor. İkı ran bir muharebenin nihayetin- ket, sigorta müdürlerinden Ve-
ıiiiselere şahit olduk. Fakat tetkik edelim: lan istizah takrirleri dolayısile Çinde tarafın n?~t~i ~.az;rı o. kadar ay de yaralıları tophyarı:.k naklet- fik B. ler hazır bulunuyorlardı. 
ıbirini takip eden ve biribirin * * * şiddetli münakaşalar olmuştur. kındır kı ıki hukumetın anlaş- tikleri vakit arada bir de Türk Şirketin mensucatçılıkla iş-
ı ehemmiyetli olan asıl ve- Anasız, babasız çocuk M. Ourey son derece ısrar et- Dahili harp ı:ıası için hayli zaman ge~ecek- zabitinin m~vcut olduğu görül- tigal için 400,000 lira sermaye-

ıı'ı, denebilir ki Şarkta cere- Mehmet Ali 1769 da Kavala miş ve nihayet Hindiçinl hak- Şanghay, 5 (A.A) _Milliyet tır.] müştü, Hastaneye nakledilen li derdesti teşekkül diğer bir 

21 etmiştir. O zamanki Os- da doğmuştur. Aslen Türk olan ~ında takririnin diğer takrirler- çi kıtaat "Demirkabırgalılar,. . Roma_, 5 (A.A) - Gazetele- bu ağır yaralı Türk zabiti ile şirketle birleşmesi teklif edild~ 
nlı imparatorluğunun halini babası İbrahim ağanın vefatın- denilen komünistler tarafından rın.n~şrıyatına ı:azar~n M._ ~us beraber yarası ayni derecede a- Teklif kabul edilerek bu husus 

'\önüne getirelim: dan sonra amcası Tosun ağa mağ!Up edildikten sonra Chan- sol~nı, bu sene~ı bugday ıstıh- ğır olan bir de Fransız zabiti taki mukavelelerin ihzarına Saf 
Hariçte çarlık Rusyası ikide tarafından kendisine bakılmış, ' h h · · · r k sala tının 60 mılyon kentale ba- harp meydanında yan yana yatı fet, Şevket, v efik B. ler fevka· 

•ı f k b' dd gs a şe rının şıma ıne ve şar ı 1.• 1 • b _d k . . 
' taarruz ederek Osmanlı im- a at ır mü et sonra amcası na çekilmişlerdir. "Demirkabrr- ıg ~- acag~ı. ug ay omıtesın yorlardı. Akşam yaralıları ziya iade murahhas intihap olundu-
~·atorluğunu zayıf düşürmek da ölünce oranın mutasarrıfı galrlar,. Changsha'ya henüz gir de soylemıştır. ret ederken .b~na t~şe.kkür eden !ar. Şirketin ismi dokumacuk 
ınirasına konmak için hiç bir tarafından himaye edilmiştir. memişlerdir, fakat ecnebi tebaa Alman kadınları Fransı: zabıtı _dedı kı: ve trikotaj anonim şirketidir. 

h eketten geri durmuyordu. Ali 1787 de hamisi olan muta- sıru şehri haricine çıkarmak i- Roma, 5 (~.A) - A~an ~a- .-.Eger bı:;nım yaralı olarak 
kat imparatorluğu zayıf dü- sarrıfın de!aletile onun zengin çin tedbirler alınmaktadır. dınından murekkep bır hey et elımı sıkmaga fırsat buluyorsa Alman Ankara ıefare-

'lleıı imiller yalnız Rusyamn akrabasından olan bir kız almış D . . . d k' İ T b dün M. Mussolini tarafından ka mz, bunun sebebi yanımdaki tinde tebeddül 
'11 açtmnryan tecavüzlerinden tır. Bu izdivaç neticesi olarak eı ~sının he k~ ~ı ız g:~k o- bul edilmiştir. Türk zabitidir. Çünkü o kendi Paris, 5 (A.A) _ Berlinden 
J ret değildi. Dahilde vasi me beş çocuğu olmuştur: Oğulla- t~ v:::~~t in ~ha~ :~a~aa 1 ~~ Her tarafta matem sargısı il~ hem kendi yarasını bildiriliyoc: Gazeteler, Alman 
l ~likin bir çok yerlerinde bir rından İhrahim, Tosun ve İs- Y .P . ç . g Y ~- hem benım yaramı sarmasaydı sefaretlerinde ve bilhassa Anka 

r "p l d k k mail bilahare M r ek ·· d mıştır. Vazedılen sıkı sansor- Bombay 5 (AA) - Gandi- k b tf • ·m k d 1 ·ı · . 
1' ı aşa ar,, a mer eze ar ısı v ayıın e den dolayı vuku bulan muhare nin tevkif ~e hap. sedildig- i gün day etlıgkı ··1man .. o abyılsı e şıkın ra sefaretindeki değişiklikten 
1syan ediyorlar, Babıali bun- şöhret kazanmışlardır. Mehmet b 1 h kk d h .. f .

1
• ı mu a a o uş u unaca - haber veriyorlar. 

~ a karşı aciz kalıyordu. Elde Ali Kavalada tütün ticareti ile - e er a ın a enu~ ta sı at ile başlıyan birinci ayın sonu tım. llıiiılıiiıiıııııııııiııı.ı.ıiııııı••••••-
1;:ı.içte düşmana karşı koya- meşguldü. Kendisi ticaret ve alınmamıştır. M~amaf~h, bu ç_:ı.r münasebetile bugün Bombay Ceneral Guro buna i!ave ola-
ı i• dahilde devletin nüfuzunu hesap işlerine alıştığından her p~şma~arın çşok ş~detl~O oldugu şehri bir matem manzarası al- rak "Türklerle harbetmiş ol-
ı ~vetlendirecek vasıta kalma- işi iyi düşünür, her vaziyeti ol- dun .. a şa~ .an.g aya OO yara mıştır. İplik imaliithanelerinde mak çok mert bir milleti yakın-

y d - ·b· · d M h A 111. • ruiyo 1ı gonderılmıştır. l 65 b" 1 · 1 · · b - • 1 . tı. eniçeri takımının açtığı ugu gı ı görür Ü. e met li ça ışan ın ame e ış erını ı- dan tanımaga, sevmege ve ona 
1''!r, sebebiyet verdiği feliiket- tahsil görmüş bir adam değil- den evvel cuma günü münakaşa rakrnışlardrr. Ufak tefek bazı hürmet duymağa bir vesile ol-

Ji • unutulmamıştır. Hulasa bu di. Hatta okuyup yazmağı bile· edilmesi hususunu kabul ettir- Zeplin karışıklıklar olmuştur. du,, Demiştir. 
·d ;ıir kartlar karışık, ayni za- ~~cak k.ır~ beş yaşına doğru meğe muvaffak olmuştur. Seville, 4 (A.A) _ Zepli;,_'in Mahkfun oldular Ceneral, binanın her tarafını 
.e nda büyük dertlere çare bu- ogrenmıştı. Bununla beraber PARİS 4. A.A. - Meb'usan istikbali için bütün hazırlıklar Bombay, 4 {A.A) - Wadala gezerek hararetli takdirlerini } ··ı k k b' . k d" . . - . l • 1 • , ,' ece a ılıyette adam yok- en ısının :yaptıgı ış er zekası- 1 meclisi hariciye encümeni, Fran yapılmıştır. Zeplin'in yere in- tuz ambarına taarruz ettiklerin- söylemiştir. 

• mn dereces~ı anlatmak husu- ı sanın umumi hakem misakına mek manevralarında çalışmak den dolayı tevkif edilmiş olan C l Ek l A k 
·• • d f ı ı t k · ı .. 1 . h . d b 1 enera spres e n ara-
'!• ı-H udutlarr dünyanın üç kıt'- sun a a.~ a ıza la verme ı 1tı- iştirak etmesi hususunda hüku, üzere 100 tayyareci hazır bulun ve cum esı apısane e u unan d h k · · · d 

Yacını gostermez Fra 1 ı 800 k' ·a 132 . 3 - h" an are et ettı ve ıstasıyon a ı• 
1 

üzerine yayılan Osmanlı • · nsız arın mete mezuniyet veren bir rapor maktadır. Zeplin, saat 11,30 da ışı en sı ay agır ız- f k k d S k k 
• M s h k tı esnasınd K l . hk' d'l . l a· rr a uman anı ıt ı, ara r »aratorlug" u dahilinde kendi- 1 ır are a a a- ile La Hey itiliifnamesinin ihti Horta üzerinden uçmuştur. met ere ma um e ı mış er ır. ·· t F · p k 
a .- ı d ·· d ·1 k · b mus eşarı eyzı aşa mer ez 

a1 e bir hükümdarlık kurmak va a an gon ~rı en as erın a~ yari maddesinin Fransa tarafın kumandanı Demir Ali Bey ve 
•O yen "paşa" lar arasında en şında ~ı.sıra gıd~n. Me.?met ~lı dan kabulünü tasvip eden diğer Tu·· rk Japon ti car et mu a Hariciye kalemi mahsus müdü-
• 'ibi dikkat olanı hiç şüphesiz c~saretı ıle kendını goste~_ış- bir raporu İttifak ile kabul et- • - rü tarafından teşyi edildi. Cene 
~ •hmet Alidir. Mehmet Ali bir tır. Mısırda o zam~ Memluk- il miştir. • h 1 d K k. 

• noktalarda tetk"k d'l k ler vardı. Bunlar İngıltere tara- hede Si azı r an ı.. ral, ara oy tarikile Bursadan 
~ n 1 e 1 me f Ame ik da geçerek İstanbula gelecektir. r' •r· Evvela" şunu ·· ı· ı· ından himaye görüyorlardı. r il 

' • · soy ıye ım B 1 k b · b"ld" l · Kendisine teşrifat müdür mu ı. \:arihin hak 'k' k .. h. b' un ar ço tan erı ı k erı 1 k. . 1 
~'- ki ıvhe ayıı iÇ l~ gibihareketediyorlar,ozaman ç 1 ıçen er Maslahatgu''zar M Nihe''nin bevanatı avinirefakatetmektedir. Eks-
..... ııan mera ve eyecan ver k' k • '"k' f W h" (AA) İ • presin hareketinden evvel kum ., lk 't'b .1 h r . 1 . ı mer ezı hu umet tara ından as ıngton, 5 . - ç- h I . 
· ı l ı ı an .e. aya ı tasvır .~rın kendilerine bir şey yapılanır- ki memnuiyeti hakkındaki ka- Japon sefareti masla atgü- partımanında bana Ankara inti-
'.ı, :h'!1et Aklı'!ın senelerce ~uren yordu. Diğer taraftan Memlük- nun hiliifına hareket etmekle zarı M. Nihei, sefaret başkatibi balarını kısa cümlelerle ifade 
ıı, •ası, as erı hayatı hakikate M K" ı· ·1 b' J'kte dün An etti 1 • b' 'l' · ı lerin kendi aralarında da bir ta- maznun bulunanların jüri hey'- . ırma ı ı e ır ı - · 
aı. ır şey ı avesıne hacet kal- . . • 1 . . • . . k d h · · ı · f Ded' k" dan okunurken b b' k kım kavgalar, ıhtılaflar da ek- en yerıne salahıyettar komıser ara an şe rımıze ge mış ır. ı ı · 

ı~ 'la anla .. ılıyor. u ır ere sik değildi. Mısırın asıl ahalisi- !er tara. fından istiçvap edilmesi M. Nihei bir muharririmize Türkiyeye gelmeden evvel 
'' " l' M 11 k b 'bi im de asil milletinizin 'yüksek ka-

al ne ge ınce; ısır ı ar bütün ve ta ı ata ta · tutu ası hak- demiştir ki: rakterini tanırdım. Hükumet 
tf' Şarkta cereyan eden büyük Memlüklere karşı nefret ve hu- kındaki kanun Iayihası meb'u- _Yeni (Türk. Japon) tica- merkezinizdeki temaslarım ve 
~' liselerde İngilizlerin dahlü sumet besliyorlardı. san meclisinde müzakere edil- t muahedesi esas itibarile ha-
l (irini görmemek kabil midir? Mehmet AH yavaş yavaş miş ve gürültülü bir içtimadan re ~ördüklerim benim kendi his 
rı hmet Alinin yaptıklarını tet yükseliyor. 1801 de Kaptan pa· sonra ayana gönderilmiştir. zırlanmıştır. ve düşüncelerimi takviye etti. 
ıf ederken karşımıza İngiliz' şa tarafından, Fransızlara karşı Gümrük tarifeleri c:>n -~üne kad~~ bunun ~on Büyük reisinizle iki saat kadar 
t< aseti çıkıyor. Bundan bir a-' olan harekatında gösterdiği hiz Washington, 4 (A.A) _ Ri- şeklı vucude .. getınlecek ve _ım-. görüşebilmek saadetine nail ol-
:c evvel İngilizlerin meseıa A-j metlere mukabil Serçesme, ya- yaseti ciimhur sarayından te- zası ıçın ~u.z?keratı.n netıcesı dum. Şehrin muhtelif tarafları-
• ıistan üzerindeki emelleri ne ni kumandan tayin edildikten reşşüh eden haberlere nazaran, Tokyoya bıldırilecektır. m gezdim. Eskişehirin dar so-

Gazi türkiyesi 
Ankara, azmin 

timsalidir. 
Fransanın pek maruf bir edibesi 

olan Mme. Noelle Roger ahiren A
nadoluda yaptığı tetkik seyahatinden 
sonra Yeni Türkiye hakkında hir e
ser vücude getirmiştir. Eserin başın: 
da M. Haonotaux"nun d bir takrizı 
vardır. Mme. Noelle Roger büyük, 
azimkar Gazi'nin i~aret ve del3letile 
her şeyin nasıl değiştiğini tasvir eder 
ken bugün yeni Türkiyede sıtma mü 
cadelesi yapıldığını. hastaneler, Ja
boratvarlar. mektepler, tesis edildi
ğini, hülasa her şeyin yeni baştan 
değiştiğini kuvvetli müşahedelere is~ 
tinaden kuvvetli üslübü ile anlatıyor. 
Mme. Noelle Roger Türkiyenin ha
kiki banisi olan Gazi'yi okuyucuları· 
na anlatırken bu büyük adamın te -
mas ettiği her şey üzerinde hariku· 
lıidc bir tesir ve nüfuz yarattığını 
söylüyor, diyor ki: 

"Nazarlarını birisine diktiği zaman 
istediğini elde edeceğini biliyor de
mektir .... Fransız cdibesi Gazi'nin 
daima memlektini düşündüğünü, ya
landan son derece nefret ettiğini, mü 
daheneden pek müteneffir olduğunu 
takdirlerle kaydediyor 

Mme. Noelle Rogcr Ankaramn 
Türkiye Cümhuriyetine merkez ol· 
masırun Yeni Türkiyenin azmini,kud 
retini gösteren bir timsal olduğunu 
yazıyor. 

Ankara demek azim, kuvvet ve 
mukavemet demektir. Türk ruhun· 
daki azim ve kuvvet .... 

)•-? B11nu bugün.den iti_b_ arenl sonra vaziyet.i anl?dı. Me?11.ük· ı' M. Ho:ıver gümrük tarifeleri Ticaret muahedesi müzakera kaklarını köhne evlerini, yeni-
• 1 d - f k d l d k --"' k d f şehrin aydınlık ve şirin manza-ıf . a ıgımız te rı a a gorece- er ar~sın a ı kırı . a an ıstı ~- kanun Hiyihasının imzası hak- tından Türk heyeti murahhasa- ralarım, yeşil bahçelerin zevkle • Prenses İleana 

. . Sonra o .~aman .be~lenen e- 1 de ~ttı. ~eh~.et Alı meşh~r b;r kında henüz bir karar ittihaz et sı reisi Zekai Beyle vakı olan 
, llerle bugun, yanı cıhan har-ı tabıre gore Mehmet Alı çok miş değildir. Mütelıassıslanrı temaslarımızda iki memleket J ,rı-ı , seyrettim. Ankaradan derin ta- Romanya Prenseslerinden 

ıt d 1 ·ı · ş k d f t'lk' 'b' h k · ı - npo11 se,, ce11Bp arı hassüsler kıymetli hatıralarla 11 anın bugün Toros ekspresi , 1 en_ sonr~ ngı terenın a~ e a . 1 ı . gı ı are et etmış, fikrine nazaran Reisicümhur la iktisadı münasebatının iikişafı • · ean 
·~ al~ıgı vazıyet pek ~ayanı dıkl fakat. daıma asla~ olmuştl:1I",,· l yihadaki nisbetleri ve ihtiva et- esaslarında tamamen mutabık Türkiyeden Japonyaya gön- ayrllıyorum. ile şehrimize gelmesi beklemek-
.' bır manzara arzedıyor. Meh Osmanlıları Memlukler vasıta- 1 tig-i ahkamı dikkatle tetkik ve k ld k d ·ı .. 1 . k Fransaya dönünce bunları an tedir. 
ın Al' M · 1 ·ı M l""kl · A a ı . erı en eşya numune en ço a-
•e td. ~ k ısırda na~ıl yerle~t.ı? 1 sı e

1
, sonbra 

1 
emd u .hen, rna- layihayı kezalik tetkik maksa- Japon yada Tokyo ve Ozaka laka ile karşılanmıştır. Türkiye tatacağım ve buraya seyyahlar ------------.,."°"' 

n mı uvvetlendırmek ıçın vut ar, un arı anı ayet Mısır dile muhtelif nezaretlere tevdi h' 1 · d t kk'"l eden Türk b' k J ··t h 1 göndereceğim. ll.H hl ı ·ı 
r yaptı? o zamanki Babıali : lılarvasitasiledevirmiştir.Meh etmek niyetinde bulunmakta- şeJırerın eh je tu m'yetleri- Y\ ır~od' aponmua assısar c G ır.ıe ep l er 
nı hali ne idi? Sonra Mısır or- met Alinin Mısırdaki vaziyet- j dır Bittabi bütün bu işler icin - . apon ~ıu .adenbe ~ke. ı b"" .. k ge mT~ k~ ırd. .k d' b . l ll ~ral Uroya b 

A d 1 k d ı . 'f d h 1 .. · • nın mesaı erı e u ı ı uyu ur ıye e ı tısa ı azı ış er A k d . f l müsa ukası · 
,;u na o uya a ar nasıl ge- , ten ıstı a e ususunc a goster- uzun bir zaman Jazımdır ·11 . t k d t l d ht k .. h . n ara a zıya et er 

s ı.ld'' B 11 · 1 ı a· · · k" h t 1 M · mı etın za en co os ane o an\ eru e etme uzre e emmıyet- -·--ı. u sua erın cevap arı-

1 
ıgı ze a ve me are ası ısll" .. . . · . k . . . 

u tefrika verecektir. Bu ya- ahalisinin, yani "fellah,. deni- başta Nakibiil~şraf Seyid _Omer mun?sebetın_ı takvıy~ etme t_7 1ı mıkt?rd~. Ja~'.m ~eı;,nayesı de Ankara, 5 (A.A) - Fransız fiG ıncı hafta bitti 
a tamamile vesaika istinat ! l~n köylü tabakası arasında mil ~e~r~m ~ldugu ha~de. ~ı~ll ve v_e bılhassa ıktısadı ışlerde mu- gelmesı mu~~undur. . sefiri M. Kont de Chambrun ta 56 ıncı hafta bitmiştir .. 
imi§ tir. Yukarda derliğimiz [ lı duyguların canl;mdığını anla 1 dını bır hısle ~c~eb! ıstıl~~ına fıt olmaktadır. Japon sefıı:ı M._ Os~da mezu rafından Ceneral Gouraud şere Gazetemizde çıkan haberler 
i tarihin arzettiği hakikat- ınasında olmuştur. Fransızların mukavemetle ıstıklal temını e- • Japonyadan Türkiveye ihra- nen memleketıne gıtmış bulun- fine bugün Ankara palasta bir den en mtihiminl seçip cu-

J , bize öğrettiği vekayi da-' o tarihlerde Mısır üzerine yap- melleri uya~mış bulunuyordll; cat 7 milyon, Türkiyeden Japon maktadır. . .. . öğle ziyafeti verilmiştir. Ziya- martesi akşamına kadar mU· 
,ı: 'ı canlıdır. Mehmet Ali de tı~l~rı !1a;ekat Mısır halkında Meh~e.t Alı b~ c~reyaıı_ı sez~ı yaya is_e tak~iben 5 .milyon lira Japo!1ya ıle Turkıy.e arasında fette, Başvekil İsmet Paşa Haz sabaka memurluguna gönde· 
ılr ! böyle canlı_ pek ç?k veka- ıı:ıllı h~ssıyatı uyandırm~k gibi 1 ve gıtgıde Seyıd Om er ıle mu- k'.yme!ı~dedır. ~ e.nı. mua?e~e- ~yda b!r v~pur seferı yapılarak retleri, Hariciye ve Milli müda- rlniz. Neticeler pazar gunu 

'l - hayali degıl hakıkat olan hır netıce vermekten gen kal- nasebatım arttırdı. . . nın bu tıcarete ıyı bır tesır ıcra I ıktısadı munasebat arttırılmak- faa vekilerile, Cümhuriyet halk neşredilcccktir. 
hadiselerin - kahrama- mamıştır. Mısırın ulema sınıtı 1 ( Bıtmedı) edece?;ini ümit ediyoruz. tadır. fırkası kl<tibi umıımlsi Saffet, L..::~!.~----------



iki müderris ortaya yeni bir fikir ve kanaat atıyorlar. 
Islahat Radyo! Yeni zam Nasıl yapk11ış Mezarlıklar Esrarperdesi kalkıyor mı 

Işe nereden başla
mak lazım? 

Şekip ve Yusuf Şerif 
Beylerin fikirleri 

Bir Amerikr grupu 
da talip çıktı 

Istanbulda şimdilik 
radyo 

makineleri satalmıyor 

En çok malul müte
kaitler 

istifade edecek 

Bu kısım mütekait -
ler de 6,000 dir 

Sahtekarlık yaparak 
emlak alacaktı .. 

---·---
Mübadele komisyo

nunun mührünü 
taklit etmişt 

----.....--
ı Eylulde emanete 

devredilecek 

' Fakat evkaf muhafız
ları lağvettiğinden 

başıboş kaldı 
Darülfünunun sureti islahı 

Atrafında mu""dem"sler arasında Radyo şirketile "Filips He!- İ t b 1 t · 1 · h b ~ . s an u za ış en mu ase e İskan idaresi mübadillerden Mezarlıklar kanun mucibin-
mu··tekabil noktai nazarlar serdi yos,. şirketı arasında müzake- T - · d d f br- 1 

d d .1 k d" c~ ıgıne .. er es 1 te ıg 0 a~ ye 1 biri tarafından yapılmak üzre ce 1 eylfıl tarihinden itibaren e-
ne devam edı"lmektedir. rata evam e ı me te ır. t k t k d 

D . - f A ·k 111 .e .au anunun an en zıya~ bulunan mühim bir sahtek3.rlr- manete devredilmiş olacaktır. 
Edebi.yat faku""ltesı· mu""derrı·s- .ı.ge .. r tara tan mer: an.ın. de ıst fad d nJ k h b 

b k ı ı e e e er gere ar 1 - n farkına vararak tahkikata Fakat İstanbul evkaf müdürlü-
lerı"nden Şek"ıp Bey bu hususta en u. yuk radyo mer .ez ennı umumide ve "'erek "st"kla'l har gı 
d . t" k". ellerınde bulunduran bır grup b" d " , ! 1 

- başlamıştır. Sahtekarlık şu şe- ğu kabristan muhafızlıklarını 1 
emış ır ı. t b 1 d · · ın. en soı~:a -~~.11:1lıyetl~ri dola kilde yapılmak istenmiştir: hazirandan itibaren kadrosun-
- Daru""lfu··nunuıı mukaddera- ta sta. n u ra yosunu ışıetme- yıs l t l ti d l _ ı e e <au ugu ıcra e ı en as- S 1- "k .. b d"ll · d İ d l' - tm" ıı· El evm 6 me 

ti ··. · d en zı"yade Edebı"yat ge talıp olmuştur. Bu grupun k , ··ık' .. k . 1 d" e anı mu a ı erın en s- an agve ış r. y 
uzerın e .. .1. k d İ t b 1, en ve mu ı mute aıt er ır. .1 Ef . . d b" . 28000 1 1 k h f · · d çıkarıl 

ve fen fakültelerinin meşgul ve mumessı. ı ya ın a s an u a Miktarı (6000) kadar olan bu maı . l.kıs?'ı.nhke kı:dı,d. ·1 .a - zarı mu a ızı ışın en -
· · lm 

1
- d gelecektır k .. t k . 1 b d .. tın !ıra ı ıstı a ı ıası e ıs- mış ve evkafla alakaları katedil 

ınıiessır o ası azım ır. . · . ısım mu e aıt er u ay an ıtı , . . .. . 
Çünkü Darülfünundan mak- Istanbul radyosunun neşrı~ baren, eski tekaüt maaş ve tah- kan ıdaresıne muracaat edıyor. miştir. 

tt b 1 ad O makı 1 Meza"1kların elyevm muha-
sat olan fikir terbiyesi ancak bu ya . a u. unman:ası r { . sisatlarının yüzde yirmi beşi smail Ef. nin istinat ettiği 
fakültelerde mevcut olduğu ve nesı getıre~ rı:uessese erın sa- nisbetinde zam göreceklerdir vesika, Muhtelit Mübadele ko- fızı yoktur. 

' 

tışlarına muthış darbe vurmuş- ki maaş vaziyetlerine nazaran misyonunun resmi mührile tas- Emanete gelince, henüz me
t~r. Şehrimizde şimdi hemen zam miktarı 5-10 lira kadar- tik edilmiş bir emlak beyanna- zarlıkları tesellfım etmiş değil-
hiç radyo Sat·~ı yapılamıyor 1 dı"r. Yalnız mezarlıkların ema-- ·~ . .. · dır. Şimdi (30) lira alan malfü mesidir. Malum olduğu veçhile 
Yaptıgımız tetb·•kata o-ore Ame nete devredileceg" i nazarı dikka 

·· » 1 bir mütekaidin zamlı maaşı beyannamelerini vaktile doldu-
rı.kan radyo makineleri hem da te alınarak sıhhiye müöıirlüğü . (37,5) liradır. ramıyan mübadiller sonradan 
ıa _kuvvetlı ~-em de ç?k ucuz ol- Malullerin miktarı evvelce tedarik ettikleri beyannameleri tarafından bir nizamname pro-
lugundan dıger makıneler satı- tesbit edildiği için kanun tebliğ muayyen tarihe kadar M. Müba jesi hazırlanmış ve encümeni 

1

1 lamAınkyor. d b 
1 

R d .. edilir, edilmez, yani ağlebi ihti- dele komisyonuna tasdik ettire- emanete tevdi edilmiştir. Mezar 
ara a u unan a yo mu 1 C . .. .. k d"l . 1 1 k h kk !ıklar emanete devredilince bu 

d
.. .. H d" B d.. d ma umartesı gunu en ı en- rek ma ta ep etme a mı . k 

ı ~ru. am ı ey un av et et- ne tevziata baslanacaktır. haiz idiler. işle emanetin hangı ma anımın 

1 

mıştır. Yeni kanuı~da diğer bütün İsmail Ef. de beyannamesini meşgul olacağı malum değildir. 

H 
mütekaidin, eytam ve eramile bu tarzda doldurmuş, fakat Bu vaziyette de bugün için me-

• Fırkası yüzde beş bu sene, yüzde beş memleketinde birşey terk etmiş zarlıklar sahipsiz kalmıştır. 

Şeklp lfr 
dig~r fakültelerin li ~ .iydde 
ameli ve idari hayatın icabatı 
olarak ihtiyaca tekabül etmek 
Üzere vücude getirildikleri ka
naatindeyim. 
Vakıa Hukuk ve Tıp fakülte

lerinin eskiliğine, mütekamil ol 
duklarına delil addedenler var. 
Bu fakülteler yaşlıdırlar, fakat 
Darülfünun mefhumu itibarile 
gençtirler. 

Halbuki Edebiyat ve fen fa
külteleri bütün darülfünunun 
esasıdırlar. 
Bunların mesaisi olmadan di 

ğerlerinde ilim teşekkül ede-
rnez. 

Darülfünunu ıslah için bilhas 
sa bu iki fakülteye ehemmiyet 
Vermek, teşkilat ve vesait mese 
elerini ihtiyaca muvafık bir 
tarzda hal ve intaç etmek lazım 
dır. 

Darülfünunda Türk harsının 
inkişafı ancak Türk lisanile ka
hil olacağı içni lisana çok müf
tekir ve tekniği az dersleri 
'I'ürk· müderrislerin göstermesi 
zaruridir. Ecnebi profesörler bu 
ihtiyacı temin edemez. 

Ecnebiler bizim harsımızla a
lakadar olmadıkları için bttnla
rın Türkçe ile ilim yapması im
kansızdır. 

Halbuki Türk müderrisler 
l'ürk lisanını kuvvetlendirirler
Se her hangi bir ecnebi memle
ketin ilmini temessül edebili-
tiz. 

Mesele Türk lisanını:ı inki
saf ettin ·ktir. 
Muasır ılimlere kafi gelecek 

bir lisan 13.zımdrr ki bunu da 
barülfünun yapacaktır. 

İl-im tipi diye ayrı bir adam 
vardır ki bu lisanı matlup sevi 
Yeye getirecektir. 

Bizde henüz alim mevcut ol
duğnnu bilmiyorum.,. 

Y. Şerif B. ne diyor? 

ivanyolunda bir 
çocuk dispanseri 

Halk fırkası İstanbul mer
kezi tarafından Divanyolunda 
Medrese sokağında bir çocuk 
dispanseri açılmasına karar ve
rilmiş ve hazırlıkları bitmiştir. 

Civar hastaneler ve hasta ba 
kıcı mektebi hemsireleri mua
yene saatlerinde· dispanserde 
bulunmak üzere nöbet almışlar
dır. Civar eczahaneler muay
yen miktarda reçeteyi mecca
nen yapmağı taahhüt etmişler
dir. 

Dispanser maruf çocuk dok 
torlarının himayesinde buluna 
caktır. Pazar günü Hakkı Şi
nasi paşa tarafından resmi kü-
şadı yapıla_c_a_k,..tı ... r ... __ _ 

Kibrit inhisarı 
Grupla Maliye veka
leti arasında cereyan 

eden müzakere 

Evkaf müdürü Niyazi Bey bu te gelecek sene olmak üzere bulunmadığı için bittabi M. 
yüzde on nisbetinde zam oldu- Mübadele komisyonuna tasdik hususta demiştir ki: 
ğu tasrih edilmiştir. ettirememiş, tasdik ettiremeyin - Müdiriyeti umumiye bize 

Bunlar meyanında bulunan ce de komisyonun resmi mührü mezarlıkların 1 eylfılden itiba
nü taklit etmek suretile sahte- ren emanete devredilmiş bulun 

kızlardan ( 45) yaşını tecavüz ması icap ettiğini bildirdi. 1 ha-
edenlerin ve 20 yaşından küçük karlığa kalkışmıştır. zirandan itibaren de kabristan 
!erin maaşları teehhüre uğramı İsmail Ef. nin beyannamesi muhafızlıkları Jağvedildi. Kab
yacak, diğer kızların ise yeni sahte olduğunun evvela farkına ristanların eylfile kadar muha
kanunun icabatına göre vaziyet vanlmıyarak evrakı muameleye fızsız kalması doğru değildir. 
!erinin tetkik ve nüfus yoklama konmuş, fakat bir müddet sonra • Buralarda gayet kıymettar me-
larının icrası bu ay nihayetine· iş anlaşılarak dosyası iptal edil- ı zar taşları, serviler, ve la 1itler 
kadar sürecektir. miştir. vardır. Bunların, bilhassa arazı-

Emanette 
Emanet kadrosu 

İsmail Ef. hakkında Mülkiye nm muhafazası için emanetin 
müfettişliğince tahkikata de- mezarlıkları şimdiden devral-
vam olunmaktadır. masr ve buralara simdiden mu-

İkj. m~ur kaldı hafız tayin etmesi lazımdır. 

Vekaletçe tasdik edi
lerek iade edildi 

İskan idaresinin yeni kadro
su mucibince eski memurlardan 
yalnız ikisi mevkilerinde kal
mış ve diğerleri kamilen tebdil 

Ankarada bulunan Şehremi- edilmişt_ir_. _____ _ 
ni muavini Hamit ve memurin -
müdürü Samih B. lerin Vekalet- Haneye taarruz 
le teması neticesinde bareme Kadrköyilnde Kurbağalıdere 

VllAut-ffe 

Yeni 
kadrolar 

İskan kadrosu dün 
tebli~ olunmuştur --···-- -

göre tanzim edilen emanet kad- de oturan Mevhibe Hanımın e
rosu Vekaletin tasdikine iktiran vine, eski kocası taarruz etmiş, 
ederek gönderilmiştir. Kadro a- evin kapısını açtıramadığı için 
lelsul Cemiyeti belediyede 930 camlarını kırmıştır. 

Kibrit inhisarına talip olan bütçesine göre tasvip edilecek Tahkikat yapılmaktadır. 
grupla Maliye Vekaieti arasın- ve Heyeti vekilenin tasdikine ik -o-

Meccani biletlerden 
de vergi alınacak! da cereyan eden müzakeratın tiran etmek üzre tekrar Vekale- Otomobil kazaaı 

kat'i bir safhaya dahil olmuş- te gönderilecektir, Maamafih ba 21 numaralı hususi otomobil; 
ken, itilafın gecikeceği şayiala- remin ancak tevhitten sonra tat Aksaray yokuşundan geçerken 
rın deveran etmeğe başladığıya bik edilebileceği zannedilmekte- amele MevlQde çarpmış yarala-
zrlmaktadır. dir. mıştır. 

Öğrenildiğine göre, arada kü 
cük bir noktai nazar ihtiliifr, 
~evcuttur. Bu da halledilince\ 
itilafın imzasına hiç bir mani 
kalmıyacaktır. J 

Bu takdirde kibrit inhisarı in 
sa bir zaman zarfında ecnebi 
grupa devredilecektir. 

Kibrit inhisarı idaresinde ça
lışan memurların değiştirilme
mesi şirkete kabul ettirilmiştir. 

Şirketle tamamen uyuşula-ı 
rak itilaf imzalandıktan sonra 
yeni inhisar idaresinin benzin 
ve kavlı çakmakların ortadan 
kaldırılacağı söylenmektedir. 

Gayrimübadiller kon -
gresi ne zaman 
toplanıyor? 

İskan umumi müdürlüğünün 
1 hazirandan itibaren ilga olun
duğu dün Vilayete tebliğ edil
miştir. 

İstanbul İskan müdürlüğü de 
ilga olttnmuştur. İstanbul İskan 
müdürü Tahsin Beye de İzmir 
İskan mıntakası müdürlüğüne 
tayin edildiği tebliğ olunmuş
tur. 

İstanbul İskan mrntakası mü 
dürlüğüne de Kırklareli iskan 
memuru Cemi.\ Bey tayin edil
miştir. 

İstanbul İskan müdürlüğün
den açıkta kalan beş memur da 
diğer memuriyetlere tayin edile
cektir. 

!stanbul İskan mıntakası Da 
hiliye VekSleti iskSn müdürlü
ğüne raptedilmiştir. 

Polis kadrosu 
Polis kadrosu dün gelmiştir. 

Diğer taraftan Garp tarihi 
tnüderrisi Yusuf Şerif Bey şun- Gayrimübadiler Cemiyeti-
lan söylemiştir: nin ilk altı aylık kongresi aym 

Balık satışından alınan 
dellaliye Jagvedildi 

Nafıa kadrosu da gönderilmiş
tir. 
Sinemacıların müracaatı 

- Darülfünunda yapılacak 14 üncü günü Türk.ocağında ya 
ıslahat, Darülfünun hocalığını pılacaktır. Bu kongrede hey'eti 
bir meslek haline koymağı is- idare 6 aylık mesai raporunu 
tıhdaf etmelidir. hey'eti umumiyeye arzedecek, 

Bunun icin de müderrislere ve icraatı hakkında izahat vere
barülfünu~ hocası olmak şerait cektir. Kongrede hey'eti idare 
ve imkanını vermek liiz:ımdrr. intihabı yapılmıyacaktır. 

Bu şerait temin edilmediği 
takdirde dünyanın en yüksek 
-sirnaları Dariilfünunumuza ho
ca tay .n edilse gene nafiledir.,. 

Y nlovada ziyafet 
Seyrisefain idaresi, bugün 

\' alova'da gazeteciler ve dok
torlara bir ziyafet verecektir. 

Bugün, 9,35 te Tophane rıh
tımından kalkacak hususi bir 
"apur, davetlileri Yalova'ya gö 
t, recektir. 

Kadastro tayinleri 
Tapu ve kadastro müfettişleri 

nin, yeni vazifeleri hakkında ve 
kaletten emir beklediklerini 
yazmıştık. Diin vekaletten bu 
hususta emir gelmi tir. Müfet
tişlerden Ahmet ve Niyazi B. 
!er Edirne havalisine, Salih B. 
Meraş ve Ayıntap havalisine, 
Refik B. Kastamoni'ye Emin 
B. Konya havalisine gidecek
lerdir. 

Balıkhane binası dahilinde 
tesisat vücude getirildi 

~ 

asrı 

Balıkhanede satış üzerinden dar asri bir şekle ifrağ ediyo
alınan dellaliye resmi ilga edil- ruz. 
miştir. Balıkhane önündeki rıhtım 
Balıkhane müdürü Muhtar yapıldı. Balıkhanede balıklar 

Bey dün bu hususta ve balrkha- şimdiye kad~r işportalarla yere 
neye ait sair işler hakkında bir k.onulurdu. ş.im~ı .balıkların üze 

h 
. . . . h t rıne konulması ıçın beton masa 

mu arrırımıze şu 1za a ı ver- !ar yaptırdık. 
miştir: Gelecek sene bütçesinden de 

- Dellaliye resmi yapılan sa i<; binada balıkann temizlenme
tıs üzerinden yüzde 2.5 nisbetin si için asrı ve fenni tesisat ya
de alınmaktadır. Resmin kaldı- pılacaktır. 

rıldığı henüz bize tebliğ edilme Bu sene balık biraz az cıktı. 
miştir. Şimdiden şonrası için ü~itlc-

Balıkhaneyi kabil oltluğu lı:a- rimiz vardır. 

Sinemacilar Defterdarlığa 
müracaatle meccanı biletlerden 
vergi alınmamasını istemişler
dır. 

Defterdarlık, buna kanunen 
mesağ olmadığını söylemiştir. -·-

s:rkat vak'aları 
1 - Bakırköyünde bez fabri

kasında 17 numaralı odadan a
meleye ait 4 palto ve bazı eşya 
çalınmıştır. Hırsız meçhuldür. 

2 - Yeri yurdu meçhul Jan; 
isminde biri Üsküdarda kahveci 
Rıza efendinin rlükkanından 1 
caket ve 54 lira calıp kaçarken 
yakalanmıstır. 

3- Sirkeci halı antreposun
dan 2000 lira kıymetinde 7 sec
cade çalınmıştır. 

( 1rla hakin1i İhsan Ziya B in katli dava 
•••••••• 

Urla sabık mevki kumand1.1nı binbaşı Maz 
har B. ve diger şahitler şayanı dikkat şaha 

detler de bulundular. 
Dava 15 hazirana talik edildi. 

Salı günu sabah saat 1 O aa Urla ı 
hiikimi İhsan Ziya Beyi öldürmekle 
maznun bulunan Değirmenci Meh 1 
met, Zeynel zade Hüseyin, Muhar
rem ve Arif Efendilerin muhakeme
lerine İzmirdc ağırcezada devam edil 
di. 

Evvela Urla belediye amclelerin
den Hüseyin Efendi şahit sı!atile din 
lendi ve şunlarr söyledi: 

- H3.disenin ertesi günü Değir
menci Mehmlt belediyeye geldi. Yü
zünde ve gözünde korku emmareleri 
vardı. Yukarıya çıktı. 

Bir müddet kaldıktan sonra gitti. 
Değirmenci Mehmet buna itiraz et 

ti. 
Bundan sonra sıra ile tabitler çağ

nldt. İsmail oğlu Bebzat şu suretle 
şehadette bulundu: 

- İhsan Ziya Beyin katil hadise
sinden iki gün sonra idi. Yanımda İb 
rahim, Nail ve Hamit vardı. Ben Ha 
mişc. 

- Ne dü~üniiyorsun? 
Dedim ve anlatmağa başladı: 
- Hadise gecesi evimde oturu

yordum. Sokaktan acı bir: 
- Ooof, of? .. 
Sadası geldi. Baktım: Üç ki•i ka

çıyordu. Ben de bunları erteai günü 
hükilmete haber verdim. Beni tahkir 
ettiler, dövdüler. Dedi. 

Doyranlı Ahmet Ağa 
ne diyor? 

.ı: 

Manisa aıOddelumumtst 
l• 

Ka111// Btg 
ı

tu. Israrım üzerine bir buçuk fe 
sonra gcldi. Burada polil Hayri E 
di biraz faaliyet gösterdi. r. 

Müddei umum! Şevket Bey: · ıı: 

işin olacağını ben kendiane söyleqı 
tim. Fakat dinletemedik ki, dedlı 
Evden cıktık. Kapı açıktı. Bur 
bir jandarma brrakrn dedim. Bıral .. 
dılar. Ben bir silıhiye neferi gön,ll 
dim. Ertesi günü ~rayı vazife hp 
re inmiştim. Tesadüf olarak ka7.a 411 
makamını gördüm. Katil kimdir, 1• 
dim. Katil bulundu ve Zeyneb:a 

Şahit Doyranlı Ahmet Ağanın ifa- dir, dedi. C• 

desi: Hakim Ziya Beyle aramızda aar 
- Hadisenin vukuundan iki hafta miyetimiz fazladır. "Benimle alaka 

e~v.el bi.'. g~n Urla?•. İbrahim Efen- oluyor beni tesir altına almak ıstı 
dının dukkanma gıttim. Tanımadı- Jar. Burada böyle bir tebekc var~ 
ğım zevat oturmuşlar. münakaşa edi B hah b kad bAf' 
yorlardı. Avukat Fehmi Bey Ekrem ih enz"'.' tanB eıe ar l 
Ef d" . ı san ıyayım. eşten sonra y '.: :re:· ona Ur lada hakimlik ettir-, İhsan Ziyayım. Benimle bu adaır 
mem. Benim davalarımın, muhtelif neden aıa.~dar oJuyor1ar.,, Der 

. . . . ' Ben kendısıne bu adamların kiır 
vesılelerle ya tecıllenne veya gerı. ld ki ••E k• 
k 1 b b. . o u arını sormuştum. r anı m 
a masına se e ıyet verıyor. I 1 k d d" z· B dl" . . . e et e ı.,. ıya ey a ıyeye m 

D_ed• .. _Dayak hlidısesı olduktan son caat etmiş. Rapor almış. Urlada 
ra bır gun kahvede bulunuyordum. turmıyacağını söyledi. Ben de kcr 
Hadiseyi bana tafs;llit!le an~a~lar. sine şu suretle muka~lede bulunn 
Maznun olarak ta Dcğırmencıyı, Mu tum: "Halefleriniz de korkarlar 
harrem ve Arifi gösterdiler. Bu mü- çarlar dedim. Baıka bir stla ytbt 
bahase kahvede yayıldı ve umum! bir Cemal, Halil Beylerle dava vekili 1 
cer~ya~ aldı. A~k herkes .b~ ~~.~- rem ve Sabri Beylerle birlikte ic 
leyı munakaşa edıyor. Ve fıkır yuru- İhsan Ziya Bey bize: "Bu akııam 
tüyordu. kı bana memnudur. Zira beni ta 

Herkes bu Uç şahsın maznun oldu ediyorlar,. Dedi. 
ğunu söylüyordu. Bunun üzerine ben Kiuıler olduğunu sordum. Yuı 
de İbrahim Efendinin dükkanında mefk!Ueıini takip edenlerdir cevE 
Fehmi Beyin İhsan Ziya Beye Urla- nı verdi. Zeynel zade memlekette 
da hakimlik yaptırmıyacağı hakkın- tanınmış bir tüccardır. Bu işte 
daki sözlerini anlattım. oynıyan her halde fırka mutem 

Manisa Müddei umumi- Gaytan göz Hilseyin Avni Efendic 
Eğer Zeynelzadc bu iti yapmıtsa 

sinin şehadeti ita mutemedi Hüseyin Avni Efen 
Bundan sonra Manisa müddei u- den cüret almıştır. Çünlril Hllıc

mumisi Kamil Bey de hukuku amme Avni Bey tarafından patente alt 
şahidi sıfatile dinlendi. Kamil Bey alınmak istenildiğini Ziya Bey dai 

bana söylerdi. 
şunlan söyledi: Selarukli Adil 8. 

- İhsan Ziya Beyin katli hadise· 
sine ~nim doğrudan doğruya tema- ne diyor? 
sım yoktur. Yalnız Lir gün memleket Şahit Scli.nikli Adil Bey:- Çif1 
hastanesine nakledildikten sonra has yim. Vak"a gecesi Türkocağı.ndıı 
tane doktorlarından bir zat beni ken- dim. Hüseyin Avni Beyle Arifin 
disine tanıttı ve: şeyler görüştüğünü gördllm. Soı 

- İzmir müddei umumi muavini Değirmenci oğlu Mehmetli gördi; ı 1 
Kamil Bey sizin hatırınızı sormağa ertesi günü vak'a duyuldu. 
geldi. Bu vak'adan 25 gün sonra 0< 

Dedi. Kendisini İstanbuldan gıya- reai Ek.rem Beyle idile. Değirme 
ben tanırdım. Hadise etrafında bana oğlu geldi. Katillerin kim nlabilco 
şunları söyledi: hakkında bazı fikirler verdi. Ve I 

- Mücrimler muhakkak bulunma- rem Beye dedi ki: Ben bu işle a 
Jı ve yakalanmalıdır. kadar oluyorum. Bu fena bir huyd ' 

İnsanı belki mes'ul eder. Erteai gll 
Bir cürmün vukuu anında hadise- de gene bir tesadüf değirmenci oı 

ye vaz"ıyet eden cürmü tahlil eden bana dedi ki: 
bakim mücrimin neler yapmağa ka- '"Ben bu katilleri biliyorum, a 
dir bulunduğunu nazarı itibara ala- mızdadırlar., Kısa kesti. Nihayet l 
rak hadiseye nüfuz etmelidir. nim ifademe Jtizum görülmüı. Janc 

İhsan Ziya Beyin bu söylediklerin maya gittim ve ifademi verdim. 
den edindiğim kanaat şu merkezde- Jandarma kumandanı benim ko 11 
dir ki, merhum faillerin arka&1nda ma girdi. Ve p<llis odasına soktu. 
oymyan kimselerin mevcudiyetinden dada taharri memurları da vardı. ı 
emind~ !ar da dışarıya çıkıyorlardı. Ben C I' 

Seferih i&ar tabur kuman- mal Beye sordum: Cemal Bey ~ 
memlekette bir kanaat vardır. Fn 

danı Binbaşı M azhar mutemedi Hüseyin Avni, Zeynelz< 
B eyin ifadesi Arif ve Değirmenci Mehmet Efeı 

bu işleri yaptılar kanaatindeyim. r 
~azhar Bey hi~isenin vukuu g~°:- di. Ben de ayni kanaata ittirak ettı 

lerınde Urla mev~ı .kumandanı ıdı. Taharri memurları bunları batır! 
Vak'a hakkmda bıldıklerını şu suret- !ar 
1 • 1 
e anla~ı. . Başka bir gün de Hüseyin A• 

- Bır gece saat 23 te evımde ya-ı Bey ocak kapısında telaşlı dolaş ' 
tacağım b~r sırada telefon~ çalrndı. du. Yanında Mehmet Efendi ve~ 
Yaba.net bır_ses -davave~ıl~ •. av~~at Efendi vardı. Sonra bana dedi kı 
~habrı Bze.ymış--b lbanh~ dedı ~·. HKa!'"'.'1 i Polis müdürü Ömer Beye gitti 

..san .. 'Ya. eye .•~met~ısı amı ı O da bana: "Merhaba katil Efcnc 
dovulmmtur. Kendısıle .kımse. alli~a- Dedi. Ben de nereden duydun de 
dar olmamıştır. t;tel evınc gıdelım .. Urladaki taharri memurlarının ra 
Ona yardım tdehm.,, ' Jarrndan anlamış. 

Hakim Beyin evine gittik. I!izm•t 1 Sonra va 'a gec i Cellil B 
c;i Kamilin ba ı sanlı idi. 1 Tfakoca ında göruşt m. O da cı. 

Hakim İhsan Bev yatıyor J ... Geç kı: B n o eminim katil şu odad 
mis olsun .. dedik ... Alı başım.. dedi turan adamdır. Odada Hüs in A 
ve daldı. Kamile d -iL · C n so - ey vardı M smuat kabilınden 
dum: Bana anlattı. !ar •.r içi: ' clum. Mu d i umum· Ş vket B 
bir günil iı oldu. Bey kolumda idi. eyin AVi'· Bty · 'Beı:enJin 
Dü~tii. Arkada !ardan birisi ya Ke- aptı mu: ışi,. de mş ve bunu 
mal Bey yahut ta inhisar memuru d n isittıgımı bilm yorum. 
olacak. Türkocagında bir h dise ol- Mahk m daha bir çok şahit 
du, belki bu iş oradan çıkmıstır. de- dinledkteni sonra veni bazı sahlt' 
di Mi'ddei umPmİ ınuavni orada yok istimaı için 10 Haziran" •.alik ed l 
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Doğum 
Gazi Osman Paşa Orta mektel 

Ttlrkçe muallimi Etem Beyin bir kıı 
tın Umdeai "Milliyet" tir. dünyaya gelmiş ve "Reyyan,, tesml 

ye edilmiştir. N evzada tulü ömilr cll 
HAZİRAN 1930 Londra konferansının yor- denberi devam eden dört ihtl- muhafaza edilmektedir. Bunun !eriz. 
.REHANE _ Ankara cadde•~ gunluğundan sonra yazla bera- laflı meaelenin üçil halledilmit la beraber hafif bir asabiyet ha- Haliç iskelelerinde mazbut on 
ICl Teia'raf adreai: Milliyet, ı .. her ~eynelmilel siyaset alemi- tir. Mısırlılar, Süvey.ş kanalı- vası da yok değildir. Bilha1111a adet köknar gönderi ile 13 çeki 

ne bır durgunluk geldi. Son bir nın mildafaası için kanal mın- geçen gün Lord Strickland'ın byın 30 çeki gUrgen odunu 2666 
I< Telefon aumaralanı 
"'ttanbul 3911, 3912, 3913 

'30NE ÜCRETLERi 

·tı 
~(j 

e3 
li 
2 

TUrldye için Hariç için 
400 kurut 800 kurut 
750 .. 1400 " 

1400 .. 2700 .. 

er 
len evrak geri verilmez 

, ti ıeçen nuahalar 10 kuruıtur. 
i :ete ve matbaaya alt iıı!er için 
l1d=r.ete müracaat edilir. 

le .t ilAnların mea'uliyetinl 
lıabul etm .... 

kaç haftalık faaliyetin hususi- takasının İngilizler tarafından bir tecavüze maruz kalması İn- Ü d k eski okka meşe kömUrU 151'6/930 
yeti büyük devletlerin kendi i~galine razı olmuşlardır. Diğer giliz gazetelerine şiddetli neş- İUZ Y aŞlll a iZ bazar gününe ihale edllmek üzre 
aralarındaki münasebetlerin- taraftan İngilizler de kapitü- rlyat için vesile teşkil etmiştir. -. Fransızcadan _ müzayedeye çıkanlmışur. Taliplerin 
den ziyade, müstemleke ve lAsyonlardan vazgeçip Mısır'da * * * yevmU mezkOrda saat Qç buçukta 
mandaları ile olan münasebet- ecnebilerin himayesini Mısır- Suriy~n idare şeklini tes- Kendinden çok bahsedilen di. Fakat yaptılar. defterdarlık binasındaki ihale komis· 
!erini yeniden tanzimidir. lılara terketmişlerdir. İki ım:m bit eden bir kanunu esasi Fran- bir kadındı. Bir kısım kadınlar Nasıl muvaffak oldular.? O yonuna müracaat eylemeleri. 

İngiltere, Mısır, Hindistan leket arasında ebedi bir ittifak sa tarafından kabul edilmiştir. vardır ki isimleri ağızdan ağıza kadar mühim değil. Bir gün hia __ E_y_u_p_s_u-lh-h-lk""· irn-ll-ği_n_de_n_: __ _ 
ve hatta Malta ile meşguldür. muahedesi akti ve harici siya- Bu kanunu esaai Şam Meclisi- dolaşır. Mesel§. kocalarını aldat metçi bu kadınlardan birinin e- Müdofaay ı l\lllliyc vekaleti Deniz 
;Fransa Suriyeye yeni bir Kanu- setlerinin de bir ahenk daire- nin geçen seneki kanunundan t1.kları söylenerek herkesi ken- vine geldi ve yüz frank mukabi Müste,arlııtı vekil Ahmet Sami be· 
nu Esast ve yeni bir idare şekli sinde tedviri noktalarında an- epeyce farklıydı. Yeni kanunu dılerile meşgul ederler. Fakat !inde herşeyi anlattı. Fakat söy yin :\1ildıleialeyh Cemal bey aley
verdi. Amerika da Fili pin ada- !aşılmış; fakat Sudan mesele- esasi ile asayişin muhafazası, Gil?erte için böyle değildi. Bi- !ediği şeylerde hiç bir fevka- hine ikame eylediği eşya bedelinden 
!arının istikl§.li için ilk adımı sinde itilaf hasrl olamamı~tır. memleketin müdafaası ve hari- lakıs bu kadınla herkesin niçin Iadelik yoktu. Çünkü asıl me- (4) kıt'a senet mucibince alacağı 
attı. İngiltere Sudanda valii umu- ci siyasetin tedviri Fransaya h? kadar meşgul olduğunu ta- rak edilen şey Gilberte'in husu- olan (86) llra maa masarifi muha-

* * " minin bütün vazife ve ııalahi- terkedilmektedir. Suriyede teş- yın etmek güç oluyordu. si. hayatındaki es:ardı. Bunu·. keme tahsili taleblle ikame eylediği 
Hindistan meselesi malfun- yetlerini ifada devamını iste- kil edilecek hükOmet "Cümhu- . Fakat meraklı olan bir takım hizmetçi bilemiyordu. Kendisi davanın icravı muhakemesinde Müd-

a:.JGÜNKÜ H.A VA dur. İngiliz hükOmetinin nik- mişler, yani şimdiki vaziyetin riyet,, olacak. Dört senelik dev- kımselerin öğrendiği bazı şey- filhakika sokağa çıkıyordu. Fa dti zaptı da~a Mündericatını tekrar 
ıu hinliğine rağmen memleketin tebdiline razı olmamışier ve ri olan bir meclis intihap edile- !er yok değildi. Gilberte otuz kat gittiği yerleri bilmiyordu. ile Milddeialeyhin ikAmetgA!ıı mec· 
nı • lıuareı en çok 15"' az her tarafında iğtişaş devam etli- Mısırlıların Sudana serbest 'ı cek. Bu Meclis te müddeti üç yaşında kadardı. Hem güzel, Yalnız... hul bulunmasından dolayı hıkl<ın
uı duece ldl Bugün rüzglr yor. Şimdiye kadar İngiliz ida- muhacereti esasını kabul etme- sene devam edecek olan bir Re- h~m zengin olduğu için serbest Burada hizmetçi kadın tered- daki tebllğatın lllnen icrasına karar 
_t ı ban bulutlu olacaktır. resine karşı sadık oldukları be- mişlerdir. Nuhas Paşa, müza- isicümhur intihap edecek. Ba _ bır hayat sürüyor, herkes te düt etti. Hanımına ihanet et- verilmiş ve tayin kılınan yevmi mu
jı =~t' yan edilen milsltimanlar da keratın inkitaına mani olmak 1 zı şerait altında Reisicümhu- kendini beğeniyordu. Fakat baş menin ağırlığını hissediyordu. hakemede gelmediği gibi tarafından 

Bom bayda kıyam ede~ek birt~z için Sudan meselesinin hallini 1 run Meclisi dağıtmağa salahi- kalarının ken~isi h.akkında iyi, Fakat eline tutuşturulan b.a~k- ~:n b~~k:~~~a~~n:~:;em~!ra~1:1~1t~1~: . 
deposunu yağma etmışler. Dı- muahedenin tasdikinden 12 ay yeti olacaktır. fena ne dedıklerıne karşı la- not kadını yumuşattı. Bu, ıkın-
ğer taraftan Raugun'da çıkan sonraya terketmek için bir tek- Fransızlar tarafından kabul kayttı. Bir takım zengin adam- ci banknotu da alınca söyleme- nen icrasına karar verilmlf ve yevm 

e b' kı da k' · · ı k d' · · · d'l d ğ b d vaktinde hazır bulunmasına ve gel-' Ç k h . ır yam 26 ışının öldüğü lif yapını~ ise de Hend~rson bu edildiği anlaşılan bu kanunu e- ar en ısını ıste ı erse e e aşla ı: mediği takdirde ibraz edilen ( 4 ) 
1~ ...-l e meş ert v~ 6.0? .kişinin de :ı;aralandıtı na razı olmamı9. sasl, yapılacak umumi bir inti- bu~~ra . varmamıştı. Devam - Ya~ı~~ hafta~a bir gün, kıt'a senet zlrindcki imzalan ikrar 
ir ıanetin İstanbulda bir çi- bıldı~ıliyo~: M~ama~ıh e~elce İngiltere ile Mısır arasında- haptan sonra mer'i olacaktır. ett~gı aıl~ler aı::asında ~ulu~- c~m.~~~~sı gunlen gıder, pazar ve kabul ad olunacağına dair gıyap 
1ı Cfheri açacağını iıtittim. de soy~edıg~m~z gibı'. Ji'.ındis- ki miizakerelıer inkrtaa uğramış Teşkil edilen bu yeni idare de, dugu muhitte <?ılberte hır tur- gunu oglede~ sonra ~vdet eder. kararını ilAnen tebliği üzerine yine 

v• ıebbUıtil bütün kuvvetimle ta_?dakı bu ıstıkUil cıdalı umu- olmakla beraber, nihai ... ~nı~.ş- Suriye Fransa ile tam istiklal lü ~oca beğenmıyen ve kız kal . - ~e va~ıttenberı? .. Her va gelmemi' olduğundan vakıayı kabul 
n Meml k timi' • d mı br ha11eket manzarasını ar- mak yolunda epeyce yurundu- esası dahilinde bir muahede ~aga mahkOm, az çok şımarık kıt böyle mı?.. etml• ve ikrar e,ylemı·, ıddlle meb 

nm. e e z e ne . <:! d ba b 'b' .. 'T' d H H .. d be . • • •ı. ki k d' · .. t zetmıyor. ı1urada bura a - ğü de anlaşılıyor. Sekiz sene- aktedinciye kadar devam ede- ır şey gı ı goru uyor u. er - emen uç sene en rı !ağı mUddeabih ( 86 ) liranın mu 4n v~ li e; mı g;os er: zen kuvvetli, bazen de zayıf iğ-- denberi iki memleket arasında cektir. İşte Fransa, müzmin Su halde bu kimsey.i beğenmiyen her hafta bu böyle devam etli- ıııuarlfi muhakeme Müddelıleyhden 
rry alıw; ~lm ~r · :r~ ·~- tişaşlar halindedir. Şimdi ge- 4 ihtilif noktası varken şimdi riye meselesini bu şekilde hal- ya~lı .kızın kendince tahayyill yor.. bittahsll Müddeiye itasına kabili 
~ . .~ ~ : . 'ğ' rek Hindistan'da, gerek İngil- bir ihtilaf kalmıştır. Gerçi en !etmek istiyor. Bakalım Suri- ettıği bir koca vardı .. Fakat Bu kafiydi. Hizmetçi Hanı- temyiz olmak üzre 18 şııbaı 030 
~:rgıJe 'k a .~1 t çır ı: terede efkarı umumiye, 12 hazi mühim ihtilaf ta budur. Fakat yeliler bunu n~sıl telakki ede- bu kocaya asla tesadüf edemi- mının esrarını sattıktan sonra tarihinde karar verilerek tefhim la· 
~ kah g~ ~~ g~ :'!' a çı- randa neşredilecek olan Simon ııl.mdiki vaziyetin idamesi ne ceklerdir. yecekti. Harekatında hiç bir çekilip gitti. Bunu öğrenen ka- lındııtı ilAn olunur. 
~ u e ece mı. komisyonunun raporunu bek - Mısırlıların, ne de İngilizlerin * * * uygunsuzluk olmadığı için Gil- dm hemen teldona koştu. Di- Beyoğlu sulh dördılncu hukuk 
k caret Odaımda .• , lemektedir. _Rapor, Hin~ milll- i§lerine elvermediğinden kat't Amerika da Fillpin adaları- b~.r~ herkes tarafından hürmet ğer ahba~larından iki k~dını hAktmliğlnden; 
il( yetperverlerınln e~ll~rıne ~y- bir itilafa varılacağı tahmin e- na istiklal venneğe karar ver- goru!'ordu. . . buldu, ç~gırdı._ Üç k~dın bır a- Beyoıtlunda HUseylnağa mahalle-
~ odaııı fındıkçılık hak kırı derecede mugayır ıse, Hın- dilebilir. miştir. ,Ayan Meclisi encüme- Gılberte umumıyetle evlı ka raya gelınce hızmetçı kadının sinde dogramacı sokağında ki.in atik 
lıı&'örlişmek üzre bir gizli iç dista~~a yeniden arbedeler bek * * * ni, 4 reye karşı g rey ile beş se- dın.lara karşı . bir. is~ihfaf gö~- getirdiği gizli ma!Omattan .me 19 ve cedit 17 numaralı ve 2500 
~ ktetmif ... Bu celsede ne- lenebılır. Malta meselesi garip bir ce- ne zarfında tam istiklal temin t~rıyor, kendıne ızdıvaq tekh- mnun olmuşlar; muzaffer bırer lira kıymeti muhammlneli hanenin 
;rlltilldüğünü bilmiyorum, İngillzlerin, Hint ihtilalcile- re yan almağa başladı. Bu me-' edecek bir kanun teklifini ka- fın?e bulunmağa. ce~aret ;den- v~ziyet~e gül~şüyorlar~.ı. L~- tamamtle Beyoğlunda Kamerhatan 

yÇ pek hararetli olan milza- rine karşı takip ettikleri hare- seleden .evvelce de bahsetmiş- bul etmiştir. Ayanın heyeti u- lerı de ~ene a~ ıst~hfafkar o~- kı_n b? ılk sevınç çok .s?~edı. mahalleılnde Kalyoncu sokağında 
·~paıımda reisle azadan bir ketin zulüm ve işkence şeklini· tik. Maltanın dahili politika mumiyesinin de bu teklifi ka- mıyan hır baş ışaretıle reddedı- Çilnkii kadınlardan hırı bırden atik 95 ve cedit ıoı 103 numaralı 
kısında fByle bir muhave- aldığını gene İngiliz menabiin- kavgası şeklinde başlıyan bir bul edeceği muhakkak telakki yordu. . bire: • ve altında bir bap !urunu havi ve 
dı cnif.,. den anlıyoruz.Bir meb'us Avam siyasi cidal beynelmilel ehem- edilmektedir. Fakat asıl ıtayanı dikkat o- - Cumart'esi günü gidip tamamı 24000 lira kıymeti muhamml· 
"' a: kamarasında, hükOmetin bu ha miyeti haiz bir mesele halini Esasen ötedeııberi Amerika- lan şey bu yaşlı kızın çok me- pazar günü öğleden sonra av- neli bir bap aparıımanın nısh tem· 
elıı:fendim, ben llyle demek reketini tenkit etmiş ve tüyler alıyor. Adada Lord Strickland da bir kısım efkarı umumiye sut olmasıydı. det ediyormuş değil mi? muzun 6 ıncı pazar ve keza Beyoğ· 
Uıdim, siz sllzümii yanlış ürpertici bir rapor okumuş. Ra- idaresindeki hükumet kuvveti- Filipin adalarının Amerikaya İşte b~nun sırrını herkes Aldığı tasdik cevabı üzerine !unda Hüseyinağa mahallesinde kır-
1 mer k d d k !angıç sokağında kAin atik 24 vece-
-t ~tiniı: .. Bu kadarı da faz- P~.r~ mah~~etini bi~iyoruz. le, papas sınıfı mücadele ha- ilhakına itiraz etmekte idi. Ma- ak e .~y.or .~~.. .. .• adın hıçkıra hıçkıra ağlama- dit 32 numaralı 3400 lira kıymeti 
'<Sız kıldan nem kapıyorsu Çunkü İngılız gazetelerı bu ra- !indedir. Bu mücadele bir ara- lOmdur ki Amerika bu adaları Ço go~~~ugu UJ kadın nı ga başladı: muhammin eli hanenin tamamı ile Bey· 
r'l poru dercetmemişlerdir. Yalnız !ık Maltanın dahili işi manzara almak için bir siyaset takip et- h?y~t bunu ogrenmeg~, kızın - Siz yaptığınız fenalığı bi- oğlunda Kamerhatun mahallesinde 
i1J8renler Allah için söyle- raporu okuduğu için İngiliz smı arzederken ehemmiyet ver memiş. İspanya - Amerika mu- gızlı.sırrını ya~l~aga. karar liyor musunuz, diyordu, bir ka- simitçi sokağındı kA.in 3 numaralı 
i :angimiz kıldan nem kapı- meb'usuna çıkıştıklarına bakı- memiştik. Sonra mesele geniş-! harebesi esnasında işgal edile- verdı~er. Bu~~~ ıçın de Gıl?~rte dının esrarını ,ıhaksızca elde ve Kalyoncukulluğu •okağına nazır 
jı. lırsa, hayli acıklı olmak lazım- ledi. Papas sınıfı papaya da- rek bu harp sonunda Filipin in hızmetçısını ne mukab~lın -- ettiniz, fakat başka bir kadının cepheıl altında ıoı numaralı bir bap 
;ı d ' de olursa olsun elde etmege ka d · · ah · · ı ı seye Nemli zade M. Bey ır. yandılar. Papanın arkasında da adaları istemiyerek Amerikalı- . . . . saa ~t;nı ~. vettınız ... dilkkAnı havi ve tamamına 4000 lira 

1 
~ etmekte imiş.. * * * İtalya Hükiimeti olduğunu !arın ellerir 1'e kalmıştır. rar verdiler. Bu, çırknt hır şey- Dıger ıkı kadın şaşırmışlar- kıymet takdir edilen hanenin nııfı 

ı . Mısır milzakeratınm inkıtaı Malta Maarif nazırı söylemiş- Ozamandanberi Filipin ida- amele sınıfı istemiyor. Bunun dı, Sonra: temmuzun 9 uncu perşembe ve Bey-
ı. insan reımı. • • sebeplerini izah için İngiliz hü- tir. Malta muhalifleri papaya resi Amerika için bir mesele ol için hem sermayedar hem de - Sen de öğrenmek isteme- oğlunda Kamerhatun mahallesinde 
~ kil "V kit" f'ki . d kOmeti bir beyaz kitap neşret- ve papadan da İtalya hükume-

1

1 muştur Fakat Filipin istiklali- amele Filipine istiklal verme- din mi? .. Sen de 'bizimle bera- simitçi sokağında ı numaralı ve ta 
, n a re ı mız e · · Bil il h b ı · · · ' ' b · • r 

11 
• "d ,, . . mıştır. t n mu are e e~ı ve tıne dayanınca, Lord Strıck-I ne amil olan sebep siyasi ol- ğe karar vermiştir. er aynı merakı hissetmiyor mamına 2400 lira kıymet takdir 

} -eh en:; I sx~n ı tbanı müzakereleri~ zabıtlarını ıhtl- land da İngiliz hükOmetine da- maktan ziyade iktı~adidir. A- Şayani dikkattir ki teklife mıı idin?.. len hanenin nısfı ile keza Beyoğ 
:ı• ~ ası o. 1~ k' met san va eden b? kıtaptan da Sudan yanmıştır. Binaenaleyh Malta- 1I merikanın bir cüz'üdür, diyerek göre, kanun kabul edilir edil- - Evet, keş ki sizinle bera- da Kamerhatun mahallesinde simit, 
,. ~azet~cı \ te ı 4~ x:ıcı se- meselesinın inkıtaa sebep. teş- nın kü~ük bir politika kavgası, Filipin adalarının mahsulü A- mez derhal Filpin yabancı bir ber olmasaydım. Saadetim sokağında klln S numara ve ıama
ıı .:::,:: eth e re~ı~ bas- kil ettiği anlaşılıyor. İngılt~re şimdi Italya ile İngiltere ara-1 merikaya gümrüksüz girmekte memleket sayılacak ve gerek mahvoldu. mına 3000 lira kıymet takdir edilen 

. et s~ eyın gaze ile Mtsır arasında 1922 senesın- sında bir mesele halini almak ve Filipin adaları ahalisi de ser gümrük ve gerek muhaceret Sonra ağlamağa devam ede- hanenin nısfı temmuzun 121ncl cıı 
ınsan resmı basmak ya- · t'd d .. . . . . . k d'" 'ki k d . ll . marttsl günll saat 16 da mahkeıı c 

ı f d · 
1 

d b 
1 

d ğ . . ıs 1 a mı gosterıyor. bestçe Amerıkaya gırerek meselelerınde ecnebı memle- re , ıger ı a ının siıa en-• u u evır er e aş a ı ı F 1 di d t t İ salonunda açık arttırma suretile ve 
, Ah t İh B b - .az ~ para ver ıy~ u up Y~ 1 tal yanların İngiltere ile memlekete yerleşmektedirler. ketlerin tabi olduğu kuyilda ta- ne cevap verdi: 
1 ~ış. me . s.an. ey u hır pıyazcıya yahut hır şerbetçı ı mesele çıkarmak işlerine elver- Yani Filipinliler Amerikaya bi olacaktır. Halbuki tam istik- - Benim kocam da kaç se- dell&llyesile ihale pulu bedeli mu,te-
1 ı gllrünce bıl§. ıhtıyar · b · 1 d 1 rl•ine alt olmak üzere satılacağından 

Allah hmet e l ye S l isteyen erin pey akçe erini hami o a-. · veya oyacıya verır er e ora ar j medig" inden, Malta hakkındaki muhaceret hususunda dig-er lal ancak beş sene sonra gele- nedenberi her cumartesı· kaybo- ı ı ı ı 
lt rah kkak~ ı · u - berbat bir hale gelir diye ödüm alakalarının siyasi olmadığını, memleketlerin tabi oldukları cektir. lur, işi çıktığı behanesile o ak- rak mezkQr günlerde hazır bulunma-

m mu a . ınsan res- kopuyor ... Bence bu kulübeler- 1 yalnız hars ve lisan itibarile a- kayda tabi değildirler. Amerikalıların Filipin ada- şam eve gelmez, pazar.günü )X. tarı lüzumu ilan olunur. 
ılmasını, resmın bu şekle d b' · · p t · · ı .ı k l'k · · ı> •· . d k k • . . en ırını os a gışesı yapma ı, cıaya arşı a a a duyduklarını Bu vazıyet Amenkada hem !arı hakkındaki bu tasavvurları leden sonra gelir. Ah, keşki bu- ,... .... .._.._.._..__..,.. ....... .._ .... ..., .......... ,......., .... 

.. 3ın en or tugu ıçın men d'" l · · t kita t"til .. ı · ı d' · · · · - .. ğ oıı ! demi . ıger e'.1':1•gaz.e e ve .. P u n soy emış ~r ır. ser~ıı:y~darların, h.em de .a~n~- c~han sıya~.etın~n aldıgı yenı ıs nu ö renmez olaydım. bur, çirkin bir adamdır.Gilberte 
• ş ş koku gıbı temız v~ !!"uzel şeyl~r Her ikı devlet matbuatının lenın ışıne elvennıyor Fılipın tıkametı gostenyor. İktisat her Kadın daha ziyade orada bu adamın nesini sevmiş? .. 
~Köprü kulubeleri satanlara vennelı. ki fena hır lisanından tehlikeli bir yol üze mahsulünün gümrüksüz Ameri şeye hakimdir. Yeni siyasetin kalamıyarak gitti. O gittikten - Nesini sevecek? .. Hiç .... 
·~ manzara arzetmesın.. Bakalım rinde yüründüğünün takdir edil kaya girmesini bilhassa zür- mihveri memleketin vüs'ati de- sonra iki kadın arasında şöyle Yalnız fevkaUl.delik olsun di•· 
11 adi köprünün iki başında ayinei devran ne suret gösterir? diği anlaşılmaktadır. Bu hu- ra sınıfı hoş görmüyor. ğil, iktısadiyattır. konuşuyordu: böyle çirkin bir erkeğe kendin, 
:ubeler beni işgal ediyor. FELEK susta azami derecede ihtiyat Sonra ucuz amelenin gelmesini A. Ş. - Fakat bunun kocası, kam sevdiriyor ... 

: Milliyet,, in edebtrom"inı: 114 
ıt! .. -
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.meb'us Nusret Beyle de-anlaş- yarak-bankadaki parasını rahat eskilerle pek kaynaşamamakla değiştirerek kendi muhitinde Cevdet Bey, Haleye o kadar 
mışlardı. Ecnebi grupu buna rahat çekiyordu. beraber şen çocuklardı. Güzel zevkine uygun bir alem tesis et- hürmetkar ve itimatkardı ki 
mukabil def'aten beş milyon Hale kendi muhitini istedi- söylüyor, tatlı anlatıyor, kendi- tiği, bilhassa kuzeni Nazmi Va Böyle bir aykırı zannı hatınn-
dolar veriyordu. ği gibi tertip ettikten sonra haf !erini sevdiriyorlardı. 1 sıfla arasından su sızmadığı dan bile geçirmezdi. Ve onun 

Bu işi yaptırabildikleri tak- tanın muayyen geceleri evinde Ve bilhassa Nazmi Vasıf çok söylenip duruyordu. için de Haleyi, salonlarını yal-
dirde bir tahtada iki yiiz bin li- içtimalar yapmağa başlamıştı. defa piyanoda Haleye refakat e · Böyle bir ruhi mün<™ıbet var nız kendisinin intihap ettiji 
ra komisyon alacaklardı. Bu cemiyetin eski azasından diyor, davetlilere musiki zı-

1 

mıydı, yok muydu?.. Bunu en çehrelere açması hususunda 
Ecnebi grupu ile muhabere- başka yeni simaları da vardı. yafetleri vermesine yardım etli yakın olanlar bile keşfedemiyor serbest bırakmıştı. 

~ ktubu masanın üstüne "İşi bitirip bir an evvel tes- ye başlamı~lardı. İş biraz da- Bu arada Sedat Alinin gazete- yonıd. 1 !ardı. Hale gibi zeki bir kadının Haftanın iki akşamı Cumar-
c. Kağıtlıktan bir mektup !im etmek lazım. Mukavele mıı- ha ciddileşince grupun adamla- sine edebi romanlar yazıı:n genç Genç kadının hayatı eski- kalbine ait meseleleri bulup çı- tesi ve Salı geceleri toplanışlar 

>lı kti. cibince ikinci taksiti teslim za- rı İstanbula gelecek, beraberce ve dansta pek mahir hır mu-- sinden daha neşeli görünü- 1 karmak o kadar güçtü ki bunun oluyor, dostların çoğu yemeğe 
ıf Şuna bir sıkı talimat ve- manı alacağız. Üçüncüsü daha çalışacaklardı. harrir, fütürist ressamlardan yordu. Ve bu defa harici hayat , bir fena telakki mahsulü oldu- geliyor, sonra parti parti po-

de akıllansın .. dedi, her sonra ... Onun için işi oluruna Cevdet Beyin zihni şimdi ta favorili bir genç, Viyana kon- tan fazla evinin içinde, samimi ğu da iddia edilebilirdi. ker, bezik, tavla oynuyor, bir 
ıt ühendis kafasile yapmak bağla, çimentonun cinsine, pot mamile bu işle meşguldü. servatuvarından mezun yeşil dostları arasında bulunmak-- Ve Halenin böyle bir müna- kısmı da piyanonun başında ça 
:'tl değil... relin kıymetine bakacak zaman Ve ömrü bin türlü ıstırap, yaprak gibi gözlü bir keman tan zevkalıyordu. sebeti meydana vuracak hiç bir lıp okuyor, hoş, samimi vakit-
'§ ıra gülerek ilave etti: değil!,,. mahrumiyet, mücadele ve heye san'atkarı... Muharrir Şinasi Cevdet B., Ahmet Saminin hareketi yoktu. Genç kadın Cev ler geçiriyordu. 

n1 r.ı'n. ıSeninki orada bir eğlence Ve hemen zarflayıp Tosunu canla yıpranan iş adamı gittik- 'Mthat şen, sevimli bir gençti. metresile beraber yeniden faa- det Beyin gizli ve aşikar bütün Artık eski dedikodular bit-
Ee galiba, baksana bırakıp çağırdı: 'Çe tatlılaşan, kıymetleşen ha- Haleye bunu daha geçen yaz liyete başlıyan barlara devam kıskançlıkları karşısında olan- mişti. Buna mukabil şimdi bu 
r k istemiyor, boyuna iş çı- - Tosun, bu akşam Karade- yatı için çok titizleniyor, hırs- klüpte verilen kalem kurbanla- ederek başdöndürücü hovarda- ! ca safiyetlle masum ve berrak eğlentilere karışanların şahsi-
n r. niz postası vardır. Bunu çabuk !anıyordu. Pek geç anladığı ha- rı balosunda tanıtmışlardı. !ıklar yaptığını işittikçe o da görünüyordu. yetleri yeni yeni fısıltılara mey 
· ıç kız kızardı, önüne bak- yetiştir. yatı, geç tattığı zevki uzatmak, Ressam Vamık Necdet iğne zaferini rakibinin gözleri önün-! Ve ondan şüphelenmek in- dan açmıştı: 
s Delikanlı bir emir neferi gi- tehlikelerden korumak için nef iplik inhisarı müdürü Kadri B. de tes'it etmek için Haleyi bu-

1 
sanı ruhen küçülten bir hareket - Hale bu sefer gönül e, 

Sen de yaz, dedi Cevdet bi sür'atle döndü ve çıktı. sinden başka şey düşünmüyor in yeğeni idi. Bir iki defa Pü- ralara götürmek istiyordu. Fa- olurdu. Seviye itibarile hayat- lendinneğe başladı. Etrafıı 
•az da elini çabuk tutsun. Cevdet Bey artık bu işle faz- ve bu tatlı hayatı için herşeyi reda Hanımın verdiği ziyafet- kat genç kadın bir çok bahane-! !arına karıştıkları kadından ge- hurma gibi delikanlıları toplu-
kendisi sür'atle yeni tali- la meşgul olmak istemiyordu. feda etmeyi göze alıyordu. Şim !erde tanımışlardı. Yeşil yapr- nelerle bu teklifleri kabul etıni ri olanların şüphesi, kıskançlı yor, diyorlardı. 
kağıda geçirdi. İş ada- Bir ecnebi grupile ortak olarak di bütün emeli bu gramofon ak gözlü keman san'atkarı Ha- yordu. 1 ğı gözle görülen ve ispat edilen Fakat genç kadının hususi-

ihendisine istediği ve dü hükumete gramofon plakları i- plakları işini yapmak hissesine lenin kuzeni Nazmi Vasfi Bey- Ve zaten kibar aleminde Ha bir vak'a olmadıkça daima ka- yetinde bulunanlar onun buı 
~ü yeni şeyler .yazdıkt~n çin bir inhisar tıeklif etmeğe düşecek yüz bin lirayı almaktı. di. Daha Viyanada beraberdi- lenin yeni cemiyeti kafi derece-j dının kahir bir zaferile nrtice- gençlerle söylenilen şekilde bir' 

'!hassa şunu ılave edı- hazırlanıyordu. Ve bundan emindi, o kadar ler. de dedikodu yapıyordu. Genç lenecek basit isyanlardan iba- alakası olduğunu görmüyorlar-
·•--d... :... naravr rehinde Ce i etin b eni simaları kadının şimdi eski siyasetini ret kalır. rlr. Hatta Nusret Beyle Sedatj 

ll!T,\l Dl . 
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" Parls modası .. filminden 

Yarım evliler ( ~l~aınra~a) 
Gorry Kaper 

• "Ms modası .. filminıhn 

FOX film acentahğı istihlak resmi 

Çok güzel bir hissi dram o- hali bir adaya düşüyorlar, uzun 
~ "Yarı evliler,, Garry'nin müddet iptidai hayata avdet 
l~ filmlerinden biridir. Bu film mecburiyetinde kalan bu iki 
felaket anlarında doğan dost-' genç arasında mütekabil bir 
luğun dünyada en kavi dostluk aşk tevellüt ediyor ve tabiatin 
Olduğunu gösterir. kendilerine mukadder kıldığı 

hayatı da kabulden kaçmamı- Maruf Amerikan firması o 
yorlar. Aradan epeyce zaman lan ve "sesli gazetesile tanınan 

. Bir milyoner kızı olan Par- geçip te bu hali adadan kurtul- "Fox film" şirketi İstanbulda 
l'lsya günün birinde Ned ismin- duktan sonra artık biribirlerin- bir acentalık tesis ederek bu işi 
de birile bir evlilik p(ovaaı yap- den ayrılmıyorlar. M. Viktor Castroya tevdi et-
~ağa kalkııııyor. Fakat babası Bundan başka iki kısımlık miştir. 

Mevzuun hulasası: 
Haziran başından itibaren si

nemalardan nisbt istihlak vergi
si alınacaktır. Evvelce maktuan 
tahsil edilen bu vergi şimdi bilet 
fiati üzerindentahsile başlanmış 
tır. Bütün dünya sinema ve ti
yatro vergilerini basit ve hafif 
şekle ifrağ ederken bizim daha 
girift bir şekli ihtiyar etmemi
zin sebebi anlaşılamaz. Bu ver
ginin nisbi şekilde tahsili üzeri
ne şimdi sinemalara birer istih
lak memuru ikame edilmiştir, 
birer de Darill'ıiceze memuru 
vardır, bir de sinemanın kendi 
bilet memuru var, etti üç. Bir 
müşteri gelince bu üç şahinin 
eline düşüyor ve üç kontroldan 

1 
geçıyor. Haber aldık ki bu istih-

~1zın1 bu delilikten uzak bulun- bir komedi ve 6 numaradan mil --------
~Urabilmek gayesile Patrisyayı rekkep sesli bir varyete filmi "Warner Brothers Picturs 

r vapura kapatarak karadan vardır. film müessesesinin reisi l\f 
~ıaklaştırıyor. Kız bir gece bir Elhamra sineması geçen haf Harry Wamer Amerikan ka
bahane ile ve bir motörle kap- ta yazdığımız veçhile m!işteri- dınlar edebiyat cemiyetinde i
~n Edmonun refakatinde uzak !erine dondurma dağıtmağa rat ettiği bir nutukta ezcümle 
aşınağa muvaffak oluyorsa da başlamıştır. şunları söylemiştir: 

" Yarım evliler .. filminaen 
·-.__, ______ .._.._ __________ .,..,..,.._ ... ,.,...,,a '' • 

, Son zamanlarda büyük bir 
~·~?et kazanmış ve "Garp cep
t'~sınde sükunet,, serlavhasile 
~tkçeye tercüme edilmiş olan 
~ ltıan muharriri "Remarque., 

1 
ıneşhur romanı sinemaya a

~l!ııştır. Bu filmdeki figüran
ı, Fransızca, Almanca ve Rus 
ltı konuşmaktadırlar. Film çok 
ti; lıvaffak olmuştur. Başlıca ak
~ tler Louis Wolheim, Ray-
llnd Griffith, Lewis Ayrestir. 

* * * 

yetinde hitam bulduğu halde 
henüz tecdit edilmemiştir. 

* * * 
Pariste bulunan ve hükumet 

çe Fransada temdidi ikametine 
müsaade edilmiyen meşhurRus 
vazıı sahnesi Eisenstein yakın
da Amerikaya müteveccihen ha 
reket edecektir. Orada Para
munt müessesesile temas ettik
ten sonra sesli filmler çevirme
ğe başlıyacaktır. 

"Bugün imal edilen filmler 
nezih ve beşeriyete faidelidir
ler. Bu sözlerime doğrudan doğ 
ruya inanmanızı istemiyorum. 
Son seneler zarfmda muhtelif 
memleketlerde müteaddit alim 
ler Amerikan filmlerinin ahlak 
üzerinde icra ettiği tesiri ruhi 
yat noktai nazarından tetkik et 
mişlcır ve bu tesirin müsbet ve! 
memnuniyetbahş olduğu neti
cesine varmışlardır. Bu netice 1 

1 

lAk vergisi meselesinden dolayı 
sinemacılar müşkülata uğramış-

l
lardır. Temenni edelim ki bu 
müşkülAt devam etmesin! 

kendiliğinden husule gelmiş Lon Chaney "The Onholly 
değildir. Ve bu ayni tesirin i- ı " Doııa/as Fairbanks dtmir Three,, ismindeki ilk sesli fil-
damesile rı:Ute~ali bir .s~ye mu- ~-._.:..._'!1...~~'5!.f.!.~"J!./!1.; " _ mini çevirmeğe başlamıştır. Bu 
htaçtır. Bız yuksek fıkırler ve mayüllerinden istifade eden si- flimde Lon Chaney beş muhte
kıymetli. na~ih~~l~rde~ istifa~e : nemacılarımız şehvet ve cina- lif sesle konuşacak; filmin İn
ederek_ !ılmın ?,ut~.n d~ny~da ıc 

1 
yet sahnelerinin icra edeceği gilizcesini bitirdikten sonra bir 

ra ettlgı .b~ h~snu tesın .. ı~ame 
1 
fena tesirlcıri düşiinmüyorlar. de İspanyolcasını çevirecektir. 

ve tezyit ıçın ılk safta yurume-, Amerikada imal edilip te bura- Ch flm' d ı k 
ğe hazırız.,,. d .. . _ b'l • aney ı ın e ya nız o-

a gosterılmege ı e cesaret -- nuşmak ve şarkı söylemekle 
Bu sözlerle, Enerson Fod-

1 
dilmiyen adi filmler bütün dtin~ iktifa edecek değildir. Vantri-

sick isminde bir Amerikan ra- yaya Amerikan hayatının res- 1 k (k d k ) 1 hibi tarafından irat edilen nut- 1 mi diye yayılıyor . .,. 0 arnın an. onuşan ° a-
kun aşağıdaki parçalarını mu- Bu iki konferansçıdan han- rak karşısındakı mankenler ve 
kayese edelim: gisine ir 'nmalı?.. papağanlar yerine de söz söyli 

"'Amerikan filmleri bütün * * • yecekti. Bu filmin fevkalade 
dünyada Cemahiri müttehide- Vazii sahne Lionel Barry- bir san'at eseri olarak meydana 
nin namını lekeliyor ve adeta more tarafından tertip edilen geleceği temin edilmektedir. 
bir harp gibi afet saçıyor. Sine-

1 
ve cenup denizlerinde çevrıile-

manm kendi kendine düzelece-
1 
cek olan yeni bir filmde başlı- * • • 

ğini ümit etmiştik. Fakat böy- ca rolü Raquel Torres almış- Pariste Olympya sinemasm-
le olmadı. tır · • * * da yakında gösterilecek olan Filmlerimiz, bazı istisnalar
dan kat'ı nazar, umumiyetle a- "Romance., ismindeki film
di, şe?vet ~y~n~ırıcı, bayağı vel de. Grcta Garbo il~ be:aber Ma
ekserıya cınaıdır. thılde Comont tsmınde bir 

Tab'ı beşerin en bayağı te- Fransız aktrisi oyruyacaktır. 

"Müdafaa,, isimli büyük filmin 
mümessilleri Loulse ı . -ı ~rande, 

Ginette Gaubert ve M "'tıdiyan 

dır. 

• 
" Al Colso rı .. Caz mırgann/yes/ filminde _ 

Paris modaları (Melet'le) 
Mümessili Clive Brook 

Clive Brook'u tanır mısınız? Pecciyi gör!ince gülüşilyorlaı: 
"Sarı zambak,, filminin kahra- ve odalarına gidip yattıkları sz
manı olan ve daha bir çok film- rada Filipin karısı Slntya bun
lerde kendini alkışlatmış bulu- lan görüyor ve fenalığa hamle. 
nan telaşsız, mütevazi, ve sakin diyor. Bu vak'a üzerine Filiple 
1?giliz akt~ri;i ?irinci sınıf bir aralarında talak vuku buluyor, 
sınema artıstıdır. Bu hafta Me- Aradan biraz zaman geçiyoı: 
lekte gösterilen film bir kıs- Sintya Parise geliyor orada Pı 
kançlık. mevzuunu mütalea et- rislilerin şuhluğunu öğrenerelı 
mek~e~ır. . . . eski donukluğu kalmıyor, ve o-

Fılıp (Clıve Brook) ısmınde rada Hanri isminde bir adamlı 
?iri~in bi~az ağır kanlı Sintya arkadaşlık tesis ediyor. Filip 
ısmınde ~ır karısı vardrr, bu ka te Parise geliyor. Sintyaya 
dınm da ınadına şen ve sıcak vak'anın hakiki mahiyetini an· 
kanlı Pecci ~s~ind~ bir .a:~ada- !atıyor ve biraz da krskandırıh· 
şı var. Peccı bır gun Filıpın e- N'h k · · 

· · f" ı· G p yor. ı ayette rar kocasıle bıt 
vıne mısa ır ge ıyor. ece ec-

1 
. 

ci uyanıyor, odasından çıkıyor, eşıyor. 
ve sigara ararken Filip aşağıda Melekte bundan başka bir de 
ki gürültüyü hırsız sanarak e- Al Jonsonun "Caz mugannisi'1 

!inde tabancasile iniyor, fakat filmi gösterilmektedir. 

_ _............__ - -·----o-... ••-4-..-
0pera · Majik !mahsus yeni bir sinema salonu 

Bu hafta Opera sineması, ma- nun resmi küşadı icra edilecek 
ruf aktör Douglas Fairbanks'in tir. Bu sinemada program haf
"Demir maske" filmini ikinci tada bir defa tamamen değişe
vizyon olarak göstereceği gibi cekse de so~ ?aberlere ayrılan 
Majik sineması da Ramon No- kıs:?ı .h?fta ıçı_nde • de sık sık 
varo'nun "Singapur geçeleri" d~gıştırılecektır. Eger bu teşeb 
filmini yine ikinci vizyon olarak j bus ~-u~aff":k olursa Mosk~va
gösterecektir. nın butun sınemalarına boyle 

bir havadis kısmı ilave edilecek 
New Yorktan bildirildiğine · 

,. lıuster Kaeton İspanyolca 
,~tenmiştir. Yakında çevirece
~ b~r filmde İspanyolca şarkı 

Eisenstein, son filmlerinde 
büyük bir muvaffakıyet göste 
ren genç İspanyol artisti Ro
berto Reyi de beraber götüre
cektir. 

W 
tır. 

1 nazaran estera Electric kum- • * • 

~lıyecektir. 

* * * ti~~fa ş;ıE Jiye kadar imal. et-
i~ 1 20 büyük sesli filmin Ingi
ı, Ceelrini imal etmektedir. Bun 
~ıtd'.111 altı tanesi şimdiden A
ıı:kıka sinemalarında gösteril
-ııı· tedir; Bunlar: Mavi melek: 
il 1 ~ Yannings, Beyaz şeytan 
~1sıoukine, Son müfreze, Kalp 

Odisi, ve Yalsu kiralıdır. 

* * * 
~01'liorma Sheareriıı Metro 
~a·d~in Mayer!e olan mukave-

1tıın müddeti mart ayı niha-

* * • 
Son senelerde Paramount 

müessesesinde çalışan Erich 
von Stroheim, senaryo muhar
riri, artist ve vazıı sahne ola
rak çalışmak üzre Waruer Br
osla bir mukavele imzalamıştır. 

• • • 
Los Angelesten bildirildiği

ne göre Waruer Bros müesse
sesi ilk geniş filmini imal et
meğe başlamıştır. 

vVaruer Paramont gibi 65 
milimetre genişliğinde filmler 
imal edecektir " Yarım evli.'tr .. fi miııJerı 

Bazı gazetelerde münteşir 
bir havadise nazaran, Samuel 
Goldwin meşhur sinema yıldızı 
Vilma Bank.inin kontratını fes
hetmiştir. Bunun sebebi Vilma 

panyası Amerikada bulunan ve 
adedi takriben 18 bine baliğ o
lan vasat derecedeki sinema sa 
!onları ıiçin 3950 dolar (7900) 
Türk lirası) kıymetinde sesli 
sinema makineleri imal etme
ğe karar vermiştir. Bu makine 
!er takriben 500 kişilik olup ta Bankinin şinesinin İngilizce söz 
pek pahalı olan sesli sinema lü filme müsait olmamasıdır, 
makinelerini satın alamıyan si M. Goldwinle Vilma Banki dos 
nemalar içindir. Wester Elec- tca ayrılmışlar ve müessise sahi 
tric bu makineleri taksitle de ı bi san'atkara verdiöi tazminat 
satacakt'1". Fakat bu makineler ; hususunda cok cöm~rt davra 
ancak fazla mkitarda talip bu- · n 
lunduğu takdirde imal ed iebi- mıştır. 
lecektir. Bu tazminatın Vi!ma Bank}•e-

* * * bütün ömrünce kifayet edebile, 
Moskovad~, pek y~kında ş~- 1 cek bir _servet olduğu söyleni· 

m ve vukuatı gosterınege yor 

rm 
re 
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:J:konoml ~rakri r~ c<''-'a p 'ledikodtıları 

r 0 t d da ı• çt 0 m a Birinci sahifeden mabat (Birinci sahifeden mabaat) randa her ikisi de birinci küme--L 1 car e o asın 1 "- Klübümüz namına bu tur mize mensup Viner Spor Klüp 
vetile bu hareketleri darmada- neyi tertip eden Ziya Bey arka- ve Hakova ile oynayacaksınız. 

, ~ark demiryollan teşkilatı- met nezdinde teşebbüsatta bu- ğın edecek vaziyetteyiz. Nadi daşımızdır. Bu husustaki muha- . Bilvesil~. size ~e ~o~tor ~a-

TakSim 6"ihçe 
Bu~ünkü Cuma günü hava müsait ıoldujtu wkdirde 

Saat 11 den 13 c kodar K O N !\ E R 
Saat 16 dan iıilı;ırcn 

-• 
ı 

)' noksanlığından bilhassa Sir lunacaktır. Bey iki aydır mütemadiyen yaz- beratının ve aldığı cevapların lit ~~?"e. m~es.sıllenmı~e g~-
' c istasiyonunun nakliye vası- dı, şurada burada adalet cihazı birer suretini bize vermiştir. Bu terdigı~ız mısafı~~erverl~k mu_- Varyete p rog ram •.• e 

rmm iptidailiğinden tüccar Borsa fiatleri etrafında dedikodıılar yaptı. mektuplarda bir tek "Fenerbah j nasebetıle .teşekkur edenı:ı. Bır 

l !enberi şikayet ~tmektedir. Dün borsada İngiliz lirası Takdir buyurursunuz ki ben çe" kelimesi bulamazsınız. ç?~ angaJ~:ı"1~:ı~a .. ragmen, BU ok M ı• 
3u hususta Ticaret odası da 1033.5 kuruşta açılmış ve bir a- kendisini sokak sokak arayip ce Arif Bey bir taraftan bunları sızı ve se~!tılı klubunuz Galata- y a 1 ne 
.ca tesebbüsatta bulunmuş- rahk 1035 kuruşa kadar çıktık- vap veremezdim. Ben onu ara- söylerken diğer taraftan bize s~r~yın mu~emmel ~~kımını şe? 1._•••••mm••••••••••••••••••ii 

la tan sonra 1033 kuruş otuz para- dı?1 o kaçtı _v~ uzakt~n ~a~ırdı. bahsettiği mektupların dosyası nmızde ~elamlayabılırs~m. ~es: 
ar)ün Şark demiryollan mü-ı da kapanmıştır. Turk adaletını gaflet ıle ıttıham nı vererek tetkik etmemizi rica ut olacagım. Memleketımızı zı- ·•--• 0 .. ak 

silleri Ticaret odasına gele- Liret 8,97, Altın 910 kuruş- etti kendisinde samimi bir vazi- etti. Birer birer bütün mektup- ~ar~tten mem?~n __ kalacağını~ı ASR"ı: 'saııl.Hffffi!10jft ıı M E L E K 
oda ile temasta bulunmuş- ta kapanmıştır. fe duygusu varsa işte ben karşı- !ara ve cevaplarına baktık. Ha- um~t ~der ve sı:ı:ı ~or~ek zevkı- U 

'" ır. Odada yapılan içtimada M T t sındayrm, yalnız sual değil, is- kikatan bu muhaberatta mevzu- n~ 1?tızaren, :ızızım ~ıya Bey:. irae eıti~i S 1 N E M A S 1 
r iki tarafta noktai nazarını anga.nez ve u ya tizah değil, anket parlamanter ubahs olan yalnız Galatasaray h~~sı7atı sa~ımanemın kabulu- & 

h t • d " J\ORl\IA ,s~:RER ve LA VRANS ugün iki büyük film gösıermckıcdir 
• ~G1ütaleasını serdetmı"ştı"r. ı raca ı değil, beni isterse Divanı Aliye takımı idi. nu nca e enm. .. 

H M 1 c:Rı•:Y'in ıcm•ill ·KLAYIV BRUK'un temsili lc~cap ederse müştereken Sir- Japon Ticaret nezareti Japon kadar sevketsin hesaplaşalım. Arif Bey devanı etti: « ugo ayze » :z istasyonu eşya kısmında is- sefareti vasrtasile Ticaret oda- Türk milleti de hakikatın nere- - Galatasaray klübü hiç bir İ . S. GALİP 
cı ıonun müstakbel şekli için sından manganez ve tütya imal de olduğunu görsün, bunu kendi zaman sahtekarlık yapmaz ve H: - stıhbaratrmıza naza- muhıeşem filmi müthiş muva[fa. 
ıı ikat yapılacaktır. ve ihraç eden müesseselerimizi sinde tekrar rica ederim. 2 ay- hakkında böyle bir isnatta de- ran Galatasaray klübü 8 Hazi- kıyederi kazanmışur. 
·i (~kerciler Ankaraya ve ihracat miktarım acil kaydile dir devamh hucümlara maruz ğil, böyle bir zanda bulunan rand~ ar.ada .. bulu.na~ağ~r. Beu- \arın ki cumartesi ile pazar gün-
'! h ' t " d · sormuştur. ağ"ladi. fakat ideal yolunda ce- lara bile çok teessüf eder. Gala- the~ dekı klube hıldırmış~ı. Son leri saat lo,30 matinelerinde 
le eye gon enyor kilen iztiraplar olsa olsa benim tasaray'ın çok şerefli kendi na- dakıkada ÇBeuthener Spıel-u~~ BCYOK VARYETE PROGRAMI 
.,, ?ekerciler cemiyeti tarafın- Ticaret odası meclisi mında baska her han . bı"r na- Sport verem 1909 E. V.) klu- ::::::-ıı~::~:::: bugün Ankara'ya üç kişilik başıma birer celenk koyar bu- . gı b"" .. d 1•1 .1 . d"ld" •. • Bu gün 

• ·· d ·ı k · Tı"caret odası mecı1·• 1• ı"daresi günkü tecavüzler hücumler kar- mı istismara tenezzül etmiyece- .. unun e a etı e tertıp e ı ıgı 1 "'LHAMRA SiNEMASINDA aı.,1ey et gon erı ece tır. - d b" M h E d •.. k ,. 1 b"l" . . uzre Galatasarayla karşılasma- "' 
ıu lu heyet Ankara'da saf şe- pazar günü bir içtima yapacak şısın a ır a mut ~sat var rr, gını at ıyet e yaza ı ırsınız. • k b 1 "kl . G 1 Y A R ı l\1 E V L 1 L E R 

f k T .. k ·ıı · · d · Al F d k gı a u ettı en ve a atasa-
111 gı"bi dahilde imal edilen şe- ve fındık meselesini görüşecek- a ·at ur mı et•nın saa etti manya e erasyonunun me , 19 · · 1 h Aynca Viyolonist GULESKO 
"' • - · · b d "B h G 1 " rayın oyuncusu ıçın ate a ~1· i mevadın da gümrük res- tir. Bu içtimaa şehrimiz fındık- U!?"P runda nıhavetsız Mahmut tu un a a ce- ıı atasa ray 1 d-'-l b"ld" .1 k d" B tarafından 
- E 1 f d dil" B .. l d d ·1m k d" B b h k ı· zır a lK. an ı ırı me te ır. u 1 
jı l:ien muaf olması için Hükii çılan da davet edilmiştir. sat ar e a e ır. ugun er e 1 .e~ı ye t~ ıhr. u . a çe e ıme da gösteriyor ki Fenerbahçe hiç Ç NGENK AŞKI 

• Bursa mahkemesi karar vermek Isının enıba çe mı, Paşabahçe b" b h · 1 !ilimleri. 
· F hah · 1 - "h · ır zaman mevzuu a s o ma-

i(K B • h d • d • J d • üzeredir, eğer Nadi beyin hü- mı, ~.n~r . çe mı o acagı ı tı- S. G. llAveıen: li bilyük danslı ve t•r-
":1 enaD . lil ŞC a eti IIl CD . l cumleri mahkeme üzerine tesir mallennı hır tarafa bırakalım, mıştır. kılı Müzikhol numoraları. 

yapmak: maksadile ise bunda Galatasaray'ın, ismi . ~lmanya' Spor Hamiş: Muhterem temaşd:cranı 1 
· da amalak b I he meccanen DONDURMALAR ıev 

ir lirlnci sahifeden mabaat) Ieyhaca kabul olunarak nakle çok aldanıyorlar, yilacak ne bir Y~rıt?1 Y ..... 1 .ınen .. r Tenis turnuvası 
d • y alnı V kil B · di" k ·1 · · B · · Adliye vekili ne de de kulak asa hangı hır klubun ısmınden ıstı-
ir ır. · dizği e eyınJ k Bger ~rar ~~ ~ıştır; b" unu~ 1t~ ya cak tek hakimimiz voktur dedi fadeye kalkacağını bile düşün- Fenerbahçe klübü tarafından Bu '"bab saat ıo,45 ıc ıenzilAı · 
1 ışa gır zaman a a- zı aca er angı ır muze ere , . . İ ' mek safdillik olur Muhaberatın K d k'" d k" k 1 d . il•-• h liıtle m•tinc •--ı1 

GECE YARISINDAN SONRA 

zi edllecektir. 

P4RiS MODJSI 
2- Azim muvaffa~ıyetlcr gören 
AL. JOLSON'un tem-ili 

: ... }~: .. ~.uia~,~~~ "''~ 
Bu gün 

MA.JIK Sl:\E\ lA 'ii'\DA 
ekranın üç büyük yıldızı: Ramon 
Novaro, joan Kravford ve 
Ernest Turence niıı ıcmslli. 

SINGAPOR GECELERİ 
Mevkilerin flatl: Koltuk 25, 1 
husust 40, ıo ca 200 kuruştur 

' ıakkmda tahliye karan veril ı ye resnıl kayıtlara müsteniden ve ındı. Reıs rfan Ferit Beye .. · a ı oy e ı art ar a tertıp e-
v• . • . •. . . . d asıllarını germek ve seyahatın dilen senenüı en büyük tenis ---------------------------
n ıl bildiğim halde kcndisinın cevap. venlecegı gıb! . ke~ıyet sor u: yalnız Galatasaray namına ya- turnuvasına bugün başlanacak- ğ} l • 
.•Jruflar meyanında bulu~a- suv~n~arla de kabılı tahkık ve Bir şey söyliyecek misiniz? pıldığına ait bir vesika bulmak tır. Program şudur: e ence en 
"n~sen ve sıfatı me'?1u~yetim tetkıktır. " .. İrfan B. "Hayır" dedi. Reis Yu- isterseniz Ziya Beye müracaat Saat 10 da 
,,jftle nazarı dikka.~ı celbet Üçuncu sual nus Nadi Beyin şahsı mevzuu- etmenizi bilhassa rica edeceğim. A Kort B Kort 

}ılı> sırada ya kendısınden ve- Makamı riyaset üçüncü sua- bahsolduğu için söz söylemeğe Şunu da ilave edeyim ki bu tur- Ratyani v suat, Baldini v Ma-
a~ıt tevkifhane miidiiründen !ini sordu: hakkı vardır diyerek evvelce söz nemizi ötedcnberi bin bir türlü tyosyan. 
i 1,jy~ .kar~ ~e.n~ne teb- - İrtişa ı;ıaznunlarmdan Ba- istemiş o!an Nadi BeY_i kürs.~ye propagandalarla bozmak istiyen Saat 10.45 te 
İı •dılıp edilmediğını s~r?urn. sattan g~ynsinin. ~k.arad~n davet ettı. Yunus Nadı B. Cum- ler bulunurken Fenerbahçe'li Davit v Karasa, Sedat v 

uz k~!alet r.ıu~elesı ı~al gele?_~rle tahlıye edılıp edıl- buriyet gazetesinde g_:ı~eteler dostlarrmızdan hüsni niyet ümit Şir. 
ıı;~!me!i~gi için heniiz tahlıye medıgını. davasının Bursaya naklını mu- eder ve keyfiyeti bizden tahkik Saat 11,30 da 
laimedıği cevabını a_Idı~ımı Müddei umumi cevap verdi. hakeme eden makalede Mah- etmelerini beklerdik. Bahusus Şirinyan V B Col. Elliot V Ve-
ş , ııyoı;ı~· Olbapdak! dosya - Bu sualin milddeiumumi mut Esat Beyin sövleylsine gö- işin hakikatına hususi surette · 

an ık edılırse tahll~e?ın .. karar liğe tevcihine imkan görmiyo- re ben kanunlarımı1ı ve mahke- muttali bulunuyorlardı. ysı. Saat 12,15 te 
: ılnden. bi: veya ıkı gun ~~n nım. Ciinkü irtişa maznunların melerimi1i hakir P-Ör.nek iste- . Bundan sonra klüp azasın- Bay. Sedat V A Suat ve Seçlat 

Yı:.a ed!}rı:11ş olduğu g!iril- dan Basattan gayrisi hakkında- menı , ben zanned;yorum ki o dan mıntaka reisi Ziya Beye V Matyosyan ve diğeri. 
'~ı,ı tabııdır. ki tahkikatta bazı nokatın tavaz kale kanımlarrrnın mahkemele müracaat ettik. Ziya Beyin söz Saat 14,30 da 
~ Sorulan ikinci ıual zu~u i~ln maznunlar t~r~fından rlmizi daha muhterem görme~ !erini de aynen kaydediyoruz: Ratyani Davit, Galip ve Diğeri 
.. lu sual burada bitmişti. Re- venlmııı. ~lan tahl!ye ı~tıdal~n- icin yanlm,. tır, oknvanlarrn vıc _ Evet, Galatasaray'm seya C. V D. A. V B. 

asrl B. Kenan Beye istinabe nın re~dı ıle a~emı tahliye_ı~nne danlarına hitan ediyonım oktı- hatını klüp heyeti idaresindeki Saat 15,15 te 
c'"ıkincl sualini sordu karar ıtası mildde!umumılıkçe mayanlar da Jfitfen bulup okıı- k d l ·ı ben t rti" Galip ve Laing, Mehmet ve 
ı · 1 d"lmi hl" 1 • ar a as arın arzusı e e p 
ı 1- İstanbuldaki gazeteler da ta ep e .. ı . ş ve. t~ ıye en mu- sunlar. Mahmut ı:<;gat Bev beni ettim, Muhaberat Viyana'nın Diğeri. 
ifm Bursa mahkemesine nak vafık gonllmemıştır. ittiham etmek istiyor, Adliyeyi Avustria klübiledir. Beuthen ve V 
-<rsusunun Adliye vekili Be- Maznunların kefaletle tahll- tahkir etmekle ittiham etmek is Dresdendeki klüplerle muhabe- Sirlnyan ve Karasa 
r ;miidahalelerl ile olup olma- yeteri tahkikatın tekemmUI et- tiyor. Bir devletin bütün teşki- re edilmemiştir ki Galatasaray' Milliyet kupası 1~ :' tiği k~aatln de bul~nan • m:ıJı- Iati içinde Adliyenin ne kadar m Almanya'ya kendisini bir 

· ~ ~enan B. cevap verdi: keme nyasetlnin mUstantıklık- muhterem olduğunu hepimiz muhtelit halinde göstermesine Bu c~m_:ı ~alatasaray " Ka-
ıı. c iittah t kıf"n devamı · · · d • . sunpaşa üçüncii takrmlan ara-'' ~ tstanbuldaki gazete dava- e m az ev ı bılınz. Lozanda kazan ıgımız ımkan hasıl olsun. Galatasaray' d ıl ak 1 M"ll" t k 
İ un Bursaya naklini temin hakkındaki kararın tastik edil- en büyük sey muhakimin istikHI m Alman klüplerile hiç bir aia- sın a yap ac 0 an 1 ıye u 

'• 131 K. Sani 930 tarihinde memesi dolayısile icra edilmiş- !inden iba;ettir. Muhakimin is- kası yoktur. Maçları ortun namı pası ma~ında Kas?11paşa .~: 
;1 aradan İstanbula gclıp 1 tir. Farzı muhal olarak bu bap- tiklaline son nakil ile yalnız be- na tertip eden Austria takımı- mının htikın~n galip addedildiği 
Ji ~t 930 tarihinde Başmüddei ~ ~ı; ~rin geldiğin! bir da.ki- nim nazarrmda değil, ·efkarı u- dır. Austria klüplerine yazılan ~~.tbolbi~~r~=et.Kasrmpaşa klü 
~ 1mllik memuriyeti aliyesine ka ıçın kabul edecek olsah hıle mumiye nazarında belki dünya mektuplarda ve alınan cevaplar unBe n b şb~r. Gal t 

ti · .. dd · "liei u · , unun se e ı a asaray :~ ,acaat eylediğim ve 3 Şubat u emır mu. eı.umumı · n m nazarında ufak bir şüphe gele- da yalnız Galatasaray ın namı kl .. bünün mektebin tatil olma-
J, 1inde de Başrnüddei umu- taleasma miiessır olmadığı ne- bilir dlye o makale yazılmıstır. mevzuubahs olmuştur. Hatta ~ 

1 
siıe takım azasının veli 

·a ~çe nakıl talebinde bulunul ticesi tezahiir e~mlıı.ba hul?nur. Nadi B. notlarına bakarak n~kil size bu hususta yani bUtiin maç ~ı . 
0 =~ e gitmesi neticesinde 

ll ve 4 Şubat 930 tarihinde Maruzatım hun an. 1 rettır. davası için gösterdiği esbahi mu !arın Galatasaray nammıı: tertip ben n z na maktan sarfınazar 
,ı ~ahkemei temyizden nakil . Mahk~rı:ıe muavın Ragıp ~e- cibeyi avnen okudu ve dedi ki: edildiğine dair bir de vesık'l ve- tut.~a~ıfytbp 1 h t" '-"ld"r-
.t rllm" ld • "f d · yın talebını kabul E'derek ıstina · . e ıgını u o eye ıne "ı ı ,n ve ış o ugu ı a eı reyım. . d 
~ ye ile bu işte maznun H. Ri- bınin mah~lline gön~~rilmesine - Temyiz Müddeiumum!nin Bundan başka Galatasaray'ın mış olması,!;· ....... 
·• B. tarafından Reisicumhur karar verdı .. E~ra~ dun aksam bu talebini sureti isan kaydile yalnız kendi ismi altında Alma Küçük sanayi kooperatifi 
ı 1ıerine taktım edilen mektup postaya venlmıştır. tasdik etm;!>tir. ben Türkiyede nya'da maç yapmak için müsa- Ticaret odasında klicük sa-

·~ mharrer buunduğunu gaze- Haydar Rifat B. ihti- Lozanda istiklali tenin edilen; ade istediğini ve Futbol Fcdera navin de teşviki sanayiden ne 
de görmüş ve hilaf! haki- }attan memnu değil türk <!dlivesinin herhımgi h:r' syonumuzun inhilil etmis olma su;etle istifade edebileceğini 

r' ve uydurma olan bu keyfi- Haydar Rifat Beyin ihtilat- maka'enin tesiri altında kalabi- 1 sı dolavısile tarafımızdan .~üsa tetkik eden komisyon dün bir 
\t derhal ve yine gazetelerle tan menedildiğine dair yarın ga leceğine inananlardan dei'.Filrlim.1 ade edildiğini mmtaka reısı sı- ictima yapmıştır. 
Cl ip eylemiştim. zetesinde dün bir yazı intişar Türk mahkemeleri t~sir altmda fatile resmen ve resmen Alma- Dünkü içtimada teşviki sana 
~11 ;ünkU Ankaradaki müddei- etmişti. Bu hususa dair kendi- kalalT'az. Bunu ~övleyecek a- ııy~ ~eder~sy?nı:na 21 Mayıs yi kanununu~ b? ?"ünk~ şekli~.e 
'.11 .ımiler kursuna iştirak etmek sinden malumat almak üzre mil dam yoktur, makalede hörmetle tanhınde hıldı:dı".1. Bunda da küçük sanayıın ıstıfadesıne mu
ıi ': 19 K. Sani 930 tarihinde racaat ettiğimiz Müddeiumumi yadolunan mahkemei temyi?.in Galat;ısaravın ısmıı;ıden başka sait olmadığı anlasılınıştır. Ko
ıı. nbuldan hareket ve 7 Şubat Kenan B. şu izahatı vermistir: tasdikinde hata vardır, bu hata- bir isi'._11 ml'vzuubahs olmamış- misyon küç_ü~ esna~ı~ ~a teşviki 
2ı tarihinde İstanbula avdet - Haydar Rifat B. ihtil3ttan vı bağırmak benim vazifemdir. tır. Eger Galatasaravla oynaya sanayiden ıstifadesı ıçın arala-
1~ iştim. Binaenaleyh bu tarih memnu değildir. Hapisane da- Nadi B. ceza usulü muhakeme- cak Alman. klüpleri <;ialatasara.v rmda kooperatif yapmalarrlı mu 
a' e vazife başında bile değil- hili nizamnamesi dairesinde !erinin on dördüncü maddesini t~kım~ hır muhtf'lıt olarak ı- v'!fık görmüş~. ü.;;_r. __ _ 
tfı Ancak naklidava talebi da- herkes Haydar Rifat B. ile ko- okudu ve izahetti Mahmut Esat lan,etmı.sler~e b~nda Galatasa- Tttring klüp murahhas-
~ lİzin kanaatına muvafık ola· nuşabilir. Haydar Rifat B. her B. bizzat makami iddianın dava rayın .hıç hır alalrası ko~~~az. ]arının tesekkür telgrafı 

i:iugünku yenı 
bilmecemiz 

Soldan sağa: ı 
1 - Damarda dolaJan (2) Valde 

(3) 
2 -Tüy (3) 
3 - Hızlı deiil ( 5) 
4 - Nota (2) Keııdi (3) Dalü(2) 
S - Sırt (4) Jztırap (4) 
6 - Bir ( R) harfi ilave dilince et 

lence -belli olur (2) Edati nefl (2) 
7 - Cilve (3) Tatlı (3) 
8 - Vücudün ıuyu (3) Bir zait 

bir (3) 

Dllokll bllmecemlzln 
balledilmiş şekli 

Yukardan aşağı: 

1 - Hedefi bulmak (8) 
2 - Zaman (2) Kuvvetli erzu (1) 
3 - Meyan (3) 
4 - Teaadilften doian tehlike (4) 
5-Dvecenin içinde ne vardır (4) 

ibadet mehalli 
8 - Ceket (4) 
7 - On tane yüz (3) 
8 - Altzın tavanı ( S) 
9 - Kokorozlu (6) 

'fünıkasası 
Tarihi Günü Saatı 

30 il• 37 bin metre kıtlık dbliellk Xumaş 'l 1 /6/930 cumarte~I 14 
2 5 ,, 29 ,, ,, kaputluk ,, ,, ,, 14 
25 ,, 30 ,, çift kundura 11/6/930 pazar 14 

1500 çift çizme ,, ,. 14 
12 bin takım mamul çamaşır !316/930 pa:.:artesl 14 

Yukarda cinsi ve mıkdarları yazılı eşya kapalı zarf münakasa 
usulile lstanbulda .Jandarma lmaltthanesince satın alınacaktır \lti
nakasa zamanlan hizalarında yazılıdır. ~rtname Jandarma imalat
hanesinden verilir, teklifnamenin tarzı imlası sartnamedc miinc!c-
riçtir. 

SOÇETA ITALYANA 
Oı SERVıST MARITTIMI 

lTALYA va-
punı tO ha
ziran salı (Sit-
mar Levanı 

t~kspres) ola
rak ( Pire , 

Nap0li, MarsllY• ve Cen~va)ya 
gidecektir. 

--
SYRISEFAIN 
Merkez Accnıaı; Guıı köprü 

basındı, Beyoğlu 2362 Şube 

acnte511 Mahmudiye 1 lanı altın•h 
Istanbul 740 

l'l Hazirandan itibaren tat
bllı: olunacak Ada'lar ve Ya
lova battı yaz tarifesi iske
lelerde l!An edilmiştir. 

~ mahk~:~ temyiz ?aş. müd- vatan~aş gib~ bu ni~aı;ınanıcni~ açmış olduğu bir davanın nakl~ Hususıle Galatasaray !ubu bu Dün memleketlerine avdet e-
1 ıf u~~ılıgıne arz~dıl~ış .. v.e h.ususıyet~erınden ıstıfade ettı- davada yüksek makamatm tesı- seyahattan maktu hır ı;;~a a!- den Turing klüp azalan namına 

tc hı vakı mahkemeı muşanını- nlmektedır. ri saibesini bir zuhul olarak ka- malttAadır ~e kbl~~b~. d<la ı1vanka - reı"s M H;nberg telsizle Emane 

UMBRİA vapuru l 'l haziran 
per~embe ( Sltmar Soria Eksp
res) olarak (Rodos, Mersin, ls
kendenın, Trablus, Beyrut, 1-lıy

fa, lskenderye , Mesina, Napoli 
ve Cenova) ya gidecektir. 

8 Haziran Paza.r (ANTALYA) 
9 Haziran Pazarte,j (TR-\B
ZON BiRiNCi POST ASI ) 

d 1 

a. 
1 

e 
1 

· . - "d nın ustna u un en a aca - · 
bul etsın aflarına magnıren ı - B" 1 h 1-> h · b" te bir teleğraf göndermiş ve İs-
d' "f d d . k" T"" k" tıı:-. ınaena ev er angı ır 
ıa ve ı .a e. e enm . ı ur ıye şekilde propagandada bulunma tanb~ld~ bul~n~?kl~rı mtiddet-1afia V ~k<lletinden: Cumhurıyetınde devlet ve ka- - "htı" kt çe gorduklen husnti kabulden 

M b b
.. 1 ga ı yacı yo ur. 

Ko•• pru•• • nun mevcuttur. at uat .oy e Ziya Beyin izahatından ve dolayı teşekkür etmiştir. 1 n ş as 1 komplo ve namus harabesı o_Iur verdiği vesikadan da anlaşılmak Beynelmilel .:urlng klüpler 
ıt sa kanun ve devlet nasıl vazıfe tadır ki Galatasaray seyahatı murahhasları dun sabah saat 
,ı 'Kayseri - Sıvas yolunun 62+530 kilometresinde kain be- yap~hıl:~?. cüı:ım yaptığıma yalnız kendi namına tertip etmiş 9,30 da. Tevere vapuru ile mC?1 
•g 1anne iki gözlü ve 2X14 m. tulünde Sarıoğlan köprüsünün k.a~ı clegılım kı Bursa mahkeme tir. Bunu ispat eden tercümesi leketlenne avdet etmlşle.rdır. 
in ısı kapalı zarf usulile ve yirmi beş gün miiddetle münakasa sının ~ar~rından kork~':1 ol~un, ! aşağıda yazılı mektubun klişesi- Murahhasıa; v~p?rlarI?a bıner
•e konulmııstur. ancak ıddıam dava aklının beyle 1 ni ae nesrediyoruz: !erken kendılennı tesyıe gelen 
ı- Münakasa 1 Temmuz 930 Salı günü saat on beşte Nafıa Ve bir espahı mucibe ile yapılmış Avusturya Futbol Federasyonu Türk Turing klübi.i azalarına da 
n eti müsteşarlık makamında müteşekkil komisyon tarafın- olmasında hatta u8ulsuz olduğu Vivana 22 Mavıs 930 hararetle tesekkür etmişlerdir. 

~ icra edilecektir. esasındadır. Neşriyat ?u maksat Azizim Ziva Bev, Türk Turing: klübünün 
s ıliplerin ihale gününden laakal2gün evvel Yollar umum mü la yapılmıştır ve ebedıyen yapı- 19 cari tarihli mektubunuzu bir teldifi 
'lüğüne ehliyet ':'esikal~rını. ibraz eylemeleri ve ihale kanunu, lacaktır, diyerek kürsüden indi. aldım. İstihbaratıma göre Aus- Türk Turlng klübU beynel-

r· şartnameler tarıfaU d~ı.resınde h,azırlıyacakları teklif mek- Mahmut Esat B. tekrar kiirsiye tria Futbol Klilbü delaletile ter milel ittihadına dahil Turing 
- !arını ~akbuz mu~?~ılınde v.~kalet müsteşarlıgına t~vdi gelerek İstanbul Müddeiumumi tip edilen dört mac kat'iyet kes- klüplere miiracaat ederek trip

>emelerı ve şeraıtı ogrenmek uzere İstanbulda Nafia Baş- sinin nakli dava talebi hakkında betmiştlr. tik usulü ile seyahat edecekler 
hendisl'.ği!1e, Ankarada Yollar Umum Mı.idürlügime müraca mütemmim İ7.ahat verdi: "Ma- Austria k!Ubü Galatasaray'ın için mukavele yapmağa amade 

~ı tmelen lazımdır. ruzatım bundan ibaretti." dedi. maçlarını B.:-uthen, Dresden ve olduğunu hildinnistir. 21 Tu-
ılı ,:Proje v_e şartnam.e~er Ankara~~ Yollar Umum Müdürlüğün- Reis mesele hitam bulmuş-, Viyana'da tenip etmiştir. ring klüp triptik mukavelesi 

'\ (10) !ıra "lukabılınde alınabılır. tur, diverek celseyi tatil etti. SP-hrimizcle 14 ve 15 hazi- yapm~~ ~ taliptir. 

AFRODIT vapuru 18 haziran 
çarşamba (Burgaz, Varna, Kös
tence, Sulina, Kalas ve lbraile) 
ye gidecektir. 

TafsllAt için Galatadı merkeıı 
rıhtım hanında umumi acante
ıine müracaat . Tel: Beyoğlu 
'71 . 772 ve ya Beyoğlunda 
Perapalas altında Natta Nasyo
nal TUrklt turist ıcenalye. 

Telefon Beyoğlu 8599 n ya 
Tokatlıyan karş11ında beynelmlle 
yataklı vagun kunırRnyasıua 
Tel: Beyoğlu 2330 ve yahut 
lstanbulda ~~mlnöntinde lzmlr 
soka!!;ında 8 Numarada acentei 
,·eklllne müracaat. 

Tel. lstonbul 779 

SADIKZADE BiRADERLER 

VAPURLARI 

KARA DENiZ MUNTA-

ZAM VE LÜKS POSTASI 

Sadıkzade 
s 8!.~~~" PAZAR 
ıtllnll aklamı Sirkeci nbtı· 

mından hareketle (Zonculdak, 
lnebolu, Samıuıı, Ünye, Ordu, 
Giresun, Görele, Vakfıkebir, 

• Trabzon, s·ı. 

lıkelelerlnc '"'"'" •••• ııvdet 
edecektir. 

Tafılllt için Slrbclde Mes· 
adet hanı altında acentalıtına 
müracaat. Telefon:latanbul 21' 

•'lmlEallıra;ıa ................ ~ 
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:...~ ~ ~ A T i E ~e ! 
fERESilE ı 

satılır. 

Metro Han - Tilnel 
meydanı, Beyoğlu 

- Elektrik evi -
Beyazıt - lstanbul 
Muvakkithane cad- l 

desi No 83 l 

Kadıköy · Şirketi 

Hayriye. iskelesi No l i 

( 

1 

1 

MILlYJ~T 

damla (inme) 
fartı semen 
romatizma 
alamı mafsaliye 

CU:\IA 6 IIAZIRA~ 1930 

HAMIZ! BEVLIN ( AStr UR!K) KURB .... !'lLARI 
Tıp akademisi reisi . sabıkı protesö• 

( Lansero )tarafından tavsiye cdilmi>tir 
Par!s ha.<tahAneleri ıriüıaahhitlert 

Şatelen müessesatı 

15 büyük mükafat 

lıaıııızı bevt (uif urikl ile zelıirlenm~. alim •e ıztırabatm 
tahb tehdidinde bulunmUf ol•nlar uıcah 

URODONAL 
aayeşUıde h(llis olabilirler. Zira urodonal; bamıza bevli, 

halledeıt yeginC' maddedir. bilümum eaahanelerde satılır. 
10, llskiidar f 

--...... _,,_, .. ,_ .. , ... _, ____ , _________ il - -- -- ---------·· -':~:===~~~~~=:::=::~=~==~~==~ 
.................................. .; ~............ ......................... .......... ... -- -- ·- --- -- -- -- -- ......... Dol< tor 

»• Miij~e: Cennet satılıyor••• HAFIZ CEMAL 
Kadıköy cennetinin bil'lfraz satılması hak
kında Sultan Ahmet Sulh mahkemesinden 
karar temylzce tasdik edilmlşllr. 
l\adıköyilnde Mühürdarda Rıza Paşa arsası demekle maruf 
Cennet bahçe 45 parçaya bil'lfraz satılıyor. 
Tafsilat vC' haritayı görmek istiyenler Galata Kara köy Palas· 
ta Mimar Nahum Efendiye müracaat etmeleri. Telefon B. O. 368 

'~ .... ...,.. - - n U«U<U ==--

( 

JANTZEN 
Vücudunuza dain1a 

ten1an1en uyar 
Dünyanın her tarafındaki yllzme 
şampiyonları ve meıhur şık yüzgeç
ler Jıntzen mayolarını giyerler J1n
tztn ipli~inden oi·iilen msyolartnın 

yüzerke~ verJijl;İ >erhenlikte:ı maa 
da giyimindeki hafiflik \'e vücuda 

•erdiği şekilde pek 7. 'riftir sıkı olarak uzun 
'•ğl~m Jantzcn yün ipliğinden örülmüş ol
llıa" gerek ı<iak ve gerek kuru iken de vn
ı::uda. yapışmış v' ~ıkı durmasını temin et· 
llıekıedir. 1 liç bir suretle şeklini koybetme7.. 
>•buk kurur. 

llaşlıco mat;azalarda, kadın, erkek ve 
Çocuklar ıçin modeller vardır. etek ve ya
hüı yakalardaki kırmızı - dalar - kıT. mar
lı:aaına dıkkat ediniz, Sikletinlz mayo ölçil· 
lıüzdiir. Daimi mağazanızdan Jantzen renk -
thengi kaıalojı;unu isteyiniz, ve yahut, l<tan
huf'da 1 inci Vıkıl Hanında 11 numeroda 
Bekir , "üzhct llcye yazınız. 

Beyoğlıın'da Beyker, Kollaro,. Lion, Leon 

llğopyan vı Mırlnos ile lstınbul'da Maciı 

Karakaş ve 
buluııur. 

Zeki Riza mağazalarında 

Serbestlik ve güzellik için en ivi mayodur. 
~---.--. -.......:::.:: MUV MU a a u .....,., • ......._. ~· n ... 

Devlet Demiryolları 
dairesi ilanatı 

.......................................... , .......... 
Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla satın alınacağından talip 

1
crin 9-Vl-30 Pazartesi günü saat 9 dan 11 1/2 a kadar isba • 

Q Vücut etmeleri ve fiat vermeleri ilan olunur. 
18 Adet Mahruti çadır (yerli) 

D. No: 
173 
10/4 

Semti 

Bo~ııziçi 
Beyoğlu 

EYİ BİR VALlDE 
Evladının ;ilıhaıiııi düşünen, her 
hangi bir rahalsızlık sebebile zaif 
dü)dugüııü gören, bu miinasebet
le kansız kalan, işlihasız bulunan 
çocuklarına latif leu.eıli ve mü,, 
keııınıcl bir kuvvet ılacı olan 

enoferratos 
vermelidir . Her eczanede bulunur. 

1 Adet Paravana (yerli) ıo/5 ., ,, .. apartmanın 
, Soo Adet Köprü ve tünel için çam tomruk 2,00X0,18 • inci dairesi 

5 

-~o Kg Kaynamış Avrupa beziri 50 ,, Yazıcı Yüksek kaldırım 629 Kagir depo 
20 m. Yangın tulumbası rakorlu bez hortum 860 Asmalı mescit Tcj>ebaşı C. 35.39 apartımanın 3 
~ Kg Karpit " ünci.I dairesi 
lOoo Kg Madeni Kolza yağı 53 Hasköy Turşucu Hamberhane 131-11! Hane 

so Adet masa lambası (Resim mucibince) 54 ,, ., ., 14 ,. 
2S Adet Katar arka feneri :;5 ~ ,, ,, 143-145dükkAn maa oda 
30 Adet Katar arka tampon feneri 56 ,, ,. ,, 133-121 kıl.gir dükkıl.n 
~00 Adet Lamba şişesi tablo No. ı 57 ,, ,. ,, 135- ı 23 hane 

18oo Adet Lamba şişesi tablo No. 3 58 ,, ,, .... 137-123 ,, 
6<ıo Adet Lamba şişesi tablo No. S 59 ,, ,, ., 139-11!7 dilkkiın 
fıoo Adet Lamba şişesi tablo N o. 6 60 ,, ,, ,, I 4 I · 129 ,, maa oda 
3oo Adet adi meme 10 litrelik 61 ,, ,, ,, 143-131 hane 
30() Adet Adi meme 14 litrelik 62 ,, ,, ,, 145 ·133 ,, 
3o Adet Adi meme 24 litrelik BalAdald mevkileri muharrer emlAkin bir sene müddetle ican 

100 Adet Adi meme 28 litrelik müzayedeye çıkarıl~tır. Talip olanlanların yüzde on nispetinde 
1
00 Adet meme iğnesi pey akçasile ihale! kafiye günü olan ı 5·6-930 Pazar günü saat 
SO Kg Araba mumu onda Beyoğlu'nda imam sokağında 20 numarada komisyonumuza 

3o(ı Kg İspermeçet mumu müracaatlan illn olunur. 
52 Paket Sarı kösele mukavva No. 16 •i_i_i_i_i_i~i-i_i.i.i,.i 
'IO Paket Sarı kösele mukavva No. 20 • - - Q 

'iO Paket Beyaz mukavva No. 20 Fener Bahçede BEL v Oteli 
iO Paket Beyaz mukavva No. 25 

1 
t 

'IO Paket Beyaz mukavva No. 30 8ç1 m • , 1 r 
40 Paket Beyaz mukavva No. 35 
60 Paket Beyaz mukavva No. 40 Müzik orkestra, cazbant, dans ve varyete. Birinci aınıl yemekler 

S40 m Yelken bezi (yerli) fevka!Ade' temiz büfe. Otobüsler nıunwamen Kadıköy iskeleılnden 
~"- ve Otellmlzden yarı geceye hda:....r !"oiii :;;li,.ei.icjekiOtiır., . .-.-.-r.-.-r "\JU m Karton bitüme. • ! .,. 

~ ::~~l~~~~Jf~:~:: m::: ...... VitE L,....,.....,.... ...... ,,,...._ 
pap, süzgeçi maden suyu romatlzmalann ve aıtrı çekenlerin aç karnına ve yemık-

Saat 11 1/ 2 den sonra fiat kabul edilmez izahat almak i.ati- !erde kullınacıklın sudur 
'tıııer Cumartesi, Pazar günleri mübayaa kısmına müracaat et~~~~~~~~~_;~~~~~~~~~'.'::::'.'::::~~~~::::::'.~ 
~lidirler. Pazarlığa arzolunan malzemeden yerli olan aksam lstanbul etibba odaSl riyasetinden 

.1 ıı iştirak edecek taliplerin' nümunelerini beraber getirmeleri 
iij,,_ k kl"fa k b ı ed'lmi ği ·14 ı Zonguldak cıvarında 150 lira ilcretl makrnalı h(r Dispanser "~·•Unesiz vukubulaca te ı tın a u ı .yece ı an o u 
...- +oh ah 0 t'r• .ıalh> alınların Oda.va mür.ac;agtJarı. 

Cumadan maada günlerde ~ğle· 
d··n sonra saat ( 14 · 16 ) da lstan
bul Divanyolund• ( 118 ) numcro
iu hususi kabine<in le ha<talarını 
kabul eder. 

Dr. A. KUTiEL 
Muayenehane ve tedavll elekt
rlkiye labratuvarı. Kar&köy 
Topçular caddesi 34 
-- -- ---- - ---

ür. Ihsan Sami 

1 ISTAFILOKOI\ A~ISI 

1 İstafilokoklardan miltevelllt 
(ergenlik, kan çıbanı, koltuk 
altı çıbanı, arpacık) ve bUtUn 1 
L:

hastalıklarına karşı pek 
tesirli bir aşıdır. 
Divanyolu No 189 -- --

·'"'' ~ .. ~ı~~.~.~?. ... ~. ~-
blr.Ml•naı tılleyen t>u "'''"' na1• 
rel kOçDlt mıll:lnı ııyeslndr •urtd 
daJmede yeni ttlı blçı klı tuıı 

olmtat Clbl blr lfflt fllued(Uf 

Hu rude tatıl11 ~ 
U-1 AttallUn: ~ 
n.nı.....ı Ga.ıeüeı. •c .-W. ...... ._.--0 ••••• 

1 LAN 
lstanbul'da lloca Hımza mıha!· 

lesi Ilaıap kapı yokuşu solcajtında 

24 numaralı fabrikada Hüsamettin ve 
Mehmet Sabit ve lsrael ve şeriki 

unvan tüccarisl tahtında icrayı ticaret 
etmekte iken ahiren şürekanın lttifa
kile tayin edilmiş olan hakem ve 
tasfiye memuriırı mezkOr şirketin 
fcshile tasfiyesine karar verml~ ol
duklarmdan meıkOr fabrikada mev· 
cut işlenmiş ve ham teneke kutu ve 
kumbaralarlle aynı vesair emtea ve 
bunların imaline mah•u• makine ve 
allı ve edevat ve saire şehri halin 
8 inci pezar gilnü saat l O dnn l I! ye 
kadar biimUzayede satılacağından 

talip olanların mezkOr p;ünde ve sa· 
atte mahalli mezkOrdn hazır bulun· 
malan llAn olunur. 

Jlakem ve tasllyc meınurlon 

NURULLAH ve N~:\' R~::S 

Beyoğlu 

sulh hukuk 

ğinden: 

dördüncü 

hAkimli-

Beyoğlunda Sıraservl cıdde sinde 
Hirilovergi Aparıımanın (?)numaralı 
dairesinde mukim ve lstanbulda Cer
manya hanı11on 10-11-12 numaralı 

yazıhanede yaş deri tica'retile mıiş
tegil iken 7-Agosıos-1929 tarihinde 
vefat edip terekesi mahkemece der
desti tasfiye bulunan tliccardan l la· 
yım Beraha efendinin müracaat eden 

( 42) alacaklının taleplerini ispat sa

dedinde ibra7. eyledikleri vesikalar • 
ile lmzalon alanda verdikleri ifadele 
rin tetkiki neticeıinde alıcaklılu sıra 
defteri tanzim olundutu ve bütün ala
caklılar ile terekede allkadar olanların 
icra ve lflAs kanununun (291·232) 
inci mıddelerinl nazırı itibar• ılar&k 
muhrrerau okumaları lüzumu ilin 
olunur. 

Tayyare Cemiyeti Umumi 
merkezi reisliğinden: Bursada
yapılacak cemiyet ve sinema 
binası inşası kapalı .:arfla ve 5 
Haziran tarihinden itibaren on 
beş gün müddetle münakasaya 
konulmuştur. Talip olanların 

şeraiti anlamak ve piltnları şart 

nameyi almak üzre 1 O haziran 

tarihine kadar Ankarada Cemi
yetin Umumi merkezine ı.1üra

caat eylemeleri ilAn olunµr. 

l lay.ıtta mu\·3f ;ı' ı· ~·t.n e•a~ 

tam lw sıh lrn:e m:ı'•kircttir 
iyi bir hazrn olnı~k t7.In rııın 

bir ;ıh hat n: ·nk, 1 olnı ız 

CARLO E SA 

nınOpopeptol 
ı, mü,tahzcriııi tccrnlıc 

ediniz. Yemekten sonra 
20 da"ıl:ı. 

Bir memleketin serveti . . 

7 

SENAYI IMALATI dır 
Bu ıse ancak 
ASRI ve MÜKEMMEL 

.. • • -.r:- , ,. 
MAKiNELERLE mumkundır. 

İmalatınızı UCUZL:ATMAK 
• VE ÇOGALTMAK is ters eni 
makınelerınizi 

BOURLA. 
Biraderler ve Ş~ 
-.....!.,S:ı-R N BUL - • 

muessesesinden ledarik edini~ 
tYENİ KATALOGUMUZU 
DERHAL. İSTEYİNİZ.- f. .• 
Bunun ıçinde size lazım olzın.._ 
makineleri behemhzıl bulııczıksın 

Her şeyi 
goren düıman I 

Bin veclhll trözl•re malik olan •inek ma· 
aanoz üzerindeki en 8'0zel yemetı kollar. 
Oeı·hal oray• atılarak bir (>Ok plallkıerı 
ve ha.atalık tohumlarını blrakır. Ve onu 
tutmanıza meydaı'I blrakmadan vızılda-
yarak ortadan ıraıp olur. 
P'llt •ln•k, aıvrı sinek, pir•. fr(lve, katın· 
ca, hamam böc•tı. tahta kuruları ÖldOr· 
Or ve yumurtalarını imi\& eyler. Tehlike· 
elzdlr. Kat'iyen lek• yapmaz. 
Flit ı haşarat öldüren diğer mayllerle ka. 
rıftırmayınız. Sarı tenekeye elyah kup. 
ta dikkat ediniz. 

;:Daha -çabuk 6ldürür 
• - - 1 

Umumi Deposu: J. BERT ve ŞÜREKASI İstanbul - Galata Voyvoda Hu 

1 L A , • 
Hıdımköy'ünde bulunan kıtaat 

için lüzum görülen 15100 kilo fırın 
odunu ile 1 JOO kilo kuru >oğan 

pazarlıkla mUbıyaa edileceP;inden 
taUplerin 11 Haziran 930 çarşamba 

günü saat 14te Hadımklly'ünde .Sa
nnılmı komllyonuna mü~acaatları . 

Zaı 1: 29 5·:l0 perşembe akşımı 
Emiaonu !;'iıll tramvay seferini ya
pan bir arabada bir torba derununda 
2 adet tkar! ddıer unutulmuştur. 
Bulan zaıın l~tanbul'da lahmut 
Paşa'da Abiı efendi hanında .1.l "fa, 
yazıhancre getirdiği takdirde mem· 
nun edilecektir. 
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GROMA 
1 

Son sbtcın şeri ve kola) 1'tıllanı~lı 

Yazı makineleri 
:\laruf GROSSER fabrikası n ın yazı makineleri mcmlck.tlmızede 

vi.irut etmiştir. 
Almanya hükumeti dcvairi re;miyc, ınde kah• ' olunan işbu makıne 

vakit nakittir prensipi üzerine inşa edilmiştir. ı ; cv >afı l\ll':TA 'IET 
~UR'AT ve SADEL!Ktir. Türkiye için umumi '"kilini: · 

YUSUF KAPANCI MAi IOUl\1LARI, :amlı 1 lan 13· 14, lsıanbul 
posra kutusu 569 lsıanbul. 1 lenüz acema<ı bulunmayan daha bir kaç 
şehir için teklifat kabul olunur. · 

ln~aat ınütea~~itlerine 
Zonguldak'ta yüksek maden nıühendisi 

mektebi 
~1tı, MüştemilAtından olmak uzre inşası mukarrer yirmi yedi hin 
ıe küsur bedeli keşifli yatakhane, mutfak, ve çamaşırhane binasının 
n ln~ası 1 haziran 930 tarihinden itibaren 21 gün mliddetle kapalı 

' ;-.arf usulü ile münakasaya çıkarılmı~tır. 
a:.,.. Piliin ile şeraiti maliyesi ve fenniyesini görmek isteyenler lstan-
ıu bul'da Şehremaneti cıvarında Maden mühendisliğine müracaat 
111 

etmelidirler. 
" ı !t Kapalı zarflar 21 ha;drana müsadıf cumartesi günü saat on 
jı l altıda Zonr.u\lak'ta Hav;1,ai [abmiyc dairesinde açılacakıır. . ·~~~~~ 
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MUSTAFA ŞAMLI 
mağazasındaki 

.. • 
~TASFİYE dolayısile zararına satılan mallardan istifade ediniz. 

.,n : ••• Bu fırsatı kaçırmayınız. ••• "' ~~~~~~~~~~~~~---'-~~~----"-~~~~~~~ 
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~ ıstanbulvilayetinden 
• >I 
ı. 1 
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Vekaletçe her ay neşredil- yevmi ihale olan 21/Haziran/ 
nekte olan İdare mecmuasının 930 Cumartesi gününe kadar 
·7 inci nüshadan itibaren birse Vekalet muhasebe müdürlü
,eJiği, malzemesi Vekalete ait ğ~de müteşekkil mübal'.a~t ~-o 
,Imak üzre kapalı zarfla mü- mısyonuna ve şartnamesını gor 

. mek istiyenler her gün Anka-
ıakasaya konulmuştur. Talıp- d D h"l" 1 a . _ • ra a a ı ıye evazım memur-

! enn % yedı buçuk temınat ak- luğuna veya Vilayet mektubi 
.yr esi veya hükfunetçe muteber kalemine müracaat eylemeleri 
'~I .ir banka teminat mektubu ile ilan olunur. 

t 

llahiliJe vekaleti le vazı ın nıeınurıuıun~an: 
e VekAletçe her ay ne~rertirilmekte olan idare mecmuasının 27 
ılı lnci nusbadan itibaren bir seneliği malzemesi vekalete ait olmak 
ı, 
·i üzre kapalı zarfla m!lnalcas.-ıya vazedilmiştir. Tııllplerin % 7,5 te-
·c 1 minat ak_çesi veya hilkOmetçc muteber bir ı;ıanka teminat mektubu 

1:~ ile yevmi ihale olan 21 Haziran 930 cumartesi güntine kadar 
vekfilet muhasebe mildlirlüğünde müteşekkil milbayaat komisyo· 

1ı 1 nunl ve şartnamesini görmek isteyenler her gün Ankarada Dahi· 
I~ - liyc Je,,.azım memur!uıtuna ve Istınbulda vilAyetine müracaatları. 

. i .. 

:1 .. 
'ıl 
·l 
:; : 

Deniz Levazım 
misyonundan: 

satınalma ko-

6770 kılo Koyun Etil Kapalı zarf usulile ihalei .kat'lyesl 7 Ha-
8380 ,, Kuzu .., ziun 930 Cumartesi günü saat l O da: 

8 ı 080 ,, Ekmek -Münakasai aleniye ile !halci kat'iyesi 7 
'•' Haziran 930 Cumartesi günü saat 14 te: 
3 ı 1 6225 • Süt Münakaaai aleniye ile ihalei katiyesi 8 
~ H 'J azlran 930 Pazar günil saat 10 da 
ı f ı ı 188 ._ Muhıellf yaş ve kuru sebze münakasa! aleniye ile 

ilı ihale! kat'lyesi 8 Haziran980 Pazar günü saat 14 te 
·: l Heybeli Ada deniıı: lisesi talebe ve efrat iaşeleri için yukarda 

yazı Et, Ekmek. Süt, Sebze hlzalıınnda muharrer gün ve saatla
rında ibalei kat'iyeleri icra edilecektlr. Şıırtnamelerlni görmek iste• 
yenlerin her giln ve vermek isteyenlerin yevmi ıhalede mukarreJ 
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saatlarda Kasımpaşa deniz levazım Satınalma komisyonuna milra
caatları. 

Manisa 'ilayeti ~aiıni encuınenin~en: 
1 Manisa muhasebe! hususiyesi Jçin ( 2068 ) lira ( 15 ) kuruş 

kıymetlnde defter ve ıaire bastırılacaktır . 

2 - ihale 2 1 Haziran Cumartesi gilnü saat 11 de Manisa Vi
layeti daimi enclimen! huzurunda icra olunacaktır. 

8 - Taliplerin m!lnakasaya iştirak için 661 numaralı kanun 
dairesinde teminat göstermeleri Şarttır. 

4 - Numuneleri görmek ve şerait hakkında izahat almak is
teyenlerin Manisa muhasebei hususiye mlidürlüğüne müracaatları. 

Iktısat vekaleti levazım miiclür
lüğünden: 

lktısat vekaletinin Ankara'da Ziraat mektebi cıvarında inşa ettir

mekte olduğu Yüksek Ziraat ve Baytar mektepleri ve Enstitüleri 

ikmali inşaat ve nevakısı kapalı ıarf usulile münakasaya vazedil
miştir. 40 küsur kalemden ibaret inşaatı mezkfırenin münakasa, 

in~a ~artname ve mukavele suret ve projeler' iktısat vekAleti mu
hasebesine cın lirıı teslimile alınacak vesika mukabilinde inşaau 

mc7.ktırc mahallinde bulunan lktısat VekAJeti heyeti fenniyesinden 
taliplere verilmekte olduğu ve mun&kasa müddetinin bir Temmuz 
930 tarihine kadar deıram ve yevmi mezkfüda saat iki buçukta 
zarfların kü~at olunacağı ilAn olunur. 

~mir belediJe riıasettn~en · 
Belediye suları için muktezi bir adet 1 % ince kutrunda 

nutavassıt 249 adet 3 18 kutrunda küçük su saatleri pazarlıkla 
ılınacaktır. 

.. 21/ 6/ 930 d~ saat 11 e ~adar İzmir belediyesi münakasa ve 

~1!LL1YET CCMA h HAZIRA.\' 1930 

DARÜTTALİMİ -~~~ 

1)(1 o::::. 
B'#§< Her Cun1a ÇUBUKLU'da terennümsaz 

Ta11are ceıniJeti laleli a~artnıanları ınü~üriJetin~en: 
Laleli apartmanlarının birinci dairc>inde 11-18-34 ve üçüncü daiıesinde 2-3·4, dördünciı daire

sinde 3-13-23.31-33 numaralı liç ve diirt ve he~ odalı evler ile mczkOr apartmanlar altındaki 
1-2-6-7-911 numaralı d ükkanlar müzayede ile icara verilecektir. bteyenler pey akçalanl e birlikte 
Ha;1,İranın onuncu Salı' günil sabah dokur.dan on ikiye kadar ihaleleri icrn kılınacağından arzu 
edenler vaktı mezk!\rde apartmanlar müdüriyetiıic müracaat eyleınelcri. 

Yüksek Mühendis mektebi 
MubaJaal konısiyonun ~an: 

Yüksek Mühendis mektebinin 1 laziran 930 bidayetinden Mayıs 931 gayesine kadar ihtiyacı 
olan yaş seb;1,e kapalı zarf usııl ile münakasayn koııulmu~ ve Haziranın 26 ıncı Perşembe güııli 
saat 14 te ihalesinin icra,ı mukarrer bulunmuş oldnp;uıı a ı taliµlerin bilmüracaa ~eraiti anlamaları 

ve ylizdc rdi buçuk teminat akçelcrini yevmi mczkl\rdan mukaddem mektep veznesine tes:im 

etmeleri il~n olunur. 
~ ~~~- :-;-::;::--~-:-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiCiilr.~-ı;;ı;;~b,~M;;,hı;~;;--;;.~-;;-.iitl: - 1929 senesinde *I lstanbul Mahkemei Asliye ikinci 

E f • / Hukuk Dairesinden: 

lstanbul limafll n ne ıs Rüsumat Müdiriyeti 
nin Galatada Mumhane 

Tlirkçe ve Fransızca ilk defa 41 numarada tüccardan Vasilaki Hi-
olarak neşredilmiş en mü kem· ristidi Efendi aleyhine ikame eyledi-
m el bir istatistiktir. lktısatçı- ği alacak davasından dolayı muma-
lara, tüccara, vapurculara ve ileyhin ikametgahının meçhuliyeti ha 
herkese ıazımdır.lstanbul Li· sebile ilanen vukubulan tebligata rağ 

Kitapmı 

Kumbara mı? 

Ziraat Bankasına yeni gelen 
cepte taşınabilir gayet zarif 
kitap şeklindeki kumbaralar
dan alarak tasarruf edeceğiniz 
paraların karlı faiz ve ikrami
yelerinden istifade ediniz. 

ZiRAA1 BANl<.ASI ŞUBESi 
Bahçekapı Dörduncil Vakıf Han birinci kapı 

man Sirketinde ve bliyük ki· 1 men ol baptaki dava arzuhaline ce-
tapçİlarda bulunmaktadır• • vap vermediğinden 26 Mart 930 ta- L 

Piyango müd ürlüğünden: . rihinde ittihaz olunan gıyap kararı
nı havi davetiyede muharrer olan •• Numuneleri veçhile " 10,000 " günde isbe tı vücut etmediğinden gı-

adet duvar afi şi ile "200,000" adet yabında tahkikatı bilicra evrakı dava 
evlenme evrakı tap <ttirilccej!;inden mahkemeye sevkolunmuş ve mahJıe-
tab'a :alip olanlrnn pey akçeleri ile mece de hukuk usulü muhakemele-
birlikte '?-6-930 paıartesi saat 14 te ri kanununun 406 ıncı maddesi mu-
pi yango müdürlüğünde müceşekkl! cibince tebligat icrasına ve muhakc-
tay;·are mübay•at komisyonuna mü- menin 8 Eylül 930 Pazartesi saat 
racaaılan. 13,30 a talikine karar verilmekle key 

fiyet gazete ile ilan olunur. 

Ankara Hapisanei 
umumi müdiirlüğünden: 

1 Şehremaneti ilanatı 1 
Satılık otlar 

Ankara Hapisanei umumisinin bir senelik Ekmek ihtiyacı o)aV 
( 227,760) kilo ikinci nevi Ekmek ihtiyacının 1-6-930 tarihinden 
itibaren yirmi g[in m[iddetle ve kapalı zarf usulile münakasaf8 

Sultan Ahmet 5 inci Sulh Hukuk konmuştur, 
Hakimliğinden: Taliplerin (1708) liralık teminatı muvakkate mektubile birlikte 

Terekesinin tasfiyesine karar ve- d 
tilen binbaşrlıktan mütekait Rahmi 2 l-6-930 comattesl günü ~aat on beşte VllAyet mcktııbi odaslll ,'

1 

Şelııemanecindcn : 1- Merkez 
efendi ile dedeler mezarlığı 2- Üçü 
Yedikule haricinde ve biri Kazlıçeş 
me civarında dört mezarhk 3- 13o
gaziçlnde Ycniköydc şüheda mezar· 

l'!eyin terekesinden Feri köyünde Ar miite~ekkil ktımisyona ve .~eralti anlamak için mıiddei umumUık 
pa suyu soJıağında önünde 15 ve ar- _.:.:.ka::.:l.::.eını=·n_e:_m.c..:.ü~ra::.:c.::.a.::.tlc..a_rı_. ________________ __,.. 
)<asında 14 5 metre mesahasında bah- l h k k • 
çeyi havi zemin kat mutlak banyo i '·ata ca musta eqı mev ı sa~ 
çamaşırlık hela yemek odası birinci Y 

lıgı 4· Be~iktaşta l\öyiçimle Abbasağa 1 ·-----------

katında iki oda bir he!a ikinci katın- tın alma komisy_ onund.an: 
da üç oda mevcut kagir 17 numaralı 
hane açık artırma usulile satılarak se Hadımköyünde bulunan kıtaatın ekmeğini askeri Iurunda pişir· mahallC' inin aşıklar ımzarlığı 5- Üs ' 

küdarda Bülbülderesindeki mezarlık Mahkemei Asliye Birinci Ticaret 
Dairesinden: yukardaki ısimleri yazılı mezarlıkların 

.1 adet 4.'00 Osmanlı isokrazı tahvi
otları pazarlıklı ayn, ayrı saıı!acaktır. 

!atı 1890 
Talip olanların şartnameyi görmek 39 adet .osmanlı istikra~~ dahili ıalı-

kiz bin beş yüz liraya en çok artıran mek için sanatkAr ve kıtaatııı bulunduğu mahalle nakil edicisi UÇ 
üzerinde bırakılııuş ise de müşteri be aylık olarak munakasaya konulmuşnır. !halesi l 5-6-630 pazar gi!Jl~ 
deli teslimi vezne etmediğinden mez- saat J 4 tedk Taliplerin alei usul Hadımköyünde 'atın alma ko· 
kilr satışın feshine mahkemece karar 
verilmiştir. Bermucibi karar mezkur misyonu. na müracaatları. 

için her gün ve pazarlığa girmek 
vilatı 191 l * * * hane yeniden açık artırma usulile sa 

tılacağından talip olanlarııı kıymeti Çatalca müstahken mevkiine ait askeri fırında istihdam o
muhammenesi olan altı bin beş yüz lunmak üzre bir hamurkar bir pişirici ve üç yardımcıya ihtiyaç 
liranın yüzde onu nisbetinde pey ak- vardır. 10 Haziran 930 da ihalesi yapılacag-mdan her gu"n saat 
çesini miistashiben 10-7-930 tari- tJ11 
hine müsadif Perşembe günü saat 14 10 dan 16 ya kadar Hadım köyünde müstahkıem mevki sa 

için de 9 1 Tıziran pazartesi günü J4 adet Jstanbul Tramvay tahvilatı 
saat on beşe kadar l evazım müdür, 

29 adet Anodolu eshamı 
lüg-ilne gelmeleri. 

34 adet Anadolu ~·~•oıı 60/00 

te Adliye sarayının üst katında Sul- .:a=lın=a:...::k:::om=i:::s:::İYı...o.::n=un==a..:m=ü=r.:.:ac.:..a.::.a.::.t;_:e..:tm=e..:l.::.en:..:·.:.· ---------
tanahmet Be§inci Sulh Hukuk Mah- T k B k d 

Şehremene~ind!n: *Fatih yangın 64 adet Anadolu rahvilao kopAnsuz 1 
yerinde 37 adada 37 ı ve 354 harita 21 adet Anadolu 1rahvilatı • il 

kemesine müracaatları ilan olunur. llr İJU iq an asınuao: 
İLAN Y 

numaralı arsalar arasında 80, 66 10 adet Anadolu tahvilatı lll 
metro murabbaı arsanın metro mu- 3 adet T'ıirl< tütünleri tahvilatı 
rabbama 3 lira kıymet takdir oluna- 14 adet Rumeli tohvilatı 
rak satılmak için açık müzayedeye 2 adet Rumeli ıabvilıtı amorti 
konmuştur. Taliplerin şartnameyi gör-
mek için her gün müzayedeye gir- 20 adet Haydarpaşa limanı tahvilotı 
mek için ihale g!inil olan 26hoziran 5 adet Haydarpaşa eshamı 
930 perşembe günü levazım mtidür- 315 adet 6.1-2-00 1922 Yunan ıah-
lüğüne gelmeler!. vllıtı 

* • * 5 adet Baydarpafa liman tahvilatı 
Şebtemanetinden: Beşiktaştı el- 1 adcı ı laydarpaşa eshamı 

hannüma yangın verinde 33 ve 82 
harita numaralı arsalar arısında 91, Memalik! ,arluye Fransız banka-

sına merhun cins ve nev'i ve adedi 73 metro murabbaı arsanın metro 
hol!da muharrer esham ve tahvilat 

murabbaın• 8 lira kıymet takdir olu· 
10 haziran 930 tarihine mUsadlf salı 

narak aaulmak için kapalı zarfla · günü saat ondörtte esham ve tıhvl• 
. müzayedeye konmuştur. Taliplerin lat bersallnda açık arnırma ile 810_ 
şarınıme almak için ·her gün leva-
zıw müdürlilğtlne gelmeleri ~eklif ' ıla•c•aiJ••il•An•o•lu•h•u•t._~~---~ I 
mefuıplarını da ihale günü · of an 26- 11 

baziran-930 perşembe· gönü saat on 'Ecnebi memleketlere 
beşe kadar mczkiırmüdürlilğe vermeleri giden tüccar ve 

• * * hl Şehremanetlnden; Fatih yangın seyya ara 
yerinde 30 adada 925, 923, 926 hı- 8 k K ' 1 
rlıa numaralı arsalar arasında 1 I, 44 an S ommerçıya 9 
metro murabbaı arsa pazarlıkla sau- Jt } 
lacaktır. Taliplerin 8 Haziran 930 a yana 
pazar gllnil saat on beşe kadar leva- Sermayesi 700,000,00() 
zım mOdürlü~ilne gelmeleri. (lhtiyat akçesi: 

lstanbul ikinci icra memurluğundan: 580,000,000 Liret) 
Mukaddema Beyoj!;lunda lstik!Al Travellers (Seyyahın 

Adliye vekA!etinden: Vekalet 
hademelerile mlivezziler için 

yirmi yedi takım yerli kuma
şından (Kahve rengi) elbise ve 
yirmi yedl çift yerli malı fotin 

imı\l ve mübayaa edileceğin

den talip olanların şeraiti öğ

ırenmek ve numunelerile teklif 
mekıuplarını vermek üzere 
lstanbul adliye levazım mümey
·yizliğine l O haziran 980 tari
h.ine kadar süracaatlan ilin 

olunur. 

Beyoğlu Orman idaresinden: 
Müsadereli emvalden olup 

Sariyar, Gümüşdere ve Kemer
burgazda bulunan 2980 kilo o
dun ve 2180 adet çıbık müza -
yedeten satılıktır. Taliple·
rin Beşiktaş Onnan idaresine 
ve ihale günü olan 8-6-30 tari
hinde Beyoğlu kaymakamlığı
nda müteşekkil Onnan müza -
yede komisyonuna müracaatla-

caddesinde iken eski 396 yeni çekleri) satar 
İ 

rı. 

322 numerolu Yıldız aparomanında Liret, frank, ngiliı lira;ıı lıtanbul Mahkemei Aoliye Betin· 
muklm iken elycvm lkametgAhı veya doları frank olarak ci Hukuk Dairesinden: 

mecbul bulunan Madam Kapril R'. t M"d" ı ti · · satılan Iıu çekler sayesnde usuma u ır ye umumıyesı· 
Kanavalofa. nin Galatada Balıkpazarında ispirto 

Madam Anna Lümenin aleyhi- nereye gitseniı paranızı ke- tüccarından Eristotelis tspiridis aley 
nize lstanbul mahkeme! asliye be- mali emniyetle taşır ve her hine ikame eylediği davanın ilanen 
şinci hukuk dairesinden billstihsal · t · d ·· tebligat icrasına rağmen 2 Haziran 

zaman ıs ersenır. urıyanın 930 tarihli celsei tahkikatında isbatı 
berayl infaz dairemize tevdi eylediği f d h" d 

ı her ıara ın a, şe ır e, otel- vücut etmedig-inden hakkında gıyap 
fekki haciz ve ( 3200 ) sviçre !•i-

lerde, vapurlarda, trenlerde kararı verilmiş ve emri tahkikatın 14 
rangının tarafına i•desile masarifi Temmuz 930 tarihine müsadif Pazar 
muhakemenin tahsiline mütedair hilk- bu çekleri en küçük tediyat tesi günü saat on dörde tayin kılın-
mU ilAma tevfikan berayı tebliğ için nakit makamında kola- mıt olduğundan yevm ve vakti mez-
tarafınıza gönderilen ödeme emri ylıkla istimal edebilirsiniz. kftrda mahkemede hazır bulunması 
lkametgAhınızın mechullyeıi hasebi- lüzumu beyan ve aksi takdirde hu-

bli k 1 k bl Traveller3 çekleri hakiki kuk usulü muhakemeleri kanununun le te ·ıı ı ınamıyara te lgau mez-
kt\renin iJAnen icrası takarrur eıml~ sahibinden başka kimsenin 400, 401 inci maddeleri hükmüne 
olmakla ıorlhl ilAndan itibaren bir kulnaamayacağı bir şekilde tevfikan hakkında gıyaben muamele 

icra olunacağı tebliğ olunur. 
ay zarfında 930-2354 dosya numa- teptir ve ihtas edilmiştir. İstanbul ikincı· tı'caret mahke-
rasile hükmü vakiin tehirini müsıel- •ıllliı•••••••••••ll I 

mesinden: 
zim şifahi veya tahriri olarak bir Matbaa_ Muhası'p Mahkemece iflasına karar verilen 
ltlrazı kanunlyede bulunmadığınız Prodoronos Aliciyadis Efendiye ait 

.. dd ti kO ı ı k Matbaa için ehliyetli bir muhasip ve mu e mez ren n n ızasını muhtelif boyda elbise ve kadın pal-
aranıyor. Şeraitle Ga!atadı Posta müteakip sekiz giln zarfında dal\l toları satılacağından talip olanların 
kutusu 179 numeroya müracaat? hükmü mezkuru bilrlzı ifa edeme- İ 7-6--930 saat onda Mabmutpaşada 

diğiniz takdirde gıyabınızda ve cebri Matbaa - dare müdürü Kürkçü hanında 36 numaralr dükana 
müracaat etmeleri ilan olunur. icra sureıile muameleyi kanuniyeye Matbaa işleri iyi bilir ve müşte-

tevessül kılınacaıtı malumunuz olmak rile ıemaseder hesabatı muntazam 
ve ödeme emrinin tebliği makamına bir idare mıldiirü aranıyor. Şeraltle 
kaim bulunmak üzere keyfiyet Jlıln Galata posta kutusu 179 numeroya 

~üracaat 

Dr. Horhoruni 
Beyoıı;lu Mektep sokak No 35 

rouayene sabah~an akşama kadaı:. 

ı - Ankarada Taş ban PiılAs Otelinin ıı.rkasında ve Maliye Ve-
kA!etl karşısında yeniden inşa edilen kArgir sinema binası sektı 
sene müddetle kiraya verilecektir. 

2 - Sinema binasının dahili vazlyetl ve istiap haddi berveçbl 
ıtldlr. 

1 l 
1167 

Adet 

• 
Loca 
Mevki Balkon iizerinde 

845 , 8irlncıi mevki Aşağıda 
258 n !kinci ,, " 
232 ,. OçUncü ,. ,, 

Bir buıusi slgara aalonu mvaletlle beraber ayrıu her mevJıit 
.mahsus olmak üzre 3 sigara salonu. 

8 - Teklif zarfiannın içine muteber bir Bankanın on blO 
liralık temi nan muvakkate mektubunu leffetmek icap eder, 

4 - Tekl!flerde icar bedelinin ne sured ve 'ne kadar taksit!C 

tediye edileceği ve tediyenin ne tarzda temin edileceği tasri~ 
edilmelidir. 

5 - Kirala maktan başka bir tarzda sinemanın lşletilmeıi JçiP 
dahi teklif dermeyan edilebilir. 

6 - Talip olanların tekliflerini 1930 senesi Haziran ayıoıP 
onuncu glinü akşamına kadar kapalı zarf ile Türkiye iş Bank9!

1 

Ankara Merkez Mildilrlyetlne tevdi etmeleri rica ve ilAn olunut• 

BUY OK 
TlYYlBE PIYlNG~SU 

8. iNCi TERTİP 5. INCl KEŞİDE 
11 HAZiRAN 1930 

Keşideler; Vilayet, Şehre· 
Defterdarlık, iş, Zi-

raat, ve Osmanlı Bankaları 
Murakıpları ''e halk huzu· 

runda yapılır. 
Büyük ikramiye 

50.000 Liradır 
Her keşidede çıkarı nlımara -
lar tekrar dolaba ko11maz 

Mes'ul mü~ürü Bıırhaned 


