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rürken bir taraftan da ti- - ı- Halk ve E naf ne diyor? 

+-

l ür k~;:!:t~ arl ct' iti 1 af name bugün· imza edilebilece mi? 
Dün akşamki mülakat 

Türk-Yunan itilafnamesinin 
bugün iınzasına 

imza, bugün. 
Kibrit ş .rketile 
yapılan· itilaf 

Haydar Riiat Bey hakkında 
bugün karar verilecek .. 

Yeni Türkiye, bütün dünyaya 
~'§ı açık olarak ilan e?eıniı::~ce_ği 
hı~ bir siyasi gayer~ ma~k deg.'ldır. 
tuınhuriytin hancı. ."ıyaı:eb_ ~~r 
lloktai nazardan samımı ve duru!3t 
lıaslara müstenittir: beynelmilel mu
lhede ve vesikalarla teshil edilen 
bir hudut dahilinde inkişaf etmek 
'' sulh içinde yaşamak istiyoruz. 
&u gayeye varmak için başka mil· 
'1lerin arasında ihtilaf çıkarmak, 
~tışık vaziyetlerden pay almak 
t•bi küçük düşüncelerden de uzak 
lııııunuyoruz. Türk, kendi huzuru
bu, refahını, muvalfakıyetini baş
~larınnı felaketinde arıyacak kadar 
hodbin değildir. Onun siyasi gaye
~ti de sulhperverane hislerinden, 
llısani duygularından, en nihayet 
hu asil ve güzel hislere istinat eden 
lıılulabının prensiplerinden mülhem
«ir. İlave edelim ki, yeni Türki
~eyı, ciddi ve samimi bir sulh po
~likasına sevkeden amiller, yalnız 
1ııı insani hislerden ibaret değildir. "ili;. menfeat, memleketin nihayet
~ ihtiyaçları da Tür~yeyi bö~le 
bir politikaya icbar edıyor. Teslım 
ldi!.ir ki, bunun gibi yalnız deru
ııı temayüllere değil, menfeat ve z~-
1\ıret üzerine kurulmuş olan polı
~lıanın esasları daha samimi ve da
~ kuvvetli olur~ Bugünkü rejim, a
'1rlardanberl eski idarelerin zaJima
Qe tazyikleri altında ezilen ve her 
~ltkından, iyi yaşamak iınkiinından 
lııaıirum edilen Türk milletine, çok
~beri hak ettiği huzur ve refahı 
'•tınek istiyor. Bu yükııelı: gayere 
1lrnıaJc için devamlı ve eoaalı bır 
lıılıı politikasından başka yol var 
ilııdır? .. 

10 Milyon doları ne 
muhakkak nazarile bakılıyor. vakıt ve ne suretle 

ı verecekler? İtilaf na
mede bazı tadılat .. 

Dün şahit dinlenmeğe 

H. Ri/at Beyini 
tahliye talebi 
reddedildi. 

lüzum görülınedi. 

Tevfik Rüştil Beyin bugiln ltllilfnameyl imza edeceifl haber 
veriliyor. inşallah son dakikada bir milni çıkmaz ... dlyelım Milletleri Şarklı, Garpli veyahut 

~•tupalı, Asyalı gibi tasniflere ta-
1 tutmak ve bunlar için ayrı ayrı ANKARA, 7 (Telefon)- Enis B. de telgrafla malumattar 
lılaıet ölçüleri düşünmek zamanı- Yunan sefiri M. Polihron- edilmiştir. Türkiye, bu cevabın-
~ politikasının çok sakat bir cep- y b 
~~idir. Yazık ki bazı diplomatlar, yadis bu akşam Hariciye da Türk~y.edek·i· u.nan t~ a_ası-
-.ıa bu yanlış yolda yürümekte is- VekT T vfk R .. t" B · nın tetkiki tabııyetı ve 5 ıncı 10 
~r ediyorlar. Halbuki milletler 1 1 ~ 1

. uş u eyı uncu maddeleri hakkındaki Yu-
baltkında verilecek hüküm; nazari, makamında zıyaret ederek nan noktai nazarını kabul et
itibari ve coğrafi bir mefhum ifade bir saat kadar görüştü. Ha- mekte fakat diğer tadilatta ıs
t~cn hudutlara değil; milletlerin riciye Vekaletinde bugün rar etmektedir. Yunan mahafi-
~bi oldukları medeniyet, hars, irfan .. . . , . 
~ aan'at tcUıkkilerine istinat etme- Turk - Yunan ıtılafnamesı- line göre Türkiyenin itilaf pro-

<l.T. Arazıslnin mühim bir kısmı As- nin tahririle meşgul olun- jesinde yaptıgı tadilatta ısrar 
r~ !atasında .,lan Türkiyenin; ma- t etmesinden müzakeratın süratle 
ın sebeplerle a>"'! z~manda muş ':11;.· • •• _ bitmiyeceği anlaşılmaktadır. 

hır Akdenız devletı, bır Bal- İtılafnamenın yarın og- y h fil. k 'hti tk' 
~n devleti, .bir. Avrupa dev~e- leden sonra imza edilmesi- .'.11:1:anil ma a ı pe ı ya ar 
1• olduğunu kım ınkar edebllır? , gorun yor. 
llunun içindir ki, Türkiye meseli: ne muhakkak nazarıle bakıl İ . . . . 
.\~denizde veya Balkanlarda dahil maktadır. ki müıavırı~z Ankaraya 
'<lilnıediği bir siyasi teşekkülü, ha- • • .. gıttİ 
~rdar edilmediği bir siyasi te§eh- Bır Yunan haberıne gore de 
lısü tabii siyasi emniyete muhalif ATİNA 7 (An k ) Ank Ankaradan gelen bir emirle 

torur ve bu görüşünde çok haklı- . de'rl.ldi". ?ra türk heyeti murahhasası müşa-
r. dan telgrafla bıl ı gıne göre virlerinden Kerim ve Mithat 

Yeni Türkiye bugün bütün d~- ~~an sefiri, Tevfik Rüştil BC: Beylerle Yunan heyeti muraht ile münasebatını tanzim etmış yı zıyaret ederek Yunan noktaı hasası katiplerinden biri ve iki 
lunuyor. Türk.iye b~ münas~bat_ını nazarını izah etmi~tir. Ayni ma daktilograf Ankaraya gitmişler 

~lnız normal bır şekilde tanzım ıle lftmata göre Tevfik Rüştü B d' 
lınadı.Devletlerin çoğu ile de dost- . .. d y fi . T" · ır. 

1~k,hakem ve ticaret muahedeleri ak- aynı gun e unan se nne ur- Bitarafların ne zaman avdet 
1•tnıelde bu münaaebatma inkişaf kiyenin cevabını tebliğ etmiş ve edecekleri henüz malum değil
~trdi. Vazfyet bu merkezde.. ike.n bundan da Atina Türk sefiri dir. 
"'•ı ecnebı matbuatında şoyle hır 

Üç aylık maaşların tevzii .. 
"'""•uun münakaşasına tesadüf et
"'•lrteyiz: Acaba Türkiye, Şark siya
itti mi takip ediyor, yoksa Garp siya
itti mi? Ankaranın harici politikası
ııı bu görüş zaviyesinden tetkik et-
~ı.: ~ı~ bir hü~e götür.mez. Zat İşleri yeni tekaüt kanununun süratle 
tnı Turkiye, umumı olar.lk musta-

lııı • ~~r. sulh.~• .itilif siyaseti ta~p. İfSalİilİ Vekal ettCil İstedi. 
•ttıgı ıçın bılaıstısna her devletle ıyı 
ırıunasebetıer tesis etmektedir. şu Maaş sahibi kızlara alakaları kesilmek .. 
~lttayı bilhassa i§"ret etmek l&zım ıçın 
: Türkiyeyi bu dürüst ve müsta- toptan kaç seneliği Verilecek? 

lıiı politikasından ayıracak siyasi ve .. . , 
'htı hiç bir kayt ve mecburiyet yok- Mutekaıdın, eytam ve era-
lur. Bu açık politiltanın tecelliyatı mile ait üç aylık maaşların tev
töz önündedir. Bir taraftan Şark ziatı yeni tekaüt kanununun 
dcvıetıerile dostluk muahedeleri ya- henüz tebliğ edilmemesi yüzün 
~rken diğer taraftan Garp devlet- d t h.. • kt dır 
•rile de ayni ölçü ve şerait altın- en .~e uı:;:e ugrama a. . _ 
da dostluk, hakem ve ticaret mua- Dun alakadarların bır çogu 
h~deleri aktediliyor. Unutmamalı Zat işleri muhasebeciliğine mü 
~· Türkiyenin Garp alemi ile olan racaat etmişlerdir. 
u münasebatı yalnız siyasi kadroya V k' l b• .. 

llıUnhasır değildir. Türk inkılabı- e a ete ır muracaat 
llın yüksek prensiplerinde ve bu in- Muhasebeci Mehmet Bey, 
~nahın Türk elinde derpif ettiği ra- kendilerine henüz tekaüt kanu
~1?1 teceddüt v~ ıslahat barekebt- nu gelmediği için hiç bir mua-
b rınde r,ııuvaffak olmak için Gar ın 
•ıı:ün hakim olan yüksek esaslarına mele yapamıyacağı ve kanu

u:Ynıak mçcburiyetindeyiz. Bu zaru- nun tebliğinden beş gün sonra 
het iktısadi, içtimai ve harsı cep- tevziata başlanabileceğini söyle 
1 •!erde de mütemadiyen Garba yak- miştir. 
"4nıamızı ve Garp ile münasebatı- . . . .. , _ 
lııızı her gün biraz daha kuvvetlen- Muhasebecilik, tevzıata sur -
dırnıeyi icap ettiriyor. atle başlanmasını temin için 

Şu hakikatin de bütün dünya ta- Maliye Vekaletine müracaat et 
~.lrndan bilinmesine lüzum vardir: miş olup bugün yarın kanunun 
b·Urkiye yalnız medeni ve insani tebliği beklenmektedir. 
dıs!erin tesiri altında yürüyenler için Kanunda tereddüdü mucip o
/i:il, bu hislerin ayni zamanda ik- lacak ve tefsire muhtaç bazı no
h1.•adi menfeatlerile de telif etmesini 
dılen Avrupa ve Amerika sermaye- ktalar bulunduğu söylenmekte
~rları için en geniş, en müsait dir. 

0ır çalışma ve kazanç memleketidir. 
lfaatteessüf bitaraf ecnebilerin bu 
~•n.aate ermelerine, hariçte muhtelif 
••ınıanc sebepler altında muhtelif 

~nasır tarafından aleyhimize yapı
~n tahrikat, ciddi bir mani teş -
l' 1 ~diyor. Bu meselede bilhassa 
lirkıyede bulunmuş, umumi hayat 

(Mamadi altıncı sahifede) 

istihkak sahibi kızlar 

İstihkak sahibi kızlara 20 
yaşına kadar maaşları eskisi 
gibi verilecek ve yirmiden itiba 
ren 25 yaşına kadar ayrı bir mu
ameleye tabi tutulacaklardır. 
Bunlar istedikleri takdirde şu 

Zat işleri Muhasebecisi 
Mehmet Bey 

şekilde alakalarını kesebilecek
lerdir: 

21 yaşındakiler, maaşlarının 
5 sendiği, 22 yaşındakiler istih 
kaklarının 4 seneliği, 23 yaşın
dakiler üç senelik, 24 ve 25 ya
şındakiler ise iki buçuk senelik 
maaşları nisbetinde ikramiye a 
!arak aliikalarını katedebilecek 
!erdir. 

(Mabadı altıncı sahifede) 

ANKARA, 7 (Telefonla )
Heyeti vekile bugünkü içti

maında Amerika grupu ile kib 
rit inhisarı hakkında tanzim 
edilen mukavelede küçük bazı 
tadiller yapmıştır. Bu tadiller 
yapıldıktan sonra Maliye Veki
line imza için salahiyet veril
miştir. İmza, vakit geç olduğun 
dan yarına kalmıştır. 

Bu sabah, iddianame 
okunacak, madafaa 

gapılacahtır. 

Şirket bize her sene 1,800 Muhakemenin buglln netice 
bin Türk lirası verecek, iki sene lenmeslne ihtimal verilebilir 
zarfnda İstanbul Vilayeti dahi
linde bir kibrit fabrikası yapa
caktır. Sa.rfiyat (25) bin kasa ı 
kibriti geçerse hükumete kasa 
başına 30 lira verecek ve ihra
catın faturası üzerinden yüzde 
)n ödeyeceklerdir. İnhisar, 
yirmi beş sene için verilmekte
dir. 

10 milyon dolardan imzaY.i 
müteakip yarım milyon dolan, 
Meclisin tasdikinden sonra iki 
milyon, iki ay zarfında müteba· 
ki kısmını vermiş olacaklardır. 

Çakmak inhisarı imtiyazı da ' 
bu şirkete verilecektir. 1 

Amerika grupu mümessille
ri geç vakit Maliye Vekili ile 
görüşmüşler ve Heyeti Vekile
nin tadiline lüzum gösterdiği 
bazı tali noktalar üzerinde mu· 
tabık kalmışlardır. 

C. Guro 
1 I 

Şehadetine milracaat edllen 
Milstanilk Nllzım Bey 

Büyük Millet Meclisinde Adliye Vekili Mahmut Esat B.in 
irfan Ferit (Mardin) B. in sual takririne cevap verdiğini ve· 
Yunus Nadi (Muğla) B. in de kendisini alakadar eden noktalar 
üzerinde izahatta bulunduğunu yazmıştık. Resmimiz Meclisiıı · 
bu celsesine ait iki intibaı tesbit etmektedir.Sağda Mahmut E. 
sat Bey, solda Yunus Nadi Bey Millet kürsüsünde gözükmekte
dirler. 

tir. Celse açılınca İstanbul ha- Bu karara göre maznun ev-
pisanesinden maznunun gönder velce gönderdiği arzuhalde du· 
diği bir istida okunmuştur. Bu ruşmadan vareste tutulmayı ta
istidaya karşı Müddeiumumi 1 lep etmesine ve bu talep kabul 
demistir ki: edildiği takdirde vekil göndere· 
"- Haydar Rifat Beyin du-, ceğini beyan eylemesine J:>inaen 

ruşmadan vareste tutulması hak• yeniden tebligata lüzum görül
kındaki karar kendi tarafından i memekte idi. Müteakiben Ban- · 
vaki müracaat üzerine mahke-, dırma Ağırceza reisi Hikmet 
meniz tardfından ittihaz olun- Bevin istinabe tarikile Balıke
muştur. Hakkı müdafaasıni is- sirde alınan ifadesi okundu. Hik 
timal etmesi için kendisinin gel met B., Kadriye H. davası dola 
mesi veya istediği vekili gönder yısile sualden maksadın ne old 
mesi için tebliğat yapılmıştır. ğunu bilmedikçe bir şey söyleyt' 
Bu itibarla vekil göndereceğim mem,' dedikten sonra "Kadriyt 

Bu akşam 18 de Ça
nakhalt'ge gidiyor. 

ANKARA, 7 (Milliyet) - kendim geleceğim demesi karar H. aleyhindeki lüzumu muhakt' 
Asliye mahkemesi Adliye Veki- üzerine müessir olmamalıdır. me karan dolayısile başımın 
li Beyin Haydar Rifat B. aleyhi Bunun üzerine mahkeme karar taştan taşa vurulduğunu bilıni· 
ne açtığı davaya devam etmiş- verdi. (Mabadı altıncı sahifede) 

Jiransız mezarlığında yapı
lacak merasim 

Ceneral Guro dün akşama kadar 
sefarethanede istrabat etmiş, akşam 
Paul Jeraldininin konferansında , 
hazır bulunmak üzer Ünyon Franse
ze gitmiştir. 

Ceneral bu akşam saat 18 de re
fakatinde Fransız sefiri Kont dö 
Şambron ile yaveri M. Dore, erkanı 
harbi M. Laru, ataşe militeri M. Sa
ro, ataşe navali M. Overni ve sefaret 
erkanı olduğu halde Marmara vapu
ru ile Çanakkaleye hareket edecek-
tir. 

(Mabadı altıncı sahifede) 

Mektepliler 
müsabakası 

56 ıncı haftanın 
birincilikleri 

Mektepliler arasında hafta
nın en mühim haberini seçme 
müsabakası devam etmektedir. 
Bugün 56 ncı haftanın birinci
liklerini neşrediyoruz: 

1 - Galatasaray lisesinden 
898 Necmettin B. 

2 - Darüşşafakadan 85 Os
man Nuri Bey. 

3- Galatasaray lisesinden 30 
Natık B. 

4 - Galatasaray lisesinden 
499 Osman B. 

5 - Galatasaray lisesinden 
Muzaffer Cevdet Bey. 

Yukarda isimleri yazılı Bey
ler bugünden itibaren idaremi
ze müracaatla kazandıkları ik
ramiyeleri alabilirler. 

• • 
ıncı hafta 57 

57 ıncı hafta başlamıştır. Ö
nümüzdeki Perşembe günü ak
şamına kadar gazetemizde çıka 
cak haberlerden en mühimmini 
seçip Cumartesi günü müsaba
ka memurluğuna gönderiniz. 

Rııılbaş şeyhinin eol -Yıkılan '•laousmelek., mnbedlff? - 7 aarru:ı edil• n Tahsin Ef.nin eo 1 

Arbedeye yüzler 
ce kişi karışınış! 

Bir kaç tane ya
ralı kadın var! 

Hadisenin içyüzü ve 
bu tarikat nedir? 

Kızılbaş •. dediği tar/katin lryü:ıünü anlatan kadın 

Kasım paşanın Sakızağacı 
denilen kısmen kıptilerle mes
kun bir mahallesi, yüzlerce kişi
nin biribirine girmesine sebep 
olan gürültülü bir arbedeye sah objektiften kendini saklıyor .• 
ne olmuştur. ı Kavga nerde oldu?. lak ayaklı çocuklar, mavi donl 

Akşam gazeteleri hadiseye Vak' anın cereyan ettiği ma- sarı yaşı:ıaklı. esme'. kadınlar. 
mülga tarikatlerin ihyasına te- hallin manzarası şudur: Sokagın ~ır yer:nde, ka~d 
şebbüs edilmek gibi bir mahiyet Yanın yumru bir sokak. En, rımsız yol bı~d~n~ıre genışlı 
vennişlerse de vak'anın bu ma- yükseği iki kat olan payandalı. mekte ve meyıllı bır meydan v 
hiyette olmadığı anlasılmıştır. evler. Sokaklarda koşuşan çıp- 1 (Mabadı altına sahifede) 
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~'!Jfilliyet,,in tarihi tefrikası: 3 

ıser-da Mehmet Alr ~ - - < 
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Herşeyden evvel daimi ve yenı 
bir ordu lazım .. 
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' 
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Ne o 'acak? 
-~--·-

Taraftarları gittikçe 
çoğalıyor.. 

--···---
Birdenbire bir haber ... Ro

manyanm sabık veliahti prens 
Karo! senelerce memleketinden 
hariçte kaldıktan sonra Bükreşe 
gelmiş .. 

Prens Karo! denince hatıra 
bir çok maceralar geliyor. Daha 
babası sağ iken taht ve taca va
ris olmak hakkından mahrum e
dilen Karo! senelerdenberi Av-. 
rupanın gah şurasında, gah bu
rasında dolaşıyor. Karo! Yunan 
prensesi almıştı. Ondan olan ço 
cuğu bugün Romanya tahtında
dır. Fakat genç ve maceraperest 
prens hanedan haricinde bir ka
dın sevdi. Onunla Avrupaya git
ti. Bunun üzerine babası Ferdi
nand da kendisini taht üzerinde 
ki hukukundan mahrum bıraktı. 

Prens ilk sevdiği kadından 
da bıktı. Şimdi Avrupada başl 
bir kadınla yaşıyordu. 

Ufak kıratın namına Roman 

Gazetecilerin davası! 
Muhakeme'kararın tebliği 

kaldı • • 
ıçın 

Ji~nıanet ' rckili davalarından vaz 
gçti, lrfan 14=111in B. ı11ükemmel 

bir ı11üclafaa yaptı 

Ziraat Bankası kaııuna iJave 
edilecek 111addcler 

Layiha bugün Mecliste 
edilecek 

müzakere 

ANKARA, 7 (Milliyet) - cun vadesi gelerek ödenmezse 
Ziraat Bankası kanununa ba borçluya veya kanuni ikametga 

zı maddeler tezyiline dair Iayi- hına merhunun kıymetindeki 
ha, yarın Mecliste müzakere noksanın ikmali veya borcun & 
edilecektir. Maddeleri aynen denmesi için bir haftadan on beş 
şöyledir: güne kadar olan bir müddetli 

Madde 1 - Ziraat Bankası- ihbarname tebliğ olunur. Bu teb 
BURSA, 7 (Milliyet) - Ga- ı havadisi hariçten alırsak kaba- ~ın asli s7:mayesi yüz milyon liğat hükmünü borçlu ifa etme

zetecilerin muhakemesine bu hat, Vekilden alırsak havadis !ıraya b.alıg ?1~ıncıya, kadar me-1 diği halde Banka bir hükfun is
gün saat 10 da başlandı . Rami oluyor. Adalet mevzuunda bu nafı hıssesının ıstıfasma de- tihsaline ve icra dairesine müra 
B. Emanetin gazeteciler aley- kadar yanar döner tecellilerin vam edilir. İhtiyat sermaye as caate mahal kalmaksızın rehin 
hine ikame eylediği davada in- olmasına imkan yoktur.,,. dedik ü se~ayenin yüzde ellisini edilmiş olan mallar piyasa rayİ
tikam hissi le hareket etmedi - ten sonra Son - Saatin hukuku- tecavuz etmez. . • . cine göre satılarak bedeFnden 
ğini, meselenin vicdanı amme sulümuhakemeleri tatbikatı neş Madde, 2 - Zıraı kredı koo- masrafile birlikte alacak istifa 
huzurunda münakaşa edildiği- riyatı münasebetile müddeiumu peratifleri kanununun ZO nci olunur 
ni, bu maksadın da hasıl oldu- ! minin tahkir mahiyetinde gö- madddesi ahk~lmıd~lir".1-a~ Banka- Madde 6 - Ziraat Bankası tıı 
- T" k b · ıı· 1 1 - h kk d ki · sına a teşmı e 1 mıştır. rafından veya Bankanın kefal-'[ Bu havali yukarda da söylen-1 fmdan daima hucuma uğramak 

e gi üzere Mem!Uklerin elinde i~t~malinden bahsederek ken
e ılunuyordu. dısınden çok şey talep edilme
iı Mehmet Ali artık Mem!Ukle mesini bildiriyordu. Mehmet 
< oradan çıkarıp Mısır kıtası ü- Ali kendi işlerine Babıall'nin 
iı 

gunu, ur mat uatını mı ı ren yan ış ıgı a ın a neşn- İ ~ 
• 'ld 1 - . ..d f d .. .. Madde, 3 - kraz muamele- t'l t 1 'f .1 b ıaıı 

1 vatanı mesaı e ça ışmaga ım- ı yatı mu a aa an sonra sozu- . d z· B k . ı e sa ın a mıp çı çı ere orç 
k • k t d h" . . .. .. 1 b' . d' sın e ıraat an asına temı- d rılarak t 1• 1 z· t ı an verece arz a teç ız ıçın nu şoy e ıtır ı: .. .1 . k 11 . ı es ım o unan ıraa 

b :rindeki nüfuzunu tamamile müdahalesini bertaraf ederek 
,. ·sis etmeği düşünüyordu. Bir bir donanma vücude getirmi§
n : Mehmet Ali maiyetindeki tir. 
c5ı rnavutlar tam bir zaptu rapte Memlukler ortadan kalkmış , 
n - ' ik bir kuvvet değildi. Dabıalinin müdahalesi bertaraf 
, Daimi ordu lazım... edilmiş, fakat İngiliz ve Fran-

r.\ı Fakat muntazam bir ordu te- sız'larm Mısır üzerindeki ihti
·~ sine imkan hasıl oluncıya ka rasları ortadan kalkmamıştı. 
ı,j ır bunların mevcudiyetine ta- Mehmet Ali kendini daha zi

l. mmül etmek icap ediyordu. yade kuvvetlendirmek istiyor-
it ı ger taraftan İngilterenin F- du. 
~ ınsa'nın Mısıra karşı bir hare- Dahill işleri düzeltirken, he
la, :tte bulunmaları ihtimali da- le gümrük varidatını arttırmak 
g' ıa mevcut oldluğu gibi Babıa için çareler tatbik ederken kar
m de Mehmet Aliyi zaifd üşür- şısmda İngilizleri görüyordu. 

•, ek ıçin hiç bir vesileyi elden Bunlar işlere karışmak içinMch 
' rakmıyordu. met Ali'nin yaptırdığı şeylerin 

,
1

1 Mehmet Ali harici vaziyet- ecnebilere verilmiş imtiyazları 
ki n istifade etmekten de geri ihlal ettiğini söylüyorlardı. 
.t ılmamıştır. Büyük devletler Mehmet Ali ecnebi imtiyazla 
"' smanlı imparatorluğu da da- rına, iddialarına karşı azimkiir 

1 olduğu halde harp ile meş- davrandı. Bu kabil müdahalele
:~ 11 bulunuyorlardL Diğer taraf ri asgari dereceye indirdi. 
1

1 
.n Hicazda Vehabilere karşı Mısır hidivinin ihtirasatt art

ı; ııbıali Mehmet Ali'nin kuvvet tıkça artıyordu. Dahilde istedi 
~ 
1 

ndermesini, ısyanı bastımıa- ği gibi hareket ediyordu. Fakat 
r nı istedi. Her iki vaziyetten Mehmet Ali Mısırın harici is
?'; istifade etmiş odu. tiklalini de temin etmek isti
;,: i Mehmet Ali, Yukarı Mısır'ı yordu. Lakin bunun için Avru
I!. ,lrinde bulunduran Memlı'.ikler pa devletlerinden birinin yardı
ı , olan meseleyi büsbütün hal- mına lüzum görülüyordu. 
\ ! .tmeğe karar verdi. Akdenizde İngilizler faik bir Prens ltsrol ·I ' ; Düşmanlarını yendi mevkide bulunuyorlardı. Daha 

1. ' 1810 Ağustosunda Mehmet A- evvel Fransızların Mısır sefe- yada bir niyabet meclisi vardır. 
~ ,düşmanlarına karşı büyük bir rinin akim kalması bunu göster Karo! ve taraftarları ötedenberi 
• 11rer kazanmış oldu. Bu suretle mişti. Mehmet Ali de kendi ortaya şöyle bir iddia atıyorlar: 
1 'tısır'm birliği temin edilmiş menfaatlerini korumak üzere _ Ölen kıra! Ferdinand oğ
' 1uyor, o zamana kadar fena bir Londra ile bir muahede aktini lunu Romanya tahtından mah

-a 
1 

':ilde olan ticari ve iktısadi ha düşünmüş, 808 denberi buna c;a rum etti Fakat bunun için 0 za 
:. 'ııtını düzeltme~ im~anı h~sıl lışmış~~· İngilizlerle cereyan e- man neş~edilen beyannamede 
ı tuyordu. M~mluk.le.nn gerıye ~e? m1:1zakerelerde_ Mehmet A~ ı Karol'un niyabet meclisine gir
~ ,.ı~an kısmı 1le de ı~ı ~alletmek ı nın Cı.dde, _: ~nbug ve Y emen'ı memesi için bir kayit yoktur. 

ıtıyen Mehmet Alı H1caz Ve- almak ıstedıgı anlaşılmıştı. K 1 -1 · k al 1 ·~ liıbi harekatını be hane ederek İngiltere iıer hangı bir şekil- ! aro ofgkunu~ 1yerıne ır h~' -
• k d tl . . rnasm a at O"' u namına u-' rl Ju Tosun un uman asın a de olursa olsun Mehmet Alı ıle k" d' 1 - b •1 d . b 

' · 11 d - d h b' h d . . . 1 um ar ıgı temsı e en nıya et ı ı.rabıstana yo a ıgı or u are ır mua e e aktederek hıdıvın l' . . . . . k . , 
ı; ~t ederken şu hileyi yaptı. istikliilini zımnen olsun tanı- ! ~ec ı~ıne ~.ç1.ı:1 kı~ır~ ~t;~ı~ · 
, krdunun gitmesi münasebetile maktan imtina etmişlerdi. baro un

1
. udi<;.u N?r. eşKı 1

1
?da 

< • h 1 d M l ' kl n· d" u meç ıste r. ıçın aro a 
1 ı-erasım azır an ı, em u e- ın ıstan yolu dah'l im , 

: pı başı olan Şahin Bey ile di- İngilizler için mühim olan ı 0 asın .. · 
·ı .,tr arkada~ları davet edildi. Hindistan yolunu emniyet al- K ı rt k ı k t' d" 

• ıı J • d k lm v · 1 k . . 'k' aro a ı mem e e ıne on 
iı uhrı.n . ışına çı ı ~ştı. e~- tına a ma ıçın .ı . ı ça.re vardı. dü. Bu kendi taraftarlarının kuv 
t 'il bır ışaretle Şahın Bey ıle 1 - Mehmet Alı ıle bır muahe t' · ·· t · R d b 

ı , 1 k .. 1 . 1 ve mı gos enr. omanya a un 
:ıı ger arkadaşları tutu ara o - de aktederek Mısırın ınkişafını dan sonra ha'd'sa• alac - ş _ 

'· "ld" k d'J . b . . ı .m agı e 
ı> , .l1'l1 u. ve en ı erme mer utıyetıni te k'l merak edilmeğe de-er Dün 
, Memleket dahilinde bulunan min etmek, 2 - Mehmet Alinin ı 1 t 1 f h b · ~ · 

1 a. (emluklerin de ortadan kaldı- kuvvetini ortadan kaldırmak ve ge en e gra 3 en şu ur: 
1~ iması için zaten emir verilmiş Mısın bu suretle elde etmek.. BÜKREŞ, "resmi" 7 A.A. -
~ . Bu da oldu. 807 deki işgal hareketinin a- Prens Carol, Bükrese gelmiş 
~ f lmtiyaz~~r.kalkıyot kim ~~lm.as~ndan sonra İngiliz- prens Nicolas ve M. Mıniu il~ 
ıl Mehm_et. Al~ nın bundan so~- le'. bı~~~~ı .~ıhete temayül et- temasta bulunmuştur. Nazırlar 
t t yapugı ılk ı~ ~en:ılekette bır mış gorunuyorlardı. meclisi müstacelen içtimaa da
• 

1 .kım y erleşmış ı~tıyazlan kal Lakin esas itibarile asıl mak- vet edilmiştir. 
-< Armak oldu. Hazmeden mal ka satları ikinci noktada toplam- · - ·- · 

lcrınak için devam edegelen u- yordu. ., /il d 
)) İ\llen nihayet verdi. . Vehabi'lik nedir?.. ,nq erP t! 
ıf 11 Diğer taıaftan Mehmet A~. 1803 senesindenberi icaz T Üne 1 y (J p 11 m 1 yor 

ıhireye ihtiy~cı olan_ Babıalı' Vehabi kuvvetlerinin işga i al-
ıt ,'~ men~.tmesıne ragmen ~ı- tında bulunuyordu.Hicazda hut LONDRA, 7 A.A. - Manş 

' 'l ·
1r daı~ yuk~ek bede~ mukabılın be artık Padişah namına ~k~n- 1 denizi altından bir tünel inşası 

•s · _ bugday ıhraç ettırerek para mu yor, her sene hac mevsımın- hakkındaki teklifin mali ve tek-
lr , •!betti. . de ora.Ya giden kervanlar artık ! nik müşkilat ile askeri sebepler 
•e Hazıne doldu gidemıyordu Vehabl mezhebi d d ı· dd d'ld· - · · · h r { 808 d 812 k d d •. · - en o ayı re e ı ıgını ıza 

en ye a ar evam bir Arap alımi olan Abdül ve k ·· b' b k' 
ı ı ı b "h tt M h Al' f - etme uzre ır eyaz ıtap neş-

n n u ı raca an ~ met ı hap tara mdan tesis edilnıistir. d'I · · 
h 

· · · .. . re ı mıştır. 
'l ~zınesı:ıe gıre~- para mu- Abdül vehap Necid de doğ- - - ------

s ' m bır yekuna balıg oluyord.u. muştu. 1691 tarihlerine doğru 
ı 1 O kadar ki bu paraya malık maksadı müslümanlığı eski ı.a- Hind/standa 
r• oJtluktaıı sonra Mc:hınet Ali üc- de haline irca ederek bası'tli <>'ini ld h•-~-1 

1 ı · k k b' · 1- M am ma Kurrı arı _ s. t e ıır ~o as er tuta ılın ı. iade etmekti. Necid'in mühim 
r v _.mantı ın:ıp~ato;lugunda hu- kabilelerinden birinin reisi olan BOMBA Y, 6 A. A. - Son 

Cınaıı zengın A;şal arın en zen- Mehmet bin Seud bu mezhebi haftalar zarfında vukua gelen 
~ı ni Mch~d~t . ~ ~ ~uştu. k b kabul etmiş ve elindeki kuvvet kargaşalıklar esnasında Shola
ıl ('!Mısır hı ıvı a 1 ıye. vu u u le bunu müdafaa ve Arabistan- pur'da polis memurlarım öldür

rj n sık sı~ ı:ıuracaatlcrınde Mı- da neşretmek kararamı vermi~ müş olan 4 şahıs idama mah-
rın Hırıstıyan devletlerta ra- •i (Bitmedi) kı'.im olmuştu~ 

1 kıymetli kalemlerile vatan ve j "-Muhterem hakimler me- :ı:ıat goksterı en glalyr~mbenku erın aletleri ve hayvanlar borçluya 
. . "f' • ıpote muame e erı an a me- 1. · 'h' d b • 
ınsanıyete mu ıt olacak ellere mleketin adli' tarihine karışa 1 h . • 1 b' .. . tes ıını tarı m en orcun tama 
kelepçe takılmasına razı olmı -1 cak mühim bir dava karşısınd~ mur an~dın tla :ırı tha.e b1

• uzherı- men ödenmesine kadarBankava 
.. kk'li h Ik .. . ne tapu ı are erınce ıç ır arç h' d'l . h'"km" d d' BU yan muve ı a muessesesı- smız. Millet Meclisine kadar a- . 1 . 'b' re ın e ı mış u un e ır. . b 1 d f ve resım, pu , ve saıreye ta ı 'b' 11 b d 11 • "d . e 

nın u suret e avadan eragat kisler yapan bu tarihi dava 1 k 'b 1 k d gı ı ma ar e e en o enıncey 
ettiğini evvelce itfaiye aleyhi- Cümhuriyet hakimlerinin te 0 .ma sızın 1 razı 0

. unac~ t e~ kadar borçlu olan sahipleri tara 
• • • 1 - yın ve tapu senet enne mus em f d b k 1 ne neşrıyat yapan Polıtıka me- mi 1 . . d 1 . d m an as a arma satılamıyaca 

1 .. d .... B h dd' (F 

1 

z ve sarsı maz vıc an arının den takrır almmıyacak, erhal _ . 'b' h' d'I B h. "k· 
su mu uru ur ane ı_:ı e- kararını cihana ilan ed c kt' "f t ;ı 1 gı ıgı ı re ın e ı emez. u u. 
l k) B . F 1 _. b . e e ır. ı a ve ese . o unur. h l'f 1 k .. .. .. h 5 e ey_ın, e egın çem erın- Neşriyatımızda kanunun ruhu- Madde, 4 - Ziraat Bankası- me mu a ~ 0 ara ur'!ncu sa 1 

den geçtıkten sonra Felek na ı nu zedeleyen ufak bir hami . t ki' 1 - d . !arın ellerıne gec;en alat ve hay· 
ld - bTh M'l. c j nın ıpo e ı a acagı, va esı B k f d 1 mml ıh~ ıgınıd ~ a. are 1 11ıye.t- yoktur. Adaletin eli kirlendiği hululünde ödenmezse borçluya vlianat b~n .. ak ta~~lk1? an maha -

te e ıne yaz ıgı ıçın mesc enın . .. b. . .. k ı k fT h b 1 n en uyu mu ıye memuru-
) ll d'ld '" ' · b d d d gun utun mu addesat çamura ve e ı ıne veya ut un arın k' 1 k . .. . h"· 1a e 1 

•• ıgını u av.a __ a? a batmış olacaktır. Nihayet ha- kanuni ikametgahlarına Ban- n~ va 1 0• aca ışar ~z~nne u 
bunun ıçın feragat ettıgını be- k" 1 . f k ' d hl'k 1. h" k b' 'hb t bl' - d' kumetçe ıdareten ıstırdat ve 

d h ' k' 
1 1 ım erın ev ın e te ı e ı a- aca ır ı arname e ıg e ı- . 

yan an sonra a ım erle gaze- k ' 1 d v· d 1 k b .. d · d t Bankava teslım olunur. . . .. · • ım er var ır. ıc anı amme ere orcıın o enmesıne ave .. 
tecıl.~rı hurmetle s~la:nlıyarak denilen bu hakimerin hükmün- olunur. İhbarnamenin tebliğin- .. Madde 7 - Bankaca .. lüzum ır.o 

1 samıın aras.ma çekı~d.ı. den herkes korkmalıdır. Vere- den itibaren bir hafta içinde rul~n mahallerde tecrube mah•.· 
Cumhurıyet vekılı Asaf B., _. . k 'h h borc ödenmedigı- · takdirde ipo- yetınde olmak üzre muvakkaten 

fk t h' · fl d d f cegınız aranntarı uzurwı- . 'k h .1 . 1 rı şe a . ;~s~y.a ı e ava an era d 1 h k d' l _. . tekli menkul ayrıca kıymet seyyar ı raz ve ta sı aJan a 
gat ettıgını ıma eden Ema et a nası mu a eme e ı ecegını 'hd d' I' 

n d" ·· ki ··k ll f · · takdiri ve vaziyet merasimine 1 as e 1 ır. 
vekili~e gazetesinin kanaatini buşkunmel eh~1k~ el e. sı.nız ~e 1 tabi olmaksızın banka tarafın- ----·----
yazdıgını, bu kanaat üzerinde u arar a a ım erımız emır d b' "dd 1 k Nurullah Esat B. 
h ·· .. -· · k ı d ı d - ·ıdi d ' b"I an ır ay mu ete açı arttır er zaman yuruyecegını mü- u u a am ar egı r,, ıye ı e .1 lı" k 1 ·· ' · , · ç·· k" k b 1 ma suretı e satı ga çı arı ır. ruvvete muhtaç olmadığını Ir- cegız. un u artı u mese e M"dd b' . b k t l'b' 
f E · B • ' T " k' Adi' . . b. . u et ıtınce an aca a ı ı
an _mm . .'' neş.rıyi\tta kast ol- 1 ur ıye . ıyesının ır h~ysı- ne muvakkat ihalesi yapılır ve-

ANKARA, 7 (Telefonla )
Nurullah Esat B. Ankaraya ha 
reket etti. madıgmı ~oy.le1ı~~en so?ra es- y~t ı:neselesı olmuştur. d~dı. 1- a indelicap tefevvüz edilir ve 

rarı askerıye ha'!c~ndakı miida kıncı celsede Asaf B. secıye me ~edyuna bir ihbarname tebliğ 
faas~n.a .devam ett_ı. __ .Dahi!iye selesile diğer mesai! hakkında olunarak onbeş gün içinde bor
Vekılının J.?olıs muduru Şerıf B. kısa bir müdafaa yapmış, bera- cunu ödemezse kat'i ihale ya
hak~ındak.ı ?eyanatn:ı okuya- , et talep etmiştir. pılmak üzre keyfiyetin icraya 
rak ışte hızım yazdıgımız za- Heyet on dakika te- tevdi edileceii i bilidirilir. Bu 
n:a~ -~a geçen sene mü~~eti.n mi için muhakemeyi 14 haziran müddette geçtikten sonra kat'i 
bıttıgı zamandı. Yalan degılmış Cumartesiye talik etti. ihalenin icrasına karar vermek 

M. Rist Maliye Vekili 
nezdinde 

ANKARA, 7 (Telefonla)-
Mütehassıs M. Rist bugün 

Maliye Vekili ile bir saat kadar 
görüştü. Bir haftaya kadar Av· 
rupaya gidecektir. 

Meclise verilen layihalar 

Bazı lıuhubat il1racat dola)'ısile 
n1uaı11ele 

vergisinden ıstısna ediljyor .. 

üzre evrak mahalli icra reisine 
verilir. İcra reisi üç gün içinde 
karar vermeğe mecburdur. Kat' 
i ihale kararının sudurundan 
sonra borçluya bir guna ihbar 
ve tebliğe lüzum olmaksızın i
potekli gayrimenkulün talibi 
namına kayit ve tesçili için icra 
tarafından tapu idaresine mü
zekkere yazılır. 

Yunanfsla nda 
Fransaya karşı .. 

Madde 5 - Banka rehin edilen 
ANKARA, 7 (Telefonla )- Bundan başka yarın Meclis- hasılatı ziraiye, esha!"Il ve tahvi-

Danimarka Hükı'.imeti ile akte te ıslahı hayvanat kanunu hay- lat ve sair menkullerin rehin e
dilen ticaret muahedesi ve di- van zabtıası kanununa zeyledi- dildikleri zamandaki kıymetleri 
ğer mukavelelerin tasdikı hak lecek maddeler hakkında iki ıa yüzde ona fazla düşer veya bor

ATİNA, 7 A. A. - Yunan 
sanayi erbabı birliği M. Venize· 
losa verdiği bir muhtırada şarap 
ithalatı meselesi yüzünden Yu
nanistanın uğradığı zararların 
telafisine imkan hasıl olmadığı 
müddetçe Yunan - Fransız ticıı 
ret muahedesini feshe hükume
ti davet etmiştir. 

kındaki layiha, Türk tütütün yiha görüşülecektir. 
şirketleri tarafından buharlı se Bu layihalardan biri İktisat 
fainin gümrük resminden istis- Vekaletince intihap edilecek 
nasına dair olan kanunun mali sekiz azadan mürı:kkep ıslahı 
sene nihayetine kadar t~,:-ndidi- hayvanat komisyonu teşkiline 
ne dair olan layiha ile Yüksek ve on azadan mürekkep hay
ziraat m~ktebine kabul oluna- van sağlık müşavere heyeti teş 
cak talebenin bir sene çiftlikler kiline dairdir. 

l\1illet Meclisi içtiıııaı 
ANKARA, 7 (A.A.) - Büyük Millet Meclisi bugün reis ve

kili Refet Beyin riyasetinde toplanmıştır. Meclis Türkiye ile 
Almanya, Macaristan, Bulgaristan ve Estonya hükumeterile 
aktedilen ticaret ve seyrisefain muahedelerini tasdik etmiştir. 
Yarın tekrar toplarulacaktır. 

de staj görmeleri hakkındaki Muamele vergisi kanununun 
layihalar,yarınMeclistegörü- 3.üncümad_?e.sine zeylolacak lstanbulda ÜÇ haktlTI evi aÇ_.Jla~ak 
şülecektir. Bu son tayihaya gö- bır kanun layıhası da ruzname-
re yüksek ziraat mektebine yeBalınl~~hştır. .. . 

. .. u ayı aya gore memleketı-
almacak talebeler bır sene mud · · · 'h al' . . . 
d 1 · d'l k ·r !'ki 

1 

mızın ıstı s atı zıraıyesınde 

d
et eltensıpl eklı ecde çBı t ı "der ihtiyaçtan fazlasının diğer me-
e ça ıştın aca ar ır. u mu - mlek ti 'h t bil . . . . e ere 1 racını es ıçın 

det zarfında talebeye ılbas ve ı-j hububatın ihraç dolayrs'l 
aşeleri karşılığı olarak şehri 50 münhasıran el ile imal oı:ı:.a:e 
lirayi geçmemek şartile bir me- kilib ve haWarın neşçinde kul
blağ verilecek harcırahları tes- lanılmağa mahsus ipliklerin i
viye edilecektir. Devlet hesabı- mali dolayısile muamele vergi
na tahsil ettirilmiş olanlar ev- sinden istinalarma dairdir. 
vela tahsil ettiren Vekalet ta - İktisat Encümeni bu layiha 
rafından gösterilen vazifeyi hakkında yazdığı esbabı muci
kabule mecbur olcaklardır. Bu besinde hükumetin but eklifini 
vazifeyi kabul etmiyenler, di- kabule şayan görmekte ve yal
ğer Vekalet veya dairelerce üc nrz bu istisnanın atiyen bütün 
ret veya maaşla bir vazifeye ta- mahsulatı zil'aiyeye ve hatta 
yin edilemiyecekler ve tahsil bütün ihracat maddelerine teş
ınasrafları kendilerinden alma- mili temennisinde bulunmuş-
caktrı. tur. 

)leclis Pazartesi tatil }Tapıyor 
ANKARA, 7 (Telefonla )- mukavdf;nin tasdikine dair la

Meclis Pazartesi günü Devlet yihayi müzakere edecek ve mec 
lis reisinin kısa bir nutkundan 
sonra meclis tatil kararı vere
cektir. 

Bankası layihasile 

layihalar ve İsveç 

diğer bazı 

grupu ile 

ANKARA, 7 (A.A.) - Sihhat ve içtimai muavenet Veka· 
letince geçen sene açılmasına teşebbüs edilmiş olan Bursa ve 
Ankara verem dispanserlerinin tesisatı ikmal edilmiştir. Dis
panserler yakında açılacaktır. Ziraat mevsiminde vaki olan a· 
mele tehacümü dolayısile ameleler arasında başgösteren srtmll 
ile mücadele için, Sıhhat ve İçtimai muavenet Vekiiletnce 
bu s~e Aydın, Adana, Samsun ve Manisa. . mıntakalarında 
seyyar mücadele teşkiliitr yapılmıştır. Sıhhat ve İçtimai mua· 
venet Vekaletinin müracaati üzerine İstanbul vilayetinin bu se· 
neki bütçesi.ne konulan 40 bin lira kadar tahsisat ile İstanbul 
Beşiktaş ve Üsküdarda üç tane süt ve mektep çocuğu bakım e· 
vi açılacaktır. Bu bakım evlerine ait tertibat Vekaletçe ihzar e· 
dilmektedir Eylı'.ilde açılacak olan hu bakım evlerinde doğuıfl 
zaqıanı yaklaşmış kadınlar, yeni doğmuş çocuklar, süt ve ili< 
mektep çocukları muayene edilecek ve ayrıca mektep çocuklafl' 
mn göz, kulak ve diş muayeneleri yapılacaktır. 

Ingiljz-Rus nıiinasebatı 
LONDRA, 7 (A.A.) - M. Chamberlain Avam kamarasınd3 

hariciye nazITından Sovyetlerle münakit muahedata rağmen iıJI 
peratorl~, dahilinde yapılan propagandaya nihayet verilip ve
rilmiyece ini sormuştur. M. Henderson Rus hükumetinin b11 

propagan ada tahriki olup olmadığına kanaat getirme~~ıı 
evvel münasebtı kesmenin mütedenni bir halde bulunan İngılı' 
ticaretine ağır bir darbe olacağı ve Avrupa sulhünü de gözet· 
mek lazmıgeleceği şeklinde cevap vermiş ve "bizi ::ı::!.ı:ıraıı' 
bir ihtiyata sevkeden iste l;)u mütaleattır,, demiştir. 
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Ilaftaya 
Tiyatro .. 

Ankara ilkbahar at 
koşuları 

Borsada vaziyet 
Dün borsada İngiliz lirası 

1034,5 kuruşta açılmış ve 1033 
~tıruş otuz parada kapanmıştır. 

Liret 8,96,5, Altın 911 kuruş 
t~n muamele görmüştür. 

30 cemiyette 
Reklamlar 

• 
l are 

Buğdaylar 

Doğruca vapurlara 
tahmil edilecektir 

aoz yapzaca •• 

Bey muka,relenin bazı 
müphem noktalarına itiraz etti. 

Münakasaya daha fazla talip iştirak için 
teminat akçesinde tenzilat yaplldı. 
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Yedi layiha 
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Spor 

Tenis turnuvası 
56 ncı haftanın birinciliğini 

Galatasaray lisesinden 898 Nec Fenerbahçe klübü tarafın· 
mettin Bey kazanmış'cır. Yazı- dan Kadıköydeki kortlarında 

~ \srm Umdeei "Milliyet" tir. 

< 8 HAZİRAN 1930 
Virginia Woolf 

l 
DAREHANI!: - Anbra cadd .. ~ 
100 Telsnf aclreaiı MilliJ'et. ı .. 

bul 

Mrı. Dalloway'ln müellifi Vlrginia zatında fevkalAde sılo bir zevk dlolp- · d'l · 
W U' . b' . . .. · 1 .. 'f d d ki h h sı şudur.. tertıp e ı en tenıs turnuvası-oo un yenı ır eserının tercumesı mı ı a e e er er eıec ve er mu .. 
lntifar etti. Romandan makaat muay- harrir hakkındaki hükümler ona gö- "Bu haftanın en mühim ha- nın birinci kısmı Cuma günu 
yen bir vak'ayı muayyen bir ıekilde re verilse okunacak pek az kitap ka- Ç } k ·beri hükumetin _ iktısat prog- ~apılmış, çok gU~.el ve hararet· 
anlatmak ise Mra. Virginia Woolf'a lır. Ancak aan'atta nisbl mükemmeli- 'ı p 3 J'eSlffi ramının tatbikile doğrudan doğ lı o1;m~~t.ur. Bugun bu turnuva 
romancı denilemiyecek. Fakat, bida- yet yoktur; mükemmel ol- ruya alakadar-yedi mühim la- nın ı~ın~ı kı.~mı yapıla~ak.t~r. 

T...,.,a aumaralanı 
1' lıtanbal 3911, 3912, 3913 
aı 

ABONE ÜCRETLER/ 
yette teatro kadar sıkı kanunlara ta- nuyan her han&i bir eser san'at nok- -Fransızcadan- 'h M . kd" . Buglinku musabakalar domıfı· 
bi olan roman bu kaidenin dar hudut tai nazarından namevcuttur. San'at· yı ayı ecıse ta ım etmesı- l . f 

1 1 
ld - ·. 

r aylılt 
Türkiye için Hariç için 
400 kurut 800 kurut 

!arından çıkarak nihayet e11ai mahi- ta da müşkülpesent olunmazaa nede - Büyük anne! Sende anne- §ey diyemedi. Bir müddet böy- dir. Ehemmiyetlerine binaen n:ı dv~ ınha maç1 .arıl 0 ~gu 1 • 

yetini aldı. Hele Virginia Woolf'un mUşkülpeıent olmıya hakkımız var- min resmi yok mu?.. le geçti. Büyük anne sözü değiş Meclisten derhal İktısat Encü- çhınkkaka araret ı o acagı mu 

ıC ,, 
3 " l 

750 .. 1400 .. elinde büsbütün başka, büsbütün ye- dır? . . . · h 1 d'l ı· 'h la a a tır. 
S 1 d b .. "k ·ı tırmek, i.nsinı tazyik eder. ha- menıne ava e e ı en ayı a r ni bir •ekle girmiş bulunuyor. Bun- Fener, aralarında on senelik bir a on a uyu ana ı e torun M l' · .1. d 1 k b' B ·· k'' 1 ını 

• ali vadan lrurt-.ıl rak için iht;uar ec ısın tatı ın en evve es ı ugun u maç arın progra dan bir kaç ay evvel size Mro. D o- fasıla olan iki günün hikayesidir. Ki- yalnızdı. Genç delikanlının bu , 
way'dan bahsetmiştim. Mrs. Dallo- tabın mevzuu yoktur. Birinci kısım, sualine ihtiyar kadın şu cevabı karlın dedi 1d: kat'iyet etmiş bulunacaktır. şudur: 

1400 " 2700 " 

.6 
k2 Gelen evrak geri verilmez way'da göze çarpan bir hususiyet bu Mrs.Ramsay isminde bir kadının pen verdi: _ Yavrum, gel birn~ ge?•:- Memleket iktisadiyatı için çok Saat ıo da, Dömifinal Sedat; 

yeni kitapta daha bariz bir surette te ceresinin önünde geçirdiği birkaç saa lim. hayati bir ehemmiyeti haiz o- V Şirinyan, saat 11 de Karaso ~'. ddeti geçen nuıhalar 10 kuruttur. 
• Gazete ve matbaaya ait işler için 

, ( mUdllriyetc müracaat edilir. 
celli ediyor. Bu hususiyet, eserin ta dairdir. Mrs.Ramsay yaşlıcadır;hıl - Hayır yavrum. Hiç bir res Del , 1 l·· 'kt y IJ . l . lan bu layihalar: Tağşiş kanu- V suat, saat 15 Tek erkıek finali, 
tertibidir; ve o kadar hakimdir ki ıa güzeldir; dalgın bir filosofun zev- mi yok. Küçüklüğünden izdiva .r.B!1 1 •il 1• O -\ !l;l' <l T f S d kl M · 

>J 3azetemls ilinların meı'uliyetinl 
le kabul etmez. 

bütün dikkati kendine celbederek cesi, gençliğin sarhoşluğu içinde ya- cına kadar pek çok resimlen !erken ihtit·ar kadın: ' nu, k asar
1
ru alnlıh arılı, en Saat 17 çift erkek finali Suat ve 

mevzua karşı hissedilen alakayı bile şıyan bir kaç çocuğun annesidir. Bun · · . nos oyun arı, S a ı ayva- Sedat V Şirinyan ve Karaso. 
söndürür. Kah Proust'u, kah Rilke'- lan öğrenmek için yüz elli sahife vardı. Fakat bunlar hep eski b - Y ~vnım, nedı, an,ı•nk ha nat, bankalara avans, dahili is-

=--==========-=ııl yi (ancak ba11aıiyet noktai nazarın- okumalısınız; bu yüz elli sahife için- evimizdeydi. Bu ev harpte . a~ sevışere~ evlenmişlerdi. Bu tihlak kanunu, gibi özlü ve mü- Deyoğlu sulh mahkemesi 4 üncU 
•.,.BUGÜNKÜ HAVA dan) andıran bu tarz, her şeyden ev- de mazi ve hal biribirine karışmıştır; düşman tarafından yakılıp, yı- ızdıvaç oldugu zaman ne baba- fit esasları ihtiva etmektedir hukuk hakimliğinden : 

n 

'" ve! sahibine has bir tarzdır. Bunda her geçen dakika, geçmiş dakikala- kıldı. Pek çok kıymetli şeylerle nın, ne de annenin serveti var- Vekalet, Türk ihrcat eşyasını~ 
n DUıı huarct en çok 16 tn •• ekseriya bir procede kokusu hissedi- rın muhteviyatını hale irca eder; ve beraber bu resimler de kaybol- dı .. Baban ~.e~sa~dı. Fakat eser tağşişine mani olmak için teda
ır duece !dt. Bugün rUzglr lir: Yani fevkalade görünen, müstes- Mrs. Ramsay'in bütün hayatını pen- du. Ondan sonra annen artık I~n an.cak o~umunden s~nra.tak bir ittihazına lüzum görmüştür. 
'.t yraz han açık olaca.kıır. na bir hassasiyet ifade ettiği zanne- ceresinden seyrettiği insanların hasıl h. 4 • • k d d 1 b Ş d 

dilebilen tahrir va11talannın nihayet ettikleri intibalar sayesinde öğrenir- ıç resınını çı artmamıştır. ır e 1 en ır ressam. ım 1 on Mahsulatımızm ecnebi diyar-
111 i~ maharetle tatbik edilmiş bir usul ol- siniz. İkinci kısım büsbütün karan- Annen keder ve teessür ile !arı alanlar ~o~ para ~arfederek !arda kıymet ve revacını temin 
., duğu meydana çıkar. Yazı yazmak lıktır. Birinci kısım da Ramsay'lerin öldü. Böyle bir haldeyken re- alıyorlar. Lakın vaktıle baban edecek olan bu karar ehemmi-
~ ~ IC L san'atı da her san'at gibi bir uıtalık bir dostu olarak tanıdığımız Miss sim çektirmek istemedi. O yal- bu güzel eserle:i yap~ak için yetle nazarı dikkate alınmalı-
• meselesidir. Veyi o muharrirlere ki Briscoe isminde bir kız, ikinci kısmı ruz ölürken acı bir tebessüm ile b?y~ parasını bıle temınden a- dır. Milli mahsulün hari"teki 

kendilerinde daima yenileşmek kud- tamamile işgal eder. Mrs Ramsay öl- İ d " 
:ı ak Stanbulun... retini bulamazlar. Onların takip ede müştür; kocası, çocuklarından bir ka güldli. şte o kadar. Babam çok cız ı. kredisini muhafaza tabii bir ke-

ceği yegane selamet tariki bir tarz çı ve nihayet Miss Briscoe on sene severdi. İşte annen böyle bir adamr, yfiyettir. Hükumetin lüzum 
i~ :l:vvelld gün vapurla Boğaz- tutturup mümkün olduğu kadar is- sonra, kadının öldüğü bu eve avdeı İhtiyar kadın mazinin daha p~rasız b.ir ~an'atk~rı sevmişti. gördüğü yerlerde şahsiyeti ~es 
L köprüye iniyordum. Liman tismar etmektir. Bu yollara sapmak- ederler: .Mrı Ramsay yalnız!ıktan bir çok hatıralarından bahset- Nıhayet ızdıvaç ettıler. miyeyi haiz tasarruf sandık-
" ın ve boş adeta süt limanlık tan kendini vareste addedebilmek muztarıptır; 0 kadar muztarıp ki mek arzusuna nihayet mukave- İhtiyar kadın torununu resim !arı tesis etmesi de musip bir 

ancak Goethe gibi, Shakspeare gibi kim olursa olsun birinin şefkatiııe d k ·· U d ,;..: t" d'. ·· · ·· ·· d'' bb . B d kla 
n Rıhtım baştan başa ter te- daima ıöyliyecek bir §ey'i olan bil- mazhar olabilmek için Miss Briscoe' met e ere soz es~Ş ır ı. muzesıne gotur u. teşe iıstür. u san ı ra ya-
• ı idi, liman saf havasını kara yüklere mahsustur. un kalbini kazanmak ihtiyacını hisse - Fakat, yavrum, niçin anne Orada daha bir çok resimler pdacak tevdiat devletin kefale-
,allıanlarile kirleten tek vapur Virginia Woolf da bu tehlikeli usu der. Kırk dört yaşında olan Miss nin resmini istiyorsun?... vardı. Fakat ıihtiyar kadın_ çıp- ti altında bulunacaktır. Bittabi 
ır adığı gibi rıhtımın bir dilber lU kullanıyor mu, yoksa eserlerinde Briacoe'un kalbi buna meyyaldir. Fa- Delikanlı kızardı, söylemek is- lak bir kadın resmi göstererek: bu sandıklara ait kıymetler dev 
· ağı gibi IJİ.rin çrpl§klığmr bizi evvelii teshir eden, fakat ya va kat dalgın adam her hangi bir şeyi temedi: Birdenbire dedi ki: Jet emvali hükmündedir. Milli 

a> yava•, sun'i göründü~ü idn aıknuya yalnız arzu etmekle iktifa edenlerden b k I h''k" . . 
1~ neğe cesaret eden bir tek tek • 6 • dir. _ Hir, d~di, yalnız bir resmi _ İşte annenin resmi!.. an a ar u umetın mezunıye-

•.,, l .. .. U d L' baglıyan tarz hakikaten müıteına bir F d•. d ti tahtııida müstakil tasarruf 
i e gonınm yor u.. ımanın fahslyet ifade ediyor mu? Mn. Dalio ener hakkında anlatılabilecek var mı ıyo sor um. Bu bozulmuş bir yatag"ın üze 
' '-ale gelmeaı'no kimin °mı'l b aı ü b bi bundan ı'b tt• V b k da b' 1 sandıkları teşkil edebilecekler-~ ıı • wa,., u su e m ı et r cevap teş- are ır. e u a r ır htiyar kadın daha dikkatle rinde çıplak b_ir kadını gösteri- dir. Merı'nos koyunları alıp hal 
ığunu bilmem amma bunun kil edebiliyordu. Fakat Fene.-, bizi "mevzu., taslağını bir araya toplıya- b kı d T l k 

q e çok ho11 görünür bir man- bu huıusta tereddüde aevkediyor. bilmek için kitabın bir tek satırını a yor u. orunun!Hl ası ma Y?rdu. B1:1 resım meş~r ~!muş ka ücretsiz olarak tevzi hak-
h; ı arzetti Jni itiraf etmek Is- Maamaflh bu müllha.zalar Virgi- değil, bir kelimesini bile atlamağa sadı ne oldu~~~ anlamak .isti- bır eserdı. Fakat san atkar çıp kındaki kanun layihası da zikre 
1 5• nia Wooll'a mahdut bir derecede tat müsaade yoktur. Fakat siz buna az- yordu. Pek kuçuk yaşta ıken lak kadın tasvirinde maddi ol- d _ b' h . . ııa· d' 

n. Galata sahilini o gii..ırii biL 1 b' . b 1 h d 1 metseniz bile imkiin bulamazsınız; ana, babasını kaybeden delikan muştu. Eser açık bir resım' ol- Beger ırl e Ielmhmıyhetı ıtzkır. '1 ar dilnitin hl" ı"rme-•·- ,. o una ılır; esasen un ar a d ~u·· nkü eserı·n . b' 'b . 1 . f d'' .. l' b" . u suret e s a ı ayvana a-
.. u .. ..., • garıp ır cazı esı var- ı zaı , uşunce t ır gençtı. maktan kurtulamamıştı. Fakat k .. t tb'k k ulm 

• Bu manzara kartısında bi dır ki sizi alır, götürür. .. .. . . . . nunu mev ıı a ı e on uş 
fı ıtiyar - n.et muavin~erinden Ş. B.fendiyi Eserin tertip tarzında nihayet can Buyuk aı:ınesı so~du: ı~tıyar kadın b~ res~ı kızının olacaktır. Memleket iktisadiya-
'rt 'llek Stambuluıı .,. .a.ıtblt ııt•baıı zıyaret etmışler ve: sıkan, daha doğrusu san' at namına - Sen hıç annenı hatırlıyor dıye tor~nuna .gostc;rdıkten ~on tını hiç şüphesiz hayırlı bir in-
lıt ıosıunu _ B.fendi 1 Bu iş bize güç ge- zevk namına sinirlendiren bir procC- musun?.. ra kendı kendıne dıyordu kı: kişafa kavuşturacak olan bu 

\.demin canlar katar abubava11 ca- liyor, tersimiz döndü. Müsaade de kokusu vardır dedim. Bu, hakika- Delikanlı gene ~di: - Eğer yalan söylemişsem, rasyonel tedbirler bu itibarla 
aı ten, muharririn en yüksek meziyetle 

ruııu buyrun da yine eskisi gibi her rini bile tahammülsuz bir hale koya- - Pek o kadar değil, dedi. kızım beni affetsin. Çünkü bu fevkalade ehemmiyeti haiz ve 
eı ci geldi. Tasavvur ettim. Rıh kesin makinesi sağda alıştıysa cak kadar barizdir.Fakat buna rağ- Sonra gözlerini büyük anne- çocuğu anne hasretile ölmek- hükfimeti muvaffakıyete ulaştı 

1 
ı boyuna c~bec8 ağaçlar - sağda, solda alıştıysa solda dur men, ne güzel, ne ince, ne zeka ile ay sinden çevirerek kendi kendine ten kurtarmak laznn... racak teşebbüslerdir." 
ı 1 · ğ d ğ'l · sun• demı'şlerse de· dınlanmış bir kitap!HeleMrs.Ramsay so'"ylenı'yormuc gı'bı· ı'la"ve ett"ı·. .l na ncır a ar( e l - rınar • • ':t lllllllllllllllllllllllllllHllllllUll11111l1Hlllltllllllllil11UllH1/lllllllllllllUIUlll.l llllll l lllllllllllllllllll11111111Utllllllllllll1111111HU11> 'l :c ~ Mr. Ramsay unutulmaz birer sima 

"< ;;ları dikip Emirgan'da Ki- - Öğlum bu işe seyrü sefer dır. Mrs Virginia Woolf'un asıl hü- - İyi hatırlamıyorum ... 
r ~ ıumunda ve SUtlUce de oldu karışır, ben biraz daha yukarı iş neri eşhası bir rüya karışıklığı içinde Hatırlamıyor değildi. 
·~ ~ibi şöyle malhulyat meydan lerlo meşgul olurum ı cevabmı yaşatmak ve onlara ayni zamanda bir Bilakis pek küçük yaşında ve 
! . veleri yapsalar, damlarda le- vermiştir. symbole mahiyeti vermektir ki bu h 1 - b" . 
ı· sayede herkes gibi yalnız ve zaif olan atrr ıyacagı ır zamana aıt o-
.: :1er yuva yapsa ve biz deni- Natıılsınız? o fertler alemşumül, insani bir kıy- nıın da bir hatırası vardı. Bir 
j kenarında basık iskemleler- met ve mana iktisap ederler. hayal gibi annesini derhatır e-
l cahvemizi üfliyerek - tıpkı İkl gün evvel Taksim meyda diyordu. 
•l 'urt yer gibi içsek, ustalar nındaki ameliyatı görmekten ge REŞAT NURi Fakat kendisi büyüdükçe bu 

1 a oynasa ve kahve tabileri: len Şehremini Muhiddin B.fen- ___ hayalin yavaş yavaş silindiğini 
~ - Şekeerli biilr ... Rıhtım bo- diye rast geldim. Ağa camisinin "' ' "rt>menade au Phare : naşiri farkediyordu. Annesinin yega-
.t 1 diye bağırsa, o zaman !ima önünden aşağı doğru iniyordu, Stock, Parls. ne yadigarı olan bu hayal de 
1 güzelliğine doyulur mu?! - Nasılsınız B. fendi? diye büsbütün sininince ne yapacak-
~ Sağ ve sol! sordum. Tam caminin kapısı Yarın akşam ,1? .. Ah, onun bir resmini olsun 

yanındaki polis kulubesının ELH'MR' sı·ueınasında ;ıulabilseydi .... 
~ ~manot kalabalık caddelerde yangın tahtasını gösterdi: H H U En taze bir çiçek bile ancak 
1 ın 1°tgilom~bl~le~in ağyı~ tdek - İşte! dedi, cevabım. · ' ·· ' U ·•·· · her gün ona yeni bir tazerk ve-
~ ılmf ı k n e1rınüenlsad ıyl rkıa Okudum. Tahtada kalın yazı ile FiLi\! Htım~;N rilmekle hayatını muhafaza e-

.' 
t ra am ı g er e so . - "Yangın" kelimesi ve altında En lıüyük Alman aktrisl olan debı'lirdi. 
d l k LILY AN HARVF.Y'in temsili 

ı u.rm~ a~a arar ve~ da tebeşirle semt ismi olarak " Ü İşte bu sevgili hayal de öy-

ougıinKu yem 
bilmecemi:ı 

SOLDAN SAC.At :eyfıyeti şoförlere de teblığ "Şehremini" vardı .. gülU ttik. , KUÇ K HlRSIZ 1 ı ııı. Lakin bu kararın tatbi- , ş e .... 
1 U kil 6 hQ tmi Bır parca daha aşağıdaki gramo ve Büyük anne, torununun neler ı: Ser (3). Yeni (3), 
a m Ş at ZU r e §. f d.Uk'-o d ekranın en büyük muvaffaklyeti 2: Çabuk (5). ; İ şoförun her gUnUn rakamı- oncu ""nın a: teşkil eden neler hissetiğini anlıyordu. Son 3: Nota (2). Duman (2). 

(! UşUnerek arabasına yer ta- . "Dost e~nden yüreğim yare- TAHTELBAHİR 44 ra ona doğru giderek delikanlı- 4: Tir {2). Suyun aşıkı (3). No-

• ,ıme11i ameliyatta mUQldl o- lıdir" pllagı çalınıyordu. yı okşadı. Dedi ki: ta (2). 
~ I '" 1 d k 1 y · d ·· 1 6: Nida (2). Kulp (3) Genişlik{2 -ı r ve bu yüzden şofo .. rler ~-- - Al bir cevap daha! diyerek matine ve suvare er e temaşa e·. - avrum, annenın e goz e 
~ d d ı 7: Beyağı (2). Rabıt edatı {2.) '.\ i maruz kalıyorlarmış. DUn benden ayrıldı. rına meccanen on urma ar tevzı ri seninkiler gibi siyahtı. 8: Akideler (5). 

ı· edllmektedlr. 

eğlenceleri 

DUnkU bilmeccmlzin 

halledilmiş şekli 

YUKARDAN AŞAC.lı 
1: Müsamerei raksiy~ (4). İçinde 
balık kızart (4). 

2: Dökülmek (5). 
3: Yaşa (2). Beyaz (2). 
4: Duman (3). 
5: Doğurtan {4). Kliıtahhk {S) . 
6: Yumurta rafadan değil {3). 
7: İstifham (2). Beygir 
8: Ayrı (5). 

Parlste 14 numaralı Noter dalre· 
since tanzim edilip Türkiye Cüm· 
huriyetl Konsolosluğundan musaddak 
bulunan 25 Mm 1930 tarihli vekA· 
letname ile tevkil edilen avukat Le· 
on Zlvcr bey bllmüracaa olbabıokl 
zabıtnamesinde muharrer olduğu Oze· 
re mUvekkili Parisre Avınil Kleberde 
27 numarada sakin Türkiye Milll 
Bankasının sabık dlrektorlanndan ve 
lngi'tcre d :vleti tebaasından Mösyö 
Harry Pugh Kıngham, sahip ve ma· 
ilki bulunduğu 9 numaralı kupon 
merbut olduğu halde 1911 senesi 
yüzde dört faizli GÜMRÜK TAH· 
Vll.A TINDAN beheri yüzer lngillz 
liralık ve 4704 dan 4711! ye kadar 
numaralan muhtevi (9) ve 47 l 4deıı 
4723 e kadar numaralan ihtiva eden 
(10) adetki ceman (19) adet tahvl 
llt ile beheri yirmi beşer lngiliz 
liralık ve 44590 dan 44594 e kadar 
numaralan şamll beş adet tlbvillt 
tevdi eylediği Amerika sefarethanesi 
o esnada siyasi münasebaun lnklw 
üzerine lngili.ı: tebarn hukukunu aıu· 
bofozayı memur Felemenk sefaretlnt 
tevdi etmiş ve bIIAhore mUtarekenln 
akundı Felemenk sefareti da Amı· 
rika komlserliglne tealim etmiş vt 
sefaret çantasile bu tahviltt Paris~ 

Koiı:s Bankasına gönderllmlş ise de 
yedine geçmemiş 'o bu ıuretle uh· 

villtı mezkOre kendisine isal eınasında 
zlyaa uıtrayaralc müvekkillnin bu tlbvi!AC 
üzerindeki yedi zail olmuş ve usulen 
icap edenler nezdinde tediyata mu
halefet edllmlf oldugundan babule 

Ticaret kanununun 434 ve 435 ve435 
inci ve mevadı müteakıbesi ıhkl rıncı 

mezkOr ceman ( 1!4 ) adet tahvilAta 
alt tediyatın men'i hakkında karar 
imını talep etmiş olmakla icra kılı

nan tetkikatı ve mübrez vesaikı na· 
zaran mezkôr tabvilAtın tediye ve 
tedavUlnne muhalefet edildiği sabit 
olduğundon Ticaret kanununun 434 
ve 435 ve 435 ıncı ve mevadı mü· 
teakıbesi mucibince tarihi il~ndan 

itibaren ıiç sene mUddctle mızklır 

tahvllAta oit tediyatın men'ine vo 
keyfiyetin Osmanlı Bankasına tebll· 
ğiyle beraber alelusul illnina 1 Hızl
un 930 tarihinde karar verildlğl 

iltn olunur. 

Piyango müdürlüğünden: 

Numuneleri veçhlle • 10,000 • 
adet duvar afişi ile "200,000" adet 
evlenme evrakı tap ettirileceğinden 

tab'a talip olanların pey akçeleri ile 
birlikte 0·6·930 puarıesl saat 14 to 
piyango müdürlüğünde müteşekkil 

tayyare mObay11t komisyonuna mil· 
ucaatlan. 'rler namına bir heyet Ema- FELEK ------------= İhtiyar kadın daha fazla b'r 9: Sevda (3). Cet (3). 

~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"9'"-"'!!!!!!"""""llllllltl"""""'!!!!!!!!!!--..... !!!!!~--~~~~!!!!!~~~~~~!!!!!~~~!!"!I!!!!!!!!!!!!!'!!'!'!~~~!!!!!!"""'!!!!!!!~!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~!!!!!'!"""!!"! 
l' "Milliyet,, in edebi romanı: 116 nan (Tosun) için bu haber ha- kakta, dükkanlarda gördüğü tile hareket ettiği ve mşaatı mu Malik Bey oturmadan, selam kazanmanın tadını almışsınız. 

9: Geni~ (4). Ses (4). 

ı kiki bir müjde yerine geçiyor- şeyleri anlatıyqı;,. "Onun bile- vakkaten hafifletttiğini yazı- bile vermeden yüzünde patlıyan Allah mübavek etsin. Fakat bu 
1 j ~F~-c- ,,, ; du. Memleketten çıkalı epey ol ğindeki kol saati gibi bir saat yordu. bu fırtınaya karşı çok kasırgala her kula nasip değildir. Ve şura 

ı ~ 4112 il muştu, İstanbulda çok şeyler götüreceğini, ayağındaki çorap Cevdet Bey buna daha ziya- rı karşılamış bir kaya gibi dur- sı muhakkak ki politika kuvve : ,M'hfttJ1'l~lllı~!!.:s&Zz1:HD görmüş, çci< şeyler öğrenmişti, gibi çoraplar alacağım söyliyor de kızdı: 1 du. Biraz sükuttan sonra ağır tile yürüyen işler ticaret işi sa-

:r 
ıl 

~;~ ve artık köyünü, Ayşeyi özle- du. İki hasretlinin tatlı sohbc- - İnşaatı hafifletmek, ne de- ve sakin cevap verdi: yılmaz. Bunlar birer piyanko 
mişti. ti Cevdet Beyin top gibi yazı- mek. Biz ~na işi çab~ bj.ti.r_ ?i-j -: Cevdet Bey, dedi, ticaret gibidir. Talihliyevurur. Bunlar· dıirhan Cahil 

t• kiloıııetre üzerınden Şışli- bir içki sofrası hazırlattı. Davet 
' :ı ;eldiler. . . akşamı olmadığı halde hemen 

)! .rkadan gelip geçmek ıçın te~~f.o~l~ aJ:baı~larını çağırdı . 
emadiyen klakson çalan Musıkı, ıçkı, zıyafet geç vakit

ıl 1et Saminin arabası ancak !ere kadar ıbu aşk yuvasının 
· biyeye yaklaştıkları zaman, pencerelerinden taştı. 
ıt ok otomobillerin, tramvay-

' ·ı .ı kaynaştığı yerde Cevdet ÜÇÜNCÜ KISIM 
:~ n arabasile yan yana gel- - Müjde Tosun çavuş, Ala
tr lakat artık yarrşın manası ettin Bey yarın geliyor, sana 
•e aımıştı. Ahmet Sami hırsın Ayşeden haberler getirecek. 
r bir kızgın motör gibi bakır Sabah erken yazLhaneye ge
~ ırştı. Cevdet Bey yaktığı len Ferda Hanım, mühendis 

ı sigaranın dumanını pen- Alaettin Beyden aldığı mektu
~ ~en savurarak istihza ve ha bu okuyunca, evvela kendisi 

ı tin gözlerle ifade edile bi- neş'elendi, genç mühendis bazı 
r <Jiltün kuvveti.le baktı. Son- sebeplerden dolayı devhal İs-
- !\ışını çevirdi. tanbula hareket ettiğini yazı
r '1 yarışta da rak~bini atlat- yordu. Ferda Hanım, bu müjde 

"1. yi Tosun çavuşa deııhal yetiş-
~ ı heyecanlı vak'anın şerefi- tirdi. Ne zamandanberi memle
ı Igece Covdet Bey mükellef ketine dönmek için sabırsı:ıla-

• 

Ferda Hanımın müjdesi onu haneye girmesine kadar devam yoruz, o ınşaatı hafıflettıgın- te kar zararın ortağıdır. Bu gün dan istifade edenlere tüccar 
o kadar sevindirdi ki, hemen etti. den bahsediyor. Daha emrine gelen kar, yarın geecek zararın denmez. 
egnç kalına koştu: Patron bu sabah çok hiddet- otuz bin liralık havale vereli iki kardeşidir. Eğer her ti- Malik Beyin temkinli, sakin 

- Kur banın olayım Feride liydi. hafta olmadı. Hükumetten yarı 1 carete atılan adına mü- sözleri kızgın fırın haline gelen 
Hanım, dedi. Mühendis bey ge- - Şu Malik Beyi bul bana! parasını almadan dünyanın 1 temadi yen kazansaydı kim- Cevdet Beyi yavaş yavaş sön· 
liyor mu sahi? Hemen gelsin! dedi. masraf mı ettik, bu ne biçim iş ' se başka iş tutmazdı. Müşterek. dürdü. İhtiyar adam onun yüzü 

O genç kadının adını bir tür- Ferda Hanım telefona koştu. canım. 1 bir işe girdik, her işin iyi, fena ne bile bakmadan devam etti: 
lü Ferda diye söyliyemiyordu, Tosun bir gölge gibi dışarıya Genç kadından çekinmese da-: tarafı vardır. Bazı zamanlar hiç - Piyasada iş görmek, nez<ı· 
şimdi iki hasretli karşı karşıya kaçtı. Cevdet Bey kendi kendi ha acı söyliyecekti. Fakat bu kar edilmez, baıan hiç ziyan e- ret koridorlarında iştakip etmek 
konuşmağa başlamışlardı. ne söyleniyordu: söylemediği şeyleri halile, hare 1 dilmez, fakat bunda zamanın, gibi değildir. Ben ~im için ak· 

Mühendis Alaettin Beyin İs- - Bunlar iş adamı de~il, k~- keti~e söylemiş kad~r oldu. 1 işin her şeyin tesiri vardır. Ser- lım~, t.ecrübemi, itibarı~ı lı 
~~nıbula gelişi ikisini de ayni pıcı, odacı olamazlar, bılmedı- Bıraz sonra Malık Bey gel- maye konmadan, zararı göze şeyımı koymuştum? Sr:ze < • 
derece alakadar ediyordu. To- ğin işe ne parmak sokarsın be I mişti. Bu hiddetli zamanında 1 almadan iş yapmak ancak işi ti- ·geliyorsa derhal vaz geçe bilirs~ 
sun onun İstanbula geliçinden herif! Yazıhanede mi imiş, ça- Cevdet Beyi zaptetmenin imka' caretten başka vasıtalarla ı;;evi- niz. Ben her şeyi feda eder vaz~ 
iki türlü memnun oluyordu. buk gelsin ..• Postadan ne var. nı yoktu. İhtiyar adam daha içe 1 renlere mahsustur ki bu her ka- yetini kurtarırım. Hissenize dil 
Bir kere Ayşeden haber getire- Genç kadın ayni zamanda ri gfrer girmez Cevdet Bey bir ' ideden müstesnadır. Ben tücca- şeni verin. Ben bilanço çıkarır, 
cektl. Sonr~ dönüş~e kendisini P'.ltrona da gelen Alieddin Be- şarapnel gibi patladı: : rım. Sözüme, işime emniyetim size hesabınızı takdim e?,;.ri~: 
beraber götürecektı. yın mektubunu uzattı. - Nedir bu senin ettiğin be vardır. Eğer ortaklığı göze al- Her halde zarar etmedıgınızı 

İki hasretli Alaeddin Beyden Cevdet Beyin son yazdığı birader, günü gelmiş bono ge-1 mıyorsan çekilirsin, havadan de anlarsınız. Hatta ezberden 
tatlı tatlı bahsediyorlardı. mektuba cevap olarak gelen bu dkt!rilir mi. Şimdi bankaya uğ-1 para kazanılmaz icabında zara- söyliyebilirim ki, sekiz aylık te· 

Ferda Hanım Tosuna gider- mektupta genç mühendis fazla radrm, para alacaktım, elime ih-1 ra katlanmasını bilmeli. Sonra mettüden hissenize on iki bin 
ken nişanlısına neler götürece izahat vermeden, yalnız görüş- bamame tutuşturdular, altı bin 1 ticarette hırs, hiddet hiç git- lira düşmüştür. 
ğini soruyor, delikanlı ona ııo- mek, talimat almak mecburiye- liralık bon0 •.. Şiriı:etin bonosu.! mez. Siz maşallah kolay · para (Bitmedi) 



Çocuklar v~ gençler ne oJ{uyor? 

~emleketimiz, harf inkılabının feyizli teıirlerini idrak etmek yolunda 
~Unuyor. Ümit edilmiyecek kadar kıaa bir zaman zarfında yeni harfler-
01ıuyp yazanların miktarı yüzbinlcre baliğ oldu. 

~ Ancak, yeni harflerin irfan alemin yapacağı büyük inkılabı, şüphe 

~ ki ancak yeni yetişen nesil idrak edecektir. 
llinaenaleyh, daha bir kaç ıene eski Arap harflerile yazılmıt eserler 

~n ele &ezecek ve kitap okuyucuları daha ziyade bunları okuyacaklar-

·-

-~ , HAL SNAF 
Kapalı yerden açık havaya Safa yokuştı 111u,cefa yokuşu mu 

Topkapı tramvay caddesi ile Y enibahçe caddesı arasında 
5-600 metrelik bir yol vardır. Kısa bir yokuştan ibaret olan 
bu yol adi kaldırım döşenmiştir. Fakat, öyle harap olmuş öyle 
bitmş bir haldedir ki, mesela buradan bir otomobil geçemez. 

Geçmek isterse parçalanır. Yokuşun bulunduğu caddeye ge
lince, ehemmiyeti birinci derecededir. Silivri, Çatalca ve Çek
meceler gibi İstanbulla karadan al~kası olan yerlerin hemen 
de yegane muvasale tarikidir. Az bir para v-e nihayet bir kaç 
bin parke taşı ile pek ala tamir edilebildiği halde şimdiye ka
dar el bile slirülmemiştir. 

Caddede Elektrik şirketinin bir havai hattı olduğu halde bu 
raya bir kaç fener takmak kimsenin hatırına gelmemiştir. 

ı l.tem!eketlmizdc okumaktan zevk alanlar daha ziyade gençlerdit Sinemalar için ölü mevsim Kırlara, mesirelere çıkar ve a- çin şöyle bir kaç saat kır havası 
!la.yazıttaki umumi lcütüphanenin yüzde altmıı müdavimlerini, 16-25 başlamak üzeredir. Halk, bu ay çık havada eğlenir. almak kifayet eder. Yağışlı gi-

Hatta değil, bir kaç fener, yokuşta Safa bostanı denilen yere 
r tek fener takılsa Topkapıdan Yenibahçeye kadar bütün sa· 

hayı ve civardaki sokaklan aydmlatmağa kafi gelecektir. 

~ ara11 gençler tekilt etmektedir. Divanyolundaki Amerikan kıraathane !arda her tarafı kapalı sinema İstanbul mesireleri bilhassa den havalardan sonra geçen Cu 
n devamlı ziyaretçileri ise hemen kiimilen mektep talebeesidir. Cuma günleri pok kalabalık ol- . .. . 

Biraz da şehrin göze çarp~ı ·an taraflarını düşünelim!.. 

.\caba bu ıı;ençler ne okuyorlar? salonları içinde havasızlıktan maktadır. Blittin bir haftanın ma ılk defa olarak guzel hır ta-
,ı,t. bu nokta üzerinde durulacak bir noktadır. Gençlerin okudukları ve sıcaktan boğulmak istemez. yorgunluğunu dinlendirmek i- ti! günü yaşadık. Dükkan yerine sergi 
"'-.Plu ara11nda yüzde seksenini zab'.ta romanları, akıl almaz hayale sığ- ...,...,,,.. .................... .,.._""""""'""" .. """"'"" .. ..,. ... -..,,.,,...,. __ .... __ ...,!!!!1!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!1!!----• 

&er&Uzeıtlerle dolu masallar teşkıl etıne~r. s k f ? 
llu arada seyahatnamelere, coğrafya kitaplarına, tarihi eserlere merak okaklarda: te A> mi, çi t mi 

'ıtdıranlar da glSrUIUyoraa da bunların miktarı pek azdır. 
, Genç neslin malQmatını çoğaltacak istifadeli eaerler rağbetini celbet
.,~ lizımdır. 

Bunu temin için, açık bir lisan ve uslüp ile yazılmıı ciddi eserlere ihti
~ vardır. Mektepleri, mektep sıraları haricinde eski harflerle basılmış 
'-Plan okumak külfetinden ku :-ta rmalıyız ! 

Bu sene çilek bolluğu var ! 

1 
Çilek yetiştiren memleket, yalnız İstanbul değildir. Fakat 

~~nbulun çileği lezzetçe hiç bir çileğe benzemez. Hele Arna
~köyün çileği şöhretine bihakkın değer. Son günlerde, çi
'1;_Pek bollanmış, okkası toptan 60-65 kuruşa kadar düş
~tür, 

h Sir çok kimseler bu çilek bolluğundan bilistifade bunlardaı. 
'4lık reçel yapmaktadırlar. 

\Io .. alo .. burası Istanbul Radyosu 

• 
". Alo, alo .. burası (İstanbul/ panya ile uyuşuyor .. 
i:/ı telefonu! - Radyo yakında faaliyete 

'ı sesi aylar var ki işitmiyo- geçiyor. 
' Evlerinde radyo aleti bu- - Bir kaç güne kadar konser 
.'1lar, artık memleket nağ- lere başlanıyor .. 

·~1 ni, aksettirmi~en bu kutu- Bu habererin hiç biri teeyyüt 
Çoktan bir kenara atmışlar etmedi. Radyo,halii susuyor ve 

kimbilir böyle ne zmana kadar 
R:tdvo şirkPti, filanca kum susacak? 

1 

Şehremanetnin yeni bir kara de, 6 sında (ilihır) sag ve mese karar tatbik edilirken, şoförle
n var: Müşteri bekliyen otomo la 3, S, 7, 9, 11. ... i::.ci günlerin- rin yanlışlığına meydan verme 
biller on dakikadan fazla bek- de de so.ı tar.~fları~da bekliye- mek için büyiik caddelerde tel
lemiyeceklerse caddenin yalnız ceklermış. Boy le bır karar alma !allar dolaştırıp: 

. . . . ğa sebep te,önünde durdukla-
bır tarafına dızılıp duramıya- d"kk• 1 lı . . " - Bugün ayın tek gilnüdilr! . .. rı u an arın a şvenşıne m .. -
caklar. Ayın tek ve fıçt gunle- ni olmaları tmlş. Diye bağırmak fena olmıya-
rine göre, mesela 2 sinde, 4 ün- Hoş fikir doğrusu .. Yalnız bu cak! 

Bedava eğlenti / Çeşmenin dibi delik .. ' 
Eyipte Cezrikasım paşa ma

hallesinde büyük bir şeşme var

Adalara rağbet 

dır. Bu çeşme - eskiden musluk 
suz kalip daima aktığından ki- ! 

naye olacak - Akarçeşme ismini 1 

taşımaktadır. Bütün o civarın 

sularının taksim edildiği hatta 
Türkiyenin en büyük mensucat / • "1~~ 
fabrikası olan Feshane'ye bile 4 
su veren bu muazzam çeşmenın 
su hazinesi geçenlerde delindi. 
Tabii çeşmenin üç musluğun

dan güldür, güldür akan sular 
başladı iplik misal bir hal al
maya. 

Mahalleli bir gün, beş gün, 
bir hafta bekledi, bekleştik ve 

---~ 

Postane önündeki şu gördüğünüz seyyar dükkanları Be -
diye arka sokağa nakletti . 

. !daam.afih açı~ta ~al satan seyyar esnaf dükkan sahipleri 1 

gıbı vergı vermedıklennden, işleri daha yolundadır. 
Bazı seyyar satıcılarda ihtiyacınız olan eşyayı mağazaların 

yarı yarıya eksiğine tedarik edebilirsiniz. 
Bu da glistetj_r ki, küçük ticaret sahası dükkan ve mağazalar 

dan çıkıp köte baıtlarında kurulan portatif sergiciklere intikal 
diyor. 

Havuz safası yapanların şikayeti 

gören var ne de tamir eden. j Şu gördüğünüz manzaraya adile, sanile havuz safası der-
Sular müdüriyetine müraca- ' !er. Akşamları yolunuz düşerse Beyazıt meydanından geçer-

at edelim dedik, fakat öğrendik Büyükada bu yaz çok rağbet- seni~ h~.vuzun etrafındaki sıra kanapelerde yan gelenle:-~ şöy-
Tarihi Alman çe~esinin et- ki mezkur müdüriyet bu vazi- t edir. Ba,iaz içinin yavaş yavaş le hır goz atınız. 

rafındaki parkın mevsimi baş- yetten ha~erd~n;ıışta aldırmı- 1 sönmesine mukabil Marmara- Burada kimi sırtüstü uzanıp yatmıştır, kimi sohbetle kimi 
!adı. Günün hemen her saatin- yorn:ıuş. Şımdı s.~zden .. so~uyo-

1 
nın bu nadide incisi şa'şasından de etrafını seyretmekle meşguldür. 

de ve bilhassa akaml§arı çok ka rult\: E,;ka~~ .. ~ulg_a. Mıyahı hiç bir şey kaybetmiyor. Bu havuz safasının tiryakilerinin işittiğimize göre yalnız bir 
1 b 1 k 1 l vakfıye mudunyetını rahmetle .••••••••• ,,._,,_,, şeyden şikayetleri var: Arka arkaya konulan sıraların üzerinde 
a a ı o uyor. ı E 1 .. .. • 1 'k' b b' 'b' 1 · · ı aratan manet su ar mururıye- mı yaptıralım? oturan ı ı ya ancının ın ır ennın ne konuştuklarını işitmesi, , 
Parasız eğ elenmek c::_· •. u öğ timi bu deliği kapatmalıdır, yok j ı<a ri lc rimi=dcn biraz keyiflerini kaçırıyormuş. 

renmi ven kalmadı. , ca biz mahalleli para toplıyarak, A. F. Mümkünse bu sıralar yan yana konulsun diyorlar .. 

rn 

u 

a 



•. ürkiyenin harici Ne denaet! Kasımpaşada arbede M. Esat - H. Ritat B. davası' 
-!!! Sİ''aSetİ Birind sa h i fcd~n ma' ııt 

J K }} " d l llirind ::ahifctkn n-a"at ) • - ızına tasa ut e e- cude gelmektedir. Meydanın T 
- ' ll ;ı ş mal. ukden mabad ) tam orta yerinde iki metre mu- yorum" diy.c;ırdu: Bund?ı: sonra ~lahkemeİ em-l meVİilCC yaraladı İstanbul Muddeıumumısı Ke-

Muhalifler 
-·-

Fransada kabineye 
girmiyorlar. 

Filistin .. 
--·-

Cemiyeti .._ı\kvam 
tahkikatı 

ııtimizi yakından tetkik etmiş, bu rabbalık bir taş yiğmı görünü- • H R • [' B · 
aki çalışma sahalarını ve imkanla- yor. İşte bu, zabıta tarafından nan Beyin ifadesi okundu. ~un VIZ . Iıat .lll 

J 1 araştırmış, nihayet Türklerin Zavallı karısını da yıkılan tekkedir. dan sonrada hukuku umumıye J PARİS, 6 A.A. - M. Dala- CENEVRE, 6 A.A. - İda-
:k ve seciyelerini ölçmüş ve iyi 0 .. ldu··rdu·· Bu semtte pek tesadüf edil- şa~itleri dilendi. .Avukat G~p tahliye dier radikal sosyalist fırkasının ter devlet mümessilleri huzuıile ' ( .•; olan bitaraf ecnebilerin hii- Hıkmet B. temyız mahkemesın 
, ve sehadetlerinc kıymet vermek miyen iki yabancı kılıklı insanın . • icra komitesinin heyeti umumi- ter revlet mümessilleri huzurile 
mdır. Tirenin Hisarlık köyünde çok sokakta peyda olması, birdenbi- de davası olduğunu bir ıstida talebt.Ill. reddetti ye içtimamda radikal sosyalist- son Ag"ustos ayı zarfında Filis-

ile bildiriyor ve Kadriye Hanı- ' l fürkiyenin harici siyasetinde Av- iğrenç ve kanlı bir hadise olmuş re hayreti mucip olmuş ve mu- ı lerin bütün cümhuriyetçilerinbir tinde vukua gelen kargaşalı kla-
al 1 k 1 k ·· h ·· 1 f f h mm beraet ettirileceg" i hakkın- . ' arın aran ' ve mup em gor- tur nsam hakikaten nefretle harririmizin ve otoğra mu a- rın yakın ve uzak sebeplerinı 
Jeri bir_ nokta da cümhuriyetin, ürp.erten bu hadise etrafında şu birimizin etrafını derhal erkeli da ne bir şey duyduğunu ne de Bu karar dün akşam tetkik etmiştir. Bundan sonra 

le nıyeti Akvam ile olan münaseba- • kimseye bir şey söylediğini bil-
•• ~u sulh müessesesine karşı olan malumat alınmıştır: dişili bir kütle ihata etmiştir. telgrafla Istanbul Yahudilerin muhacereti ve mu-

l E d ~ f ·1~ diriyordu. Mahkeme celbinden .. oiyat ve noktai nazarıdır. Hemen n ogru ta Si at hacir Yahudilere arazi tevzıı 
· h · sarfınazar etti. Bundan sonra mu"'ddeı·umumiliX-ine c edelim ki, Türkiye. Cemiyeti Bu köyün htiyar eyetıne Sarı yaşmaklı, mavi donlu 6 meselesi ile iştigal edilmiştir. d h·ı ı kl b b b d Gal' d b' hı sabık müstantik bugün Adliye d ld" .a ıama a 

1 0 
mama a era er u ahi! ıp namın a ır şa s yaşlıca bir kadın, bahçesinin du tebliğ e j ı [Filistinde geçen ağustosta 

r ·kküliln aleyhinde değildir. Bir vardır. Zevcesinin ismi Kamile- varına çıkıp bacaklarını sallar- müfetişi olan Nazım B. dinlen- vukubulan kanlı hadiseler üzeri 
meselelerde bu beynelmilel mü- d' B' d A · · d bı'r kı , • f .

1
• di. Reis: B f' . . k ( · h k 1·-· •· ır. ır e yşe ısının e - ken vak'anın en uogru ta sı atı Haydar Rifat . tevkı mı ta- ne mahallinde tahkikat yapma 1 ·aenın a em ıgıne muracaat ve . . . k 

1 .3 iigi hükümlere mutavaat edisi- zı vardır kı seyyıbedır ve oldu nı veriyordu: - Siz müstantik iken vekil kıp eden ilk gün içinde biri Te- üzre bir İngiliz heyeti gönderil-
·~6 i başka türlü izah ve tefsire i-;,,- ça gilzelclir. Galibin hayvanlığı, "- Günlerden, gecelerdenbe tevkifham yi ziyaret etmiş, siz myiz Başmüddei umumiliğine mişti. Tahkikat heyeti aylarca 
k

2 
var mdıır'. Yeni Türkiye; Ce- vicdanından çok yüksek, icabın ri gözümüzü yummak bize na- varmıydiniz? diğeri de üçüncü ceza mahkeme Filistinde kaldıktan sonra bir ra 

eı eti Akvama girmemek değil, da- da ahlax seciye ve her fazileti sip olmadı. Bir sürü kan, kı- ş h' k B vekil sine olmak üzre iki istida ver- por hazırladı. Bu raporda ag· us-1, olduğu halde Cemiyetin içinde fa- b" h 1' d . • t k k d •
1 

h a ı t - yo tum. en f 
, ulunmak arzusundadır.Bu tesiain ır am e e ~ı~ne ece . a ar zan, erkek, og an, er gece şu Beyin yüzünü ancak otomobil- mişti. Temyize gönderdiği isti- tos vekayiinin Araplar tara ın-

4 cinde kalı,ımızın baılıca se- çılgın ve harıstır. Bu henf Ha- gördüğün taş yığınının etrafına de gördüm. da da "Nazım Beyiıi şahsi da- dan tertip edilmiş olmadığı, Ku :! 1 budur. Yoksa bazılarının zirarıın 2 inci günü eve geliyor. dizilirler, yatsı ezanından gece vasını ikame ettig"i müddetle düsteki Aülama duvarı önünde 
ı ğ 'b' c · · A · b ı - Tahkikat esnasında irtişa ,.. 

n 
1 1 

iP 
1 emıyetı Akvama Evde yalnız kızı yşeyı u u- yarılarına kadar bağırırlar, cün- cürme esas olan istida tarihi ara Araplarla Yahudiler arasında < ~tmek ·c·n hl b' d ı t k maznunlarma Tevfik ve Hüsnü ı .ı ç ır eve e ar•ı yor Karısı da gezmekte.. büş yaparlar .. Onların bu yayga sında" müruru zaman olduğu rıkan kanlı vekayiin ani surette 

a ni ve hususi biç bir taahhüdü- · . - . . . Beylere ne verdiniz? diye israr " y 
" yoktur. Tekrar ediyoruz: Tür- Galip ovadan gelmış ve yor- ralanna hıç kımse vık dıyemez. ettiniz mi? kaydile tevkifinin kanunsuz ol- çıktığı zikredilerek Filistine a 
~ nin siyasi cayesi, memleketin gun olduğu için Ayşeden biraz Çünkü bunu yapanlar mahalle- duğunu ve binaenaleyh tahliye- hudi muhacereti hakkında hükO 
ır m~htaç oldutu imar, inki,af ve yemek istemiştir. Yemeğini yi- nin ali kıran baş koparanıdır." Şahit - Hiç istisnai muame si icap ettiğini bildirmişti. Evra M. Daladler metin nazarı dikkati celbedili-
:ı kki sah.a~arında emniyetli bir yor, kahvesini içiyor. Neticede Ali kıran başkesen!.. le yapılmamıştır, gayretkeşlik kı bu iddia ve talep üzerine tek- lig"ini temin etmek istediklerini yordu. Rapor heyeti umumiye 
J·, havası ıçınde çalısmak imkanı- b" k k kız A · .. k d .. yapılmamıştır muamele tama k'k d T · d'' d.. ı ·b ·ı F'l' t• d ki t ·1· "dA 

1 cavu•maktır. Dünya politikasın- ır ena~a oturara _ .ı yşe~ Bir yeşil yemenılı a ın soze . • . . . - r~r tet ı e en em.yız or un- ve fakat sağ cenah ile her ne su- tı .a~ı e .. ı ıs m _e ~ ngı ız : • . 
·ı Jakaları, nüfuz ve tesirleri olan- nazarı dıkkatten gcçırıyor. Bır karıştı: 1 men cereyanı tabıısınde olmuş- c~ ceza mahkemesı kararını retle olursa olsun te§riki mesai- resı~ın ~uzelm~sı lazrmgeldıgı 

ş ~ Cümhuriyet Türkiyesinin dahi- aralık hayvaniyeti uyanıyor ve "- İyi dedin Fadime. Bunla- tur. d~~ ak.şanı tel~~~~a . İs~an~ul den ve yeni bir milli bloka işti- mahıyetınd~~dı. ,. . . • 
2 e harie.i siya.sette ~esnet . edindi - kızma atfettiği nazarlarda a~- ra ali kıran baş koparan denmez - Maznunların tahliyesi için muddeı umumıligıne bılcli~ş- J rakten kat'iyyen imtina edecek- . F~kat Fılistin ın ıdaresı C.e 

e ayele~ı butun hakikatlerıle anla- gın bir şehvet parlıyor. Galıp de kime denir? ... Beyefendi, bun bir emir geldi mi? tir. Bu telgrafta Haydar Rıfat !erini söylemiştir. mıyetı Akvam tarafından lngıl-. arı gün, umum tarafmdan o ka- kı l k ,, · • • Ağ h~ 1~ ~zlenen sulhun takviyesi nanuna d~ramıyor. Kızma sar ntı ı e- tar "rı elek tavus a taparlar. Şahit _ Böyle bir emir al- Beyin tahliye talebinin reddedil tereye verılmıştir. ustos .,. 
. ·ım bir adım atılmıı olacaktır. dıyor. Ayşe tabir, bu hareke~~r ı Her ~ece şu meydanda toplanır madik. Ben Basatı resmen kefa- diği yazılıyordu. Kararın esba- F eyezanlar clisatmdan sonra Cemiyeti Ak-

n ~ ;m samimi kanaatim~ budur; karşıs~da, derhal fe.nalığa h~ lar, türbenin etrafına mum .?i- Jetle tahliye ettim, duruşma ya- bı mucibesi henüz gelmemiştir. MADRİT 
6 

A A t vam da tetkikata lüzum gördü. 
,. Sıırt mebuau metmıyerek bunun bır baba ala-

1 

kerler, ve nihayet mumları son- pıldı ben karar verdim riyaset Haydar Rifat Beyin üçüncü , 
1 

tl . . b'. ·- ·d spanf ya Yukariki telgraf Cemiyeti Ak-
n MAHMUT b'l -· · d'' ·· ·· .. d 1 b , h . d. . . . ı eya e erının ır çogun a eye- h ti k t x, n kası ola ı ecegını uşunuyor. dtirup, şu teneke uvar ı ara-

1 

te kararı tasdik ettı· arkadaşla cezama kemesıne ver ıgı ve ıa- 1 d kt b' k vama mensun eye n ap ıs· 
. _ , T . zan ar evam etme e ve ırço k"k h kk. d l" t e .eı Fakat Galip, tecavüzlerını artı- j katla ~.dm .~rkek biribirine gi- rı da kefaletle tahliye talebinde dei muhak~e i~tidas~ emyız hasarlara ~ebcbiyet vermekte- tet ı at a m a ma uma v · 

r ,.o r ftyJı k maaşlar rmca duramıyor. rerek cumbuş ederler. B~t~ o- bulundular, ben kabul etmedim mah~emesıne gonderılen ~?sra 1 clir. Bir çok vilayetlerde mahsul riyor.] 
s ır1 - Yetişin, babam bana fena- , l~nların adlarını sana soylıye- müracaat ettiler, makamıriya- nınvurudund~n sonramevk~.ı fıl~ ler mahvolmuştur. _______ v_e_t_lc_a_r1_T_U.rk-

llll EJirinci sahifeden mabaat) !ık yapacak, yım: . .. . set kefaletle tahliyelerine karar koacaktır. İstı~a elyevın m~dde~ Havdutluk oluyor Şark sınay i 
·~ . . . f d" K k Hasandede hır, Huseyın de- verdi. Avukat Vasfi Raşit B. konacaktır.İstıda elyevmmuddeı t , Limcct şlrketlnden: 
\ ~uyaş larda ~vlenmek ıçın dıye eryat e ıyor: onu om de iki, Sarı dakkalı üç, Tahsin b d d . Kenan B. Haydar Rifat B. ta- PEK N, 7 A.A. - Hoan da Balat'ta iskele caddesinde :m-

i. 'ac.aat edenJ.erın ~l~caklan !JU ile berabervaldesı Kamlle d~ l dede dört ...... " ura a ~or u. . . rafından aleyhine açılan istida- Paz~r günü ak~amı bir amerika S!'i numaralı Yi.:n ipllk Fabrika-
~ mıye maaşlarının ıki buçuk feryadHı duyarak koşuyorlar. Ka l Tarikatın ic yüzü - Nazı~. Bey ırtışa ~aznun yi ibr karar itihazı icin vekalete lı mısyoner eşkiya ta~afından sını işletmek üzre tesb edilen 
?liğinden ibaret olacaktır. mile anım, k 1 d, !arının vekılı Haydar Rıfat Be- .. d . tı' · kaldırılmış ve meçhul bır yere (SA \11 ISMAIL, IBRAHIM ETE ı 114 • • • Bir ız tamama ı: 1 k . 1 gon ermıs r. . . .. .. 

1 
•• •. 

lı: 5 yaşını geçmiş kızlar - Nedır bu yaptıgın henf, 1 - Şeyh Salih, Şeyh Mustafa. Y~ .lakdını~ ~ar a~ma emır ge. Haydar Rifat B. tarafından 1 goturu mDuşahtu~·1• h ve 'eriki Komandlt şirketi) mes-
• sen utanmıyor musun, sende ha- S .. 1.. h lıkl bi t mı yor emış er mı. A. k .. dd . • · E k 

11 
ı ı arp .. b 

1 1 •o 5 yaşını geçen kızlara ise is ı arı vuz u, asta ı r genç e . . n ara mu eıumumısı m.e SANGHA y 
7 

A A _ M"l- ul ve gayri mesti! i etim e or-
n kl ·k· b k ı·- ya yok mu? bildiklerini söyledi: Şahıt - Kırk senedır memu Beye gönderilen ihbarnamenın . · . . ' · · . ~ takların Jttifakile hali tasflyeve • .a arının ı ı uçu sene ı .. 1 b" ·· ·· ki r k ı yetç hiıkumet kuvvetlerııun •niktarında ikramiye verile- diye bağırıyor ve kızını kur- -Mahallede iki parti vardır: rum böy e ı~sozu.a ıse ·~ a- mevkii muameleye konmadan [ ~ ~ d . 

1 
d k"I konarak m~vcudat ve düyunau 

,,; tasfiyeye tabi tutulacaklar- tamıağa atılıyor. Gözü kararan Ktiçilk Hüseyin, Tahsin Ef. ta- bul ~ez, bnyle bır şey . s.r.yle- kendisine iade edileceğini dün ung u~ ~mı~.o tn. an ~~ ı l şirketin tasfiyesi le l~tlğal etmek 
"' hayvan baba, kendini kaybedi- ifeleri. Bu iki taife bir tfirlü bi- medım bundan sonra tabıbt Ad- yazrrP~tık: 1 mekte o .ug~ s~y enıyor . . ıma 
k

1 

ban ki Ge- 'bi .1 . N"h d.. Ji Fahri B dinlendi . . kuvvetlen hıç bır mukaverrtl!!te vazifelerine aynı türekAnın ar· .ı 3unların miktarı yalnız ı,ıeh yokr ~-ta casıı:u çe kyor. lnkf rı .ef geçınemdez. tithı .aybelt kun V k.'1 k'fh. . f . Haydar Rifat B , dıyor kı: uğramaksızın ilerlemektedir. zusilc şirketimize tefflz edilmiş 
., zde 2000 i geçkindir. Şimdi re ııu..z ve annesı, gere oraya taı e arasın a m ış r av - e. 1 . tev 1 aneyı te tış - Ekmel Beye mektup yolla Nankin kıtaatından 2 liva asker oldujtundan zimematı şirket 

a §I 500 kuruş olan eytam tas toplanan kadınlar, ga oldu. ederken ırtı§a mevkuflarına tah- m de"ı'lim Mahmut Esat Bey d'" f - ti" hakkıııda maJAmaıı katiye ve 
N · ı Ga beb! d K .... k · ·1 ki · · b · ki' ış g ·· uşman tarama geçmış r. u c e de 300 lira alacak demektir - e yapıyorsun, yctış n Bunun se şu ur: uçu lıye edı ece erını te şır şe ın- h kk da bir ittihamname yol- hlh 

1 
.h 

11 
. 

1 
b ll t 

ri • !;rkek çocuklar 19 yaşına libin elinden kan çıkacak! Hüseyin taraftarları Muharre- de bir şey söylemiş midir?, 
1 
~ ın B b"r "stidadır tabi[ 811 anın sıı sa ıç n 8 aı-

ı ;ıar maaşl:ı:nı al.acaklar ve deyl.nceye kada= kızı Ayşeye ~in onu münase?etil~ diin gece Vekil, tevkifhanede tebşirat- p:l~~d~r.~a~diıye hare; da bera l•tanbu\ lkiucl icra memurluğundan: ~\~~~lı gi~~:n ~:~~r vtt~~:ı 
ç l ·a ancak ali tahsılde bulu- ateş edıyor, tam dört el atıyor. turbc etrafında bır ayın yapacak ta bulundu mu ne malı1matiniz b d' Hir deynln temini için tahtı hacze 

~l h C b il d' k ' er ır. · alınan altı ııdeı maa somya ve yııak eşhasın :tlrdelti merke;ı: muııme-r lar 25 yaşına kadar ~ş Kız yaralanıyor, lar, orozu e ra .. d1.Y~. eilse- var? Bu usulü dairesinde imzam 
1 kını muhafaza edecekl~rdır. _ Of vuruldum, ölüyorum, cekler ve mumu son urup c m- T f . b d b b eli .

1 
dr t d" bu lan karyolıla• hı>.lranın onuucu salı gilnll !Atımıza tarihi ilAndan itibaren 

i · ~vvelce haddi asgarisi 40 diyerek ;uvarlanıyor. Galip, kı- · büş yapacaklardı. Diğer taraf k'J Be ~ştek e~ e ebr~. cır bı:n 1 e ka ıyeyde •. elvb.ıe mtec drl. 0eye sıa ı on üçten iıibren Çarşuyu ke- on giln zarfında eyyamı tatiliye 
i· ı lar · k d k b l b h'"k" h b k ve ı eyın at ıyyen oy e ır ma ama egı ızza a ıy birde Sandal bedesıınında milzayede h . h 

1
. 'd ık· · ış o an maaş ycnı anun zınm öldüğünii zanne ere u unu u umete a er verme .. . . . h 

1 
Udd . . . k d' . arıç er g ın sast on an ıye 1j :oo kuruşa iblağ edilmiştir. sefer namlıyı zevcesi Kılmileye istedi. Bu yilzden iki taraf biri- şey s~le~~en_nı Batır ~ıyo- ve ~ b ~ ı~'::umının d. en 1~~~ !le satılacağından tallp olanlann mürı- kı:dar müracaat eylemeler! lliıu-

1 lfeni kanunda münakale mu çeviriyor. Kandmcağız, birile doğuştu. Hükumette ise rum. as ı aşıt . sor u.. ve~ ~ ı~ . ~am~ ı~.. caat eylemeleri ilan olunur. mu beyan ve Rica olunur. 
l' lesi kalktığından bir aile- _ Ah yandım. müdahale ederek her iki tarafı - Vekil Bey irtişa maznunla mh e ey azılmıazreh e~ın şba_- lsıanbul ikinci ticaret mahkeme-

] ı .k d b 1 · · k J d tilrb · kt d hı· · · ·' ıslarına yazı ş ususı ır · d I b 1 · •~ncı· u·car•t ab maaş a a a a ar u unan- Diyerek yerlere senlıyor, can ya a a ı ve eyı yı ır ı... rını ta ıye ettırtmış mı. 
1 

k sın en: stan u IA• ~ m 
~ an birinin ayrılmasile kalan veriyor. Katil baba ve zevç, göz - Bu ne türbesidir? _ Hayır böyle bir şey yok- ~~~.tubu, muame eye oyar v~ Doyçe Oryanı Bankasına mer- kemesinden: 
Ç 1 § diğerlerine tevzi edilmiye !erinin önüne serilen çok feci . Suvalimize, sarı yüzlü genç ~orulmekted oblanihdbavaya esaks ıt ı hun elli yedi balya anason ıo Hı- Müılis M. D. Şiıiyın Efendiye 

'· S d k 'b (1500) · •· k" · h'dd ı · b ki b k tur. tıhaz eder e u arname en- ziran 930 ıarihine müsadif salı günü ıiı ve açık artbrma ıureılle ma11ca 1 ır. .~ne k e 1 ta n en 1 . manzaranın getırecegı a ıbetı 1 1 
et e 

1~~e ıyı arını urara Bundan sonra dinlenen Adli clisine resmen bildirilirken mec- saat ıo da lııanbul'da tUtiln gilmrü- saıılmosı mukarrer 6 sandık manlfı· 
·• lr muna a e muame CBt ya- dilşllnerek nihayet kaçıyor . .Tan . cevap ver 1

: ye müfettişi Ziya B irtişa maz li k d b 't mua ~ünde Doyçe Oryanı Bınkuıriın de· tura emıaasına tıllp olanların 1 Hl-
" ığından bu suretle mühim darnıalar haber alıyorlar. Ta- - Türbemi? ne türbesi? taş- nunlanna bulunduğu. koğus ge- s 

1 
a~~f a and una aıhkik t - 6 

f ld d'I kt' · k ·ı· k b k · · bo b t me eyı ı a etme en, ta a ya posunda açık arttırma suretile 11ula· 930 çaışaıııba gilnU saat onda birinci asarru e e e ı ece ır . harrıyat baslıvor ve atı ı a - ara anın ıçı m oş u.... T k ke d" "ni vekil Beyin .. .. 11 Vakıf Hanında Avalı:aı Şeklp Adut 
/1 Canunun neşrinden sonra cam üzeri silfilıiyle beraber ya- Vak'aya Polis Birinci şubesi rzeıfıakr aetn;ındenolısmıadnıg"ını söylemı"ş pılmak uzre melrc!ııdne ydob'.11113ll ,- cağından ıalip olanlann ayni gün ve 

""tl .. ğ k d'lenler meya ~ K 1 hli · · · S hl · t yarak bana nası a e e e ı r . sutte mahalli mezkOrdı hazır bulun- Beyin yazıbanealnde hazır bulunmı-
t ~ u .uh~ se".de ıl . Anad~- kalıvorlar. ızm yara darı te ~ vk:ızf ıyd~tld~~dş~r. _deyğ"ledr;nBev- tir. Müteakiben Haydar Rifat 1 mılın illn olunur. lın !Uzumu llln olunur. ı a ın ısar ı are erı, ~ ı-eı·ı cleaildir Mel'un a am adlı ı e ı ıgı ogru e ı ır. un- B · · b' - 'd - okund 

~ . . f . . • . · • · eyın yem ır ı~tı ası u, H bub ~ · d'lm" k -
e 1 emıryolları, Seyrıse aın gı- veve verilmigtir. Muhakemesi lar sadece isticvap edilerek ser- b d b" k hAki u at tagşışe l ıyece re Harik hayat kauı ve otomobil sigortalarınızı ~ Y ··ıh k b.. ·ı 'd d'I . un a ır ço a m memur , , _ 

1 u a .. utçe ı e 
1

1are e 
1 

en Ödemiste görülecektir. best bırakılmıştır. Esasen hatlı- mu""başirin müdafaa şahidi ola- Geren sene ihracat eşyamızın Galatada Onyon hanında kAln ÜNVON SIGORTASINA m elerde ucretle ~a ışan zeva- · h h · b" kild · • · , " 1 
•• 1 senın er angı ır şe e sıyası rak yeniden dinlenmesini istiyor bazılarının bozuk çıkması bazı Yaptırınız. ek:;:ut maaş arının yarısı mah"veti olmadıg"ı anlaşılm -· · , ı k ı 

~ lecektir Maamafih bu ka- General Guro ' , . du. Müddeiumuınt bunların din şikayetleri mucip olmuştu. Türkiyede bllA fasıla icrayı muame • etme te o an nl · dır. Vak ava sebebıyet vere r · ı·· lmad - ·· . •• 
- lan evvelki hakkı mükte- hk · k d;l ki d' lenmesıne uzum o ıgmı so Bu sene Tıcaret borsasında u N y o N 
el eri mahfuzdur. ma emeye . 5!_~ ~ .1 e~er ır. yledi. Avukat Salfilı;:~di.n B;.ı bilhassa hububat nevinden me-
:' , V 1 ·ıı · k Birinci •• hileden mabat Arnavutluğu nüfusu ne kanuni mutalealarla bu ıstidayı vadın ihracı esnasında çok dik-
,.l '>us ve eıo erın te a- Vapur Pazartesi sabah ı saat 8 de kadar? tahlil ederek bu talebin hiç biri katli bulunulacaktır. 
ii 1 üt maaşları Morto limanına vasıl olacak. 9 da kanunen nazarı itibare alınma- -o- sigorta yaptırmayınız. kumpanyasını bir kere ugrımadan 

_ _ Telefon : Beyoğlu - 2002 ı ıteb'uslar ~ Vekiller, bu merasim başlıyacaktır. 29 mayısta Arnavutlukta ya- sına mesai!" olmiyan bir yazıdan Vapurların rekabeti 
Evvela Fransız mezarlığına gidi- pılan tahriri nüfusun neticesi -- -

1 felerin devamı miidtlPt;·-r~ !erek, bir çelenk konulacak ve Cene- şehrimiz konsolanesine bildiri!- ibaret olduğunu söyledi: Vapurcular birliği uzak va- !!ll•••••••mıl'!!!!!!l!"!!i!!!"!!l•!'!l!•!l!'!'!!I•••••••• .. 
ı' üt maaşlarının nısfını da a- al tarafından bir nutuk söylenecek- . . B'ld' .1 f _ Ne hacet, bir salname tan pur postalarının tarife ve nav- STANBUL V LhYETI A 
ı 1 d tır. Bundan sonra İngiliz mezarlık- mıştır. ı ırı en ne ıceye naz.a DEFTERDARLIK iL NATI ı a ar ır. !arına bir çelenk konularak . vapur.a r.an Arnavutluk hudut.lan. dahı- zim edip bütün vatandaşları şa- lunları üzerinde tetkikat yapa-

ıf ehrimizde, zat işleri idare- f h" ·· t eli d d' Heyet b k ·· k bl k'J b im 1 avdet edilecek ve karanlık lıman cı- imde bulunan muhtelı elin ve ıt gos erey , e ı. • u ra muştere r şe ı u aya 
.ıı en maaş almak hakkı bulu- varında batan Goluva ve Buve zırhlı- ırklara mensup Arnavut tabasi- vaziyeti müzakere için içeriye çalışmakta idi. 
i arın miktarı 60,000 i müte- larrnın battığı yere çelenk bırakıla- nın miktarı 30 bin kilometre girdi müzakereden sonra karar Bu tetkikat bitmış gibidir. 
~ ldir. caktır. ~undan sonra Türk mezarlık- mürabbaı mesaha dahilinde ı tefhim edildi: Yakında bir içtima yapı1acaktır. 
ıl 'üz kuruşa kadar maaş sa- !arına bır çelenk konulacak ve İstan- . . . . . _. -o-
t ~rine on senelikleri def'a- bula avdet edilecektir. . rı:ityon 3 bın 220 kışıden ıbaret- Mahkemenin vercligı karar 

"im . d ·r ,. k k Ceneral 1atanbulda ayın 12 sıne tır. okundu, bu karar Haydar Rifat Hilaliahemr İçtimaı 
:<.ven esın~ aı ,,ı an a- kad k 1 k kı im ·· d" 

' ·· 1 d i ı · muha ar alacaktır. Arnavut u ta yam o uş Beyin yeni arzuhalinde goster ı Hilaliahmer heyeti merkezi-
' lbugun er e zat ~ en Ceneral Guro Y alovayi pek ? -- şahi 1 · d b" kı 

)! ciliğine tebliğ edılmeai bek be~ d" mu. gı t enn en ır smmın ev yesi dün toplanmıştır. Eminönü 
ıl 1ektedir. gen 1 . . . Göricede "Salih Bey - Sali- velce istima edilmiş olmasına şubesinin göstermiş olduğu me 

1 • ·1 ··h b ı · malı- Burudan Yalova ta~ıkile evvelkı butka" isminde zengin ve mü- ve bir kısmının da celplerine ev saisi takdir olunmuş ve mezkUr 
· eyın 1 

mu. ~ er erı~; . aqam Kmalıada vapunle İstanbula teneffiz bir Arnavut Beyinin kı- velce gene mahkeme kararile şubeye bir beyanname yazılma-
" ıt muamelesı terası muddetı- avdet eden Ceneral Guro Ya~ova 

1 
Ah t z . al h" kı lüzum görülmemiş olduğuna ve k r erilmiştir 

k , -ı )ir sene temdit edildiği ha- kaplıcalannı ve orada yapılan tesısatı ra me ogo ey ıne yam . . sına a ar v . 
ab~ ~< ılmmıştır. pek beğenmiştir. Sadullah B. cene- ettiği yazılmıştı. Şehrimizdeki gen~ arz~halde zıkredilen b~ı ,...,,..,. __________ _ 

•1 ralin şereline Yalovadan hareketin- Arnavut baş konsolosu Nezir hadıselerın Mahmut Esat Beyın 
a " lltanbul ikinci lcrı memurıuııundan: la Pamuk mahsulü d.en evvel bir akşam ziyafeti çekmiş- Bey bu hususta bir muharririmi vazifei memuriyetine taalluk et lfü borçtan dolayı mahcuz ve 

dana, Mersin havalisinde tır. ze demiştir ki: mediğinden ~ahili is!'at b~lun- paraya çe•rllmul mukarrer bir adet 
kat yap- n bir ihracat taciri - Filvaki Göricede Salih B. matlığına eski espabı mucıbeye bUyUk demir kasa icra kılınan birinci 
iği malümata göre Adana- Numarataj lavhaları isminde zengin ve vatanperver binaen reddine dairdi. Muhake- arurma netice inde ıelebi muhamme-

ı ı;eçen sene 140 bin balya Yeni numerotaj için imal et- bir Arnavut Beyi vardır. Fakat menin tahkikat safhasi bitiğin- nesi bulunmadıp;ı cihetle ı 1 ·6·930 
Je , 1>ul yapıp 120 bin balyesini tirilen lavhaları?- tasnifine ~aş- ı bu adam kıra! aleyhine bir kı- den yarın sabah iddia .ve müd~- tarihine miısadif çarşamba gilnil >aat 

e 1 r ~ı:;~ı söylemiştir. Bu seneki lanımş~~r. Tasnıf ı:ıuamelesı 15 . yam yapmıs değildir, böyle bir f~·Jara geçllece~. ~dlıye Vekı- 12,ı.~ Galaıada Mehmet Ali paşa 
_, k rekoltes.i 200. bin baly.e- -20 gune ~adar bıteçek ve on- kıyam yapması için de sebep lı ve avu~atlar.~ ıdd~aaları'!ı ser- hanı derununda ikinci ımı rma11 ya
r ~ada tahmın ~dıl.mektedır. ~an1 ~n.ra la~halar semt semt yoktur. Salihutka vatanını seven deceklerd~r: Muddeıumumı ta- pılacaktır. Talip olanların mezkOr 

f ız ihracat ın .tızan'a rap- er enne t. l.ılacaktır. . . bir adamdır. Bu haber tasnı edil lepnamesını okuyacaktır. Yarın ır;ün ve ıaatta mahallinde h•zır bu-

e 
o 

ey 
l yor ki bu nol..ta çok ;.n.ı-ı Bun~arn . takılması ıçın daha miştir. Fakat ne için, bunu anla muhakemenin bitmesine intizar lunacık memuruna mUracutlan illn 

evvel hır m m.ak< şa ? Çılncaktı r. · adım olunabilir olunur mı ıl l · , yam . 
mı 

, 

Sf\TILlK EV VE DÜKKAN No. 20, t6 istas· 
yon sokağı imrahor ilyas bey mahallesi, yedi 
kule J oda 2 sofa ı matbah ve sair müştemilat 

' . 
altında 22, t6 numaralı i odalı dükkan, hepsı-
nin tahmin edilen kıymeti 2 sene ve 2 taksitte 
verilmek şartile (4360) lira satış muameles~ 
aleni ınüzayede usulile tO haziran 930 salı günü 
saat 14,::ıoda defterdarlıkta yapılacaktır. <R-t88) 

Türk umumi tiyatro anonim 'irkeli 
Tiirk umumi tiyatro anonim şirketi meclisi ldare~inin 4 haz'. 

rın 1930 tarihili kararı muciblnce ve 1 Q2~ senei hesabiyc- ı~e 

mahsuben, 3 mıınralı kuponun damgalanması mukahi.inde beher 
hisse senedine 1 Tilrk lirası tevzi cdeleceği ve tediyatın 1 5 1 Ia
ziran tarihinden itibaren her g4n sası 14 cen 16 ya kadar şirket 

merkezinde icra edilece~I muhterem hissedarana i!An olunur. 
1 lamiş: Kuponlaıla beraber ~upun numcroları havi bir borJro 

• 
tevdi edilmelidir. 
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a an ası· Limon çiçe ı<leritiden 
'\Jüst~hzar, ()1) derecedir Duıı)ada mevcut biıüiıı miiteme<'din mtmlehtlcrin ıtriyat miıteha"ı'ları, e"ııı> fabrikaları Hasan kolonyu>lnın cn!cs ve ruhntivaz .kokusu kar~ı,ıncıa lftl ve. ha) an 

k_· ıctli sij'lari~ Ltmcktcdirlcr, :\lcmlckctinıiziıı n ecnebilerin en kibar ze,atı ııasıııı kolon}a>t htiınal t>tmektc olt:p dainıa vcdainrn sahibini tebrik etmekredırlcr. llastalar.t hayat ve ~ıf:ı n·ir, 
z manlarında lıir hayat arkadaşıdır. Fiatlarda müthiş tcıızilAt ya :lnııştır. l\ hO, 11 O, 200 kuruşluk ~i~elcrdc satılır. i Ja,an Ecza dcpo,;ııdur. 

1 al ı 1lar ve bu ı d's ,'a•k w ı • 
Baı ,;ı 'ık, ,;inır, hc\'CC"ll, ha~ .ıi; ı 

rı 

L·T·PIVER 
PARIS 

fRANSA ÇİÇEKLERi 

KOLONYA SUYU 

EAU DE COLOGNE 
AUX FLEURS DE FRAlfCE 

Porfumllrl l, T. P 1 V E R A. Ş. , lstanbul Şubesi 

,(lifll Ahmet Bey sokak No. 511 . Tel. Beyoiflu 3044 

BU YÜK 

TIYYIHE PIYIN~~~~ 
8. iNCİ TERTiP 5. INCl KEŞİDE 

11 HAZiRAN 1930 
Keşideler; Vilayet, Şehre
manetı, Defterdarlık, iş, Zi
raat, ve Osınanlı Bankaları 
~Turakıpları ''e halk huzu

runda yapıltr. 
Büyük ikram 

50.000 Liradır 
f fer keşidede çıkan ntımara -
lar tekrar dolaba koııı11az 

insanın Kıymeti Elblaealne Göredir 
~:tbisenizl şık ve kusursuz giymek isterseniz en müşkilpescntlerl 

bile memnun edebilen Galata'dı Karaköyde Börekçi fırını 

yanındaki hü\ük ın!lh31Jcbicfnin i·~ıiinrl~ kilin 

• 
1 

1.:iüyük elbise fabrikasına müracaat ediniz 
Kumaşları milkemme~ biçimleri •on moda ve 

llstlar gayri kabili kıyastır. 

Kostümler, pardesüler, Trençkotlar, beyaz ve bej fanila 
pantolonlar ile çocuk kostümleri ve lngiliz biçimi ivil 

vesaire kadın mantolarının müntahap çeşitleri. 

ısmarlama siparı,at dahi kabul edilir. 

ENO'S "Fruit Salt" ıııeyve tozu 60 sene· 
denberı mıde karaciger ve barsakların 

yardımcısı olmakla mnştehirdir. Tuzlu kaynar 
menbadan istihzar olunan ~ekersiz, tuzsu tabii 
mnshildir. Eno's meyvelerin ekser havası 
oafiasını cami tatlı ve lezzeti latiftir. · 

Sabah ve akfOm bir an kadehi 
d•rvnruıct• bl.r kahN lra"Jı_ alttttr. 

BILÔMUM 
ECZANELERDE 

.. Fruh Salt .. 
ve ·• Eno .. 
ısiınlcn1e eti
keti fabnka
oın allmeU 
farikasıdır 

Emvali metruke müdürlüğünden: 

~atılı~ ~ane ile Düttan ~issesi 
Fı-riküyüııclc Aı azım caddcsiııclc kAin iki kat [içer oda birer 

1lı\ıtfak ve saire ile bir m'kdar bahçeyi ve tahtında 70 numaralı 
q, kk:\nı nıli~tcmi\ 7?. numarulı .hanenin üç hisse itibarile J lazineyc 

aiı ?. hissc.,iniıı bedeli 4 taksitte ödemek iizrc 2.5,17 buçuk lirada 

talihi uhdesinde olup 10-fi-rı.lO tarihine müsadif Salı giıııii saat 
14 de pazarlı'- ,urctile intacı nııızaycdesi mukarrerdir. Taliplerln 

7,5U hc'<ıhik teminat nıakbuzlarile l,tanbul lllilll Eıııl•lk i\lü

~' tir.c nıiiraat cdcnıcleıi. 

KARON Aln1an Kitaphanesi 
n,~vrıalıı 1'itn,•l mı•\lı~·ınn-ıtl•1 <::;:l) 'l 

lktısat vekaletinden: 
Çanakknlc \İiftyctlnin Biğa kazası 

dahilinde l lasan efendi çiftliği namı
diğer .'\bdl ağa çiftliği, Pomak ve 
Elmalı karyelerınde şimalen Sivri 
taş tepesinden Kaymakam çeşmesine 
müstakim, şarkan bu noktadan 1\fol
la Osman çeşmesine müstakim, ce
nuben Molla Osman çeşmesinden 

Sanıarlı çeşmesine müstakim, gar
ben bu noktadan mebde! hudut olan 
Sivritaş tepesine hattı müstakim ile 
mahdut ve mesahai sathiyesl 139 
cerip arazide Avukat Ömer Lutfü 
bey tarafından meydana çıkınlan 
simli kurşun ve çinko madeninin 99 
sene müddetle mumaileyh uhdesine 
ihalesi i ra olunacağından maden 
nizamnanesinin 36 ve 37 inci mad
deleri mucibince bu bapta bir giina 
itirazı olanların tarihi ilAndan itlba 
ren iki ay zarfında Ankarada lktısat 

VekAletine mahallinde makamı vill 
yete ba arzuhal müracaat eyleme
leri ilan o!unur. 

.i\1atbaa - Muhasip 
~lotbaa için ehlivetll bir muhasip 

aranıyor. Şeraitlc Galntıda Posta 
kutusu 179 nume oya ırıüracaat? 

Matbaa - İdare 111üdürü 
Marb· ., i~lcri iyi bilir ve ınüşt~

rile tc as ;.:r hesabau muntazam 
bir idarL tıdürü aranıyor. Şeraitte 

Galata posta kutusu 179 numeroya 
müracaat 

Dr. Horhoruni 
Beyoglu M<ktep sokak ~o J5 

muayene sabahtan n.kşama kadar. 

Dr. A. KUTiEL 
Muayenehane ve tedavll elekt
rikiye lııbretuvarı. Karıı.köy 

Topçular cadde~! 34 

Dr. ihsan Sami 

Öksürük şurubu 
Öksfirük ve nefes darlığı 

için pek t<!slrli illlçtır. 

llivanyolu Sultani\lahmut türlıcsi 189 ::.... ............... .. 
'l'ayyare C~emiycti Umumi mer

kezi reisliğinden: Bursada rnpılacak 

cemiyet ve sinema binası in~aJti 

kapalı zarfla ve ~ 1 !aziran tarihin

den itibaren on beş gün müddetle 

münakasaya konmuştur. Talip olan

ların ıeralti anlamak ve l ilAnları 

şartnameyi almak üzere ıo llazi

rnn tarihine kadar Ankarada cemi-

yetin Umumi merkezine müracaat 

eylemeleri ilin olunur. 

1 Şehremaneti ilanatı 1 
Şehremanetinden; Cihangir yan

gın yerinde 21 • I adada 503, 532, 
391 harita numtıralı arsalar urasında 
18, 50 metro rnıırabbaınd ' yüzsüz 
arsanın metro murabbına 3, 5 lira 
kıymet takdir olunarak satılmak için 
alilkadarları arasında açık müzayedeye 
konmuştur. Taliplerin şartnameyi gör
mek için her gün müzayedeye gir
mek için ihale günü olan 291 laziran 
930 pazar günü levazım müdürlü· 
ğüne gelmeleri. 

* * * 
Şehremanctiııdrn; Aksaray yangın 

yerinde J88 ve 386 harita numaralı 

arsalar arasında 14, 55 m"tro mu
rabbaı arasanın metro murabbaına 

3 lira kıymet ıakdir olunarak saat 
mak için açık müzayedeye konmuş
tur. Taliplerin şaıtnameyi görmek 
için her gün müzayedeye girmek 
için ihale günü olan 29 1 laziran930 
Pazar günü levazım müdürlüğüne 

gelmeleri. 

Jandarma imalathane müdüriye
tinden. 

4031 takım kışlık elbise ve 4140 
aciet serpuş ve 6150 çift dolak biçki 
ve imaliyesi ile 2969 takım kışlık 

eltise Ye 2860 adet serpuş ve 850 
ç'lı dolak ue,•ıkısının ikmali kap;;li 
zarfla münakasaya konııldu. '.\1Unakasa 
28·6-30 cumartesi günti ~.ıat I .+ tc 
Gedik p3Şada j:ındarm:ı irıı hltl ıaııe· 
sinde yapılacaktır. !;>arıname imal4t
haneden verilir teklifnamcııin tarzı 

imlası şurtnamede yazılıdır. 

ikinci tirnrct mahkemesinden: 

Müflis Jozcf ~ivalom efendiye 

ait olan cmpcrnıit kaat torbalar 

17 l laziran 930 salı gtinü 
sa«t lO ela bilnıüzayedc sarıla

ca~ından talip olar!artıı ınczkr\r 

grın ve saatte dördü ırn ';ıkıf 

hanında en iisl katta 2.1 2+ 'o 
lu yazıhane\ e gdnıckri i :iıı u-

Enıtak ve E~anı Bankası lstan~ul ~u~esin~en: 
Satılık Depo ve Antrepo 

Esas No. Mevkii ve nevi Senelik kirası teminat 

lira mikdarı 
IS Galatada Arapcamil Kalafat yeri 8160 2650 lira 

92-94-16-18-20 numaraiı Antre-

po ve depo J 

BalA.da muharrer depo ve antrepo peşin para ile ve k~p.alı za~na 
müzayedeye konulmuştur. ihale muamelesi ( 9-6-930 tarı.lııne ~u- 1 
sadif perşembe günü saat 16 da Şubemizde müt~şckkıl hey et 
tarafından icra edilecektir. Taliplerin yevmi mezkfırda saat 16 da 
şubemize müracaatları. 

Türkiye Milli ithalat ve ihracat 
anonim şirketinden 

Şirketin bissedaran heyeti umumiyesi haziranın 22 irci 

pazar günü saat 14 te Ankarada Anafartalar caddesindeki 

şirket merkezi binasında alelade senelik içlimaını aktede· 

cektir. İçtimaa iştirak edecek hisse daranın sahip oldukla. ı 
hisse senetlerini içtima gününden e;ı az bir hafta evvel 

şirket merkezine tevdi ederek duhuliye varakası almaları 
mercudur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Mec;isi idare raporunun okunması. 
2 - Bilançonun tasdikı ve meclisi idarenin ibrası. 
3 - Murakıp raporunun okunması ve yeni murakıp 

intihabı. 

4 - Müddeti hitam bulan ve münhal bulunan meclisi 
idare azalıklarına yeniden aza intihabı. 

·~~~~-·~~~~~-

Tür~iJe is Bankasın~an: 
1 - .\nkarada Ta~han Pal,\s Otelinin arkasında ve Maliye Ve 

kaleci kar~ı>ıncla yeniden ln~a edilen k:l.rgir sinema biıust sekiz 

sene müddetle kira ı·a ı'erilcccktir. 
2 - Sinema hi~asımn dahili vaziyeti ve istiap haddi bervcçhi 

atidir. 
1 ( 

267 
Adet Loca 

Mevki 
34!> Birinci mevki ft 

258 w !kinci ~ 

Balkon üzerinde 

Asağıda 

232 w Üçüncü w ,, 

Bir hususi sigara salonu ruvaletilc beraber ayrıca her mevkie 

mahsus olmak üzre 3 sigara salonu. 
3 - Teklif zarflarının içine muteber bir BaAkanın on bin 

liralık teıninntı muvakkatc mektubunu leffetmek icap eder. 
4 - TcltT:fkrde icar bedelinin ne sureti ve ne kadar taksitte 

tediye cdilebeği" ve tediyenin ne tarzda temin edileceği tasrih 
edilmelidir. 

S - Kiralamaktan başka bir tarzda sinemanın lşletil mesi için 

dahi teklif dermeyan edilebilir. 
6 - Talip olanların tck!iflerlnl 1930 senesi llaziran ayının 

onuncu g(inü akşamına kadar kapalı zarf ile Türkiye lş Bankası 
Ankara Merkez Müdüriyetine tevdi etmeleri rlca ve ilan olunur . 

Kitapmı 

Kumbara mı? 

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

ZIRAA 7 BAN«ASI ŞUBESi 
Bahçekapı Dördüncü Yakıl Han birinci kapı 

• 
Darüllünun nıü~aJaat konısiJonun~an : 
Tıp fakütesinin 930 .senei maliyesi iptidasmdan nihayetine 

kadar bir senelik bilumum muayyenat listelerinde muharrer 
diğer yerli mallarından olan ihtiyacat ve levazımı umumiyei 
saireleri ve Darülfünun idarei merkeziyesile diğer şuabatı ve l 
Eczacı, Dişçi mekteplerinin her nevi mahrukat ve yerli ihti
yacatı saireleri ,Haziranın yirmi beşinci Çarşamba günii saat 15 
te ihale kılınmak üzre kapalı zarf usulü ile miinakasaya konul
muştur. Talip olanlar her biri için ayrı ayrı mevcut şartname 
ve listelerin~ göre bu bapta mali'ımat almak üzere her gün 
öğleden sonra mülga harbiye binasında vaki komisyon kitabe-

1 tine müracaat etmeleri ve komisyonca teminat akçesi alma
mıyacağmdan binaen teminatların behemehal bir gün evvel 
muhasebe veznesine yatırılması ve alınacak makbuzun teklif
l'3.'1".elerle lıir'ikte ihale için tayin edil-n miiddetten bir saat 

HAYAT YOKUŞU 
UÇU~UM. ~ 

ÇOCUKLUKTA VE 
GENÇLİKTE 
TA~RRUF 

ETMEDİKLERİ İÇiN 
İNSANLARIN 75% 
İHTİYARLIKTA 

SEFALETE OÜ ER. 

ESARET 

TEHLiKESi 

STIKBAUNI DÜŞUNME.YEN~ER IHTIYARLIKTA 
~EFALETE MAHKUMDURLAR. 

5 İ r.. AKr 1 .. ı-ıKr lALl-f§ - -- -- -- -§ Hayatta muvaffakiyetin en bü- a 
1 

.. 
§ yük sırrı tasarruftur. Fakat hayat a 
§5 yolunda muvaffakiyetle yürüyebil- § 
= mek için tasarrufu nasll ve ne su- E 
§ retle yapmak lizım geldiğini bil· g 
= mek icap eder. Kaç yaşındasınız? § a ihtiyarhkta başkasına mühtaç ol- ~ 1 

§ mamak için ne arttırmağa mecbur- E 
§ sunuz. Her fert yaşına göre kazan- a 
§ cından muayyen bir miktar arttır· E 
= mahdır. Bankamız uzun tetkikler- E 

1 
i 

- -- -§ den sonra herkesin işine yar1yan § - -= bir tasarruf rehberi hezırlamıştlr. : -= Bankamızdan kumbara alanlara s - -- bu rehberlerden bir tane hediye s ----=:olunur. --
~ TÜRKİYE iŞ BANKASI ~ 
~ıııııııııııııııııııııııırııırrıııııııııııırr11111111rıııırrıııııırııırrıır~ · 

Erzak ee Eczai tıbbıye münakasası 
Prevetorium müdürlüğünden: altt aylık diğerlerinin de sene 

Preventoriumun 930 senesi ma- lik olarak ihaleleri icra edile 
liyesine ait ihtiyacatı umumiye cektir. Et, Ekmek, sebze ve er 
sinden Ekmek, Et, Sadeyağ, zaka talip olanların 23_ 6 93 
Zeytinyağ, Makarna, Un, Şeri- pazartesi günü mahrukat hay
ye, İrmik, Şeker beyaz ve ka- van yemi ve cezaya talip olan-
şar peynir, Süt, kuru ve yaş !arın da 25/6 930 çarşamba gü 1 
sebze sair müteferrik erzak, o- nü saat on beşte Fındıklıda 
dun, mangal ve kok kömiirü, Yüksek mektepler miıhasiplİ· 
sabun, petrol, kırma saman, ğinde münakit komisyonda ha; 
kepek, aliit ve eczayı tıbbiye, zır bulunmaları ve şartnameler. 
malzemei sıhhiye kapalı zarf almak üzre de Valde Bağında. 
usulile münaka&aya konulmuş- kain müesseseye müracaatlar_ 
tur. Bunlardan Et ve Ekmeğin ilan olunur. --- : 

Yüksek mühendis mektebi 
Mü~ayaat toınisyoounoau: 

Erzakın \Jıkdarı \lünakasamn Münakasaııın s t 

cinsi tarzı tarıhi 

Sade yağ 4500 K. Kapalı zarf 23 6 930 Pazartesi 1 ~ • 
Yumurta .50000 adet ,, .. .. ! 4, 3< 
Soğan 2000 K. ., ,. ,, ı 4,JC 1 

Patates 8500 K. ., ,. ,, J 4,.1c· 
Zeytin yağı l 500 K. w ,, ,. 1 S 
Sabun 2000 K. ., • :" 15 
Zeytin dAnesi 2:ıo K. ,, ,, ,, r 5 
Beyaz pey•J'r ı 300 K. ,, 24 6 930 Salı 14-
Kaşar peyniri 1200 K. ,, ., ., !4 ' 
Pirinç 8000 K. ., ,, .. 14,.)( 11 
Ekmek 6 ı 000 K. ,. ,, ., ( 5 1 
Şeker 4500 K. Aleni münakasa 25 6 9JO Çar~amba ı 4 
Süt 2500 K. ,, ,. ı,; 
KAse yoğurtu 2000 adet ,ı ., ,, 1 S 
Un 1 800 K. ;, ,. ,. ı 5,J 
l\lakarna 1500 K. .. ., ,. ı ~ .. Jc 
Şehriye 300 K. ,, " ,, ı 5,.l< 
İrmik 300 K. ., ,, ., 1 .\,l! 
Çalı fasulya 3500 K. ., ,, ., ı tı 

kuru 

Barbunya fa- 1000 K. .. .. .. ( tı 
sulye kuru 

Yeşil merd· ı .ıou K. • .. " 16 1 
ınek kuru 

Nuhut 2000 K. ~ " !G 
Yüksek mühendis mektebinin l\layıs cı3 ! gayc·,"ıc kadar ihth ac 

olan yukarda cins ye mıkdarlan yazılı erzak m ına~ asam , 17.edi:
mi~tir. Hizalarında muharrer tarih ve glııılerdc ınıinak•w•ları ıcra · 
edileceğinden tallplerin bu baptııl;i şeraiti :ınhıııak ıçi ı mektep 
idaresine müracaat ve yemi mıınaka.;adaıı evvel \ iizcle yedi lı:ıç ık 
teminat akçelerini mektep vezne,;iııc taı di etmeleri ilan olunur. ' 

Akhisar Tayyare C. S. Riyasetinden·· 
' 1 

Akhisar Tayyare sineması 1 Haziran 930 tarihinden 21 Ha 
ziran 930 tarih Cumartesi saat 16 da müzayedei aleniycile ihal< 

1 

edilmek üzere 21 gün müddetle müzayedeye kanulmuştur. Ta 
iiple~in şa~nameyi ö~r~nıı;ek .~zere Ak~isar, Ankara, İstan 

1 
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BlN SÖZ 
BlR RESİM 

Ankarada İsmet P\1- kız enstltllsllnde talebe tarafından hazırlanan 
sergi dlln açılmıştır. ReMimlerlmizde sergiyi ve sergide eşya 

teşhir eden kızlarımızı görllyoruz. 

PERTEV 
TUALET 

PUDRASI 

: NSiN PAZAR 
8 HAZİRAN 930 

1l ıy~ 
------'!!-~;_..;:::::_~;__;;;;;...,~~~-!"!!!!!~~---~~~_!I!!__!!!!'~-

Milletler binnazariye terki tesllhat taraftarıdırlar.Bu resimde geçenler Amerikada Abırdin clvannda 
yapılan son topçu talimlerinde te:rilbeleri yapılan toplarla tecrllbeleri yapan topçuları görllyoruz. 

Bu resimi gördükten s' 'ra (nerede terki teslihat?) derneğe hakkımız yok m? 
Resmlmizde lzmir ticaret mektebi izcileri gurup 

halinde görllnmektedlr. 

10,000 kilo kınnap ve 
20,000 kilo tonga ipi 

Tütün inhisarı Umumi müdürlüğünden 
İdaremiz için en kısa zamanda teslim edilmek şartile 10,000 

kilo kınnap ile 20,000 kilo mevcut nümuneleri veçhile tongaipi 
pazarlıkla mübayaa edilecektir. Taliplerin her gün gelip nümu
neyi görmeleri ve 14/6_ı 930 Cumartesi günü saat 10,30 da yüzde 
yedi buçuk teminau muvakkateleri ile Galatada mübayaat ko
misyonunda bulunmaları. 

.......................... ~11111----·-------
Amatörler için 

• 
KODAK 
Makine ve Filmleri 1 VELOX kağıtları 

;\cti<:eden daima 
emin 
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lstanbul Mahkemei Asliye ikinci 

Tieııret dairesinden: 

Limanımıza muvasalatı beklenen 
Vapurlar 

( GA:-ıJ ) vapııru 8 haziran 

pazar ( ltalya ye Yunanistarı)dan· 

(GAN.J) vapuru 11 haziran 

çarşamba (Köstence) den 

Yakında limanımızdan hareket 
edecek vapurlar 

( GANJ ) vapuru 9 Haziran 

Pazartesi (Lloyd ~:kspres ) ola· 
rak (Köstence) ye 

( CANJ ) vapuru 12 hazıran 

per~embc sabahı tam 10 da 
(Loyd ~:kspres ) olarak ( Pire, 

Breııdizi, V cnedik ve Triyeste)ye 
( ABAZIA) vapuru 12 haziran 

perşembe ( Burgaz, Kösrence, 

Sulina, Kalas ve İbrail ) ye gi· 
decektir. 

[COSULICI 1 Llne] kumpan· 

Mahkemece illnı iflasına ve mu· 
amelftıı iflAsiyenin (ünyon) sureıile 
tcdvirinc karar verilen manifatura 
tüccorıııdan (Vahram Sebuhyan) Efen
dinın sülüs hi5>esine mutasarnf ol
duf;u BeyoAlu'nda Büyükdere cadde
'inde atik 115 ve cedit 264 numa· 
ralarla mürakkam ve üç kıt'a senetle 
tasoı:rruf olunan kadimen tevsii intl · 
kail! ve iki kıta arsa maa bahçe ahır 

ve arabalık elyevm yekdi~erinc maklOp 
olup maa arsa ı·e bir bap hane 
'e üç bap dükkanı müştemil ve(Se
lıuhyan Aparnnıam) namile marul 
bir bap apaıtımanm Oçıc bir hissesi
nin açık arturına ile 5atılmasına \'e 
para.ya çc\ rilınc~ine karar verilmiştir. 
l\leıkOr apartnıan her iki taraftaki 
bahçc>ile beraber cem'an 1071 metro 
murabbaı araziye malik olduğu gibi 
aparııman binası S~O metro murabbaı 
üz.rine inşa edil ııi~tir. işbu miktar· 
d .ı mtHJi .. in şayian işv;al ctt!ği hane 
dai .i dahi l cıluuj];u halde mezkur apar
uın~nın birinci katı dokuz oda bir 
hanyn iki heliı ve lıir mnıfai\1 havi yasının lüks vapurlarına aktarma 

1 k 1 <> maralı claı·rel r· edilerek S,imall ve Cenubi Amc· o ara \'t: .... n u . , c ı 

ı\ ınci kat ı aı ni ıak <mntı havi olarak ika limanlarına ı;ltmek için ten 
;J ve 4 ı , moralı Lloı i rcleri ve üçüncil zi!Alı dop;ru bilet verilir. 
k 1 tı ayn ı ıak sima tı haiz olan .'i ve h ller nevi tafsılat için Galatada 
n 11:ıra ' 1 d .:ı irelcri ve dördüncü katt 

mumhane ( Lloyd Triestlno =) 
ay •1 t ık <imaıla ~ H 8 ~umaralı da· 
ı e d 'htiva cıt i ~i gibi beşinci katı ser acantesıne. Telefon Heyoğlu 
dahi h< Şcr nda:ı 9 ve ıo numaralı 2127 vaya Calata sarayında 
iki daireyi havidir. lşhu dairelere sabık SelAnik bonm~rşası bina· 

mülhak olmak üure aynca çamı- sındakı yazıhanelerine. Telefon 
~ırlık Ye hiznıetçı d·ıireleri mevcuttur. k <l 

Beyoğlu: 2499 ve yahut Slr eci e 
Aparrımamn bodrum katında daire-
! re mahsus odun ve kiimür mahal- Kırzade hanındaki yazıhanesine 
!erile kalöri[er dairesi ve tesi,atı ve müracaat edilmesi. Telefon 
kalöri[cre mahsus kömür deposu vo lstanbul: 235. 
kezalik apartımanın sag cephesinde !.ı-•••••••••••• 
bakhl kolacı \'C kunduracı tarafından Yelkenci vapvrları 
lş~al olunan iiç adcı küçük dükkcln 
ve zemin katından beşinci kata ka · Karadeniz postası 
dar &sansör teşkildtı ve elektr;k ve V t vapuru 
su tesisatı mevcuttur. Apartıman da- a an ı ı 1 laziran 
irelerinln aylık kiralan J 20 lira ile ç b 
80 lira arasındadır. işbu apartıman arşam a 
üzerinde Emniyet sandığı ( on bin akşamı Sirkeci r rıhtımından 
beş yUz \ liralık bir ipotek hakkı 
iddia etmPkıe isede bu ppra mahke· hareketle ( Zonguldak lne-
menin iıııhaz edeceği kuara göre bolu, Samsun, Ordu Gireson, 

SYRISEF AiN _ 
Merkez Acentaı; Gaaıı köprü 

basında, Beyotlu 2362 Şub' 
ıenıesıı Mıh" u "iye ilanı ılnndı 
lsıınbul 740 

Ayvalık sür'at 
postası 

(Mersin) vapuru 1 O J J:ızlraıı 
Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
harehtle Gelibolu, Çanakkale. 

Küçükkuyu, Edremit Burba· 

niye, Ayvalıjta gidecek ,e 
dönüşte mezkur iskelelerle bir· 

tikte Almnoluğa uğrsyarsk 
gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yulc~ 

alınır yük alınmaz. 

lzmir - Mersirı 
sür'at postası 

(Konya) rnpuru 10 H~ 
ziran salı 12 de Galata rıh 
tımındaıı hareketle Çar~arnb> 

sabahı lzmire ı;idecek ve akşarıı' 
lzmirden hareketle Antal)'·~ 

Alaiye, :\-lersınc gid"cck ıe 
dönüşte Ta~u~u , Aııaınor. 

Alaiye Antalya lzmıre uğra· 

yarak ıı:elecektir, 

TAVlLZAIJE \"APL'RL • .\ld 1 
lzmir • Ayvalık postası 

Saauet 1 
vapuru 

1 
~ I~ 
1 , Kadın tualetlcrinin lazımı gayn müfarıkı cildin teravetinin 

8 beygirden 78 ı b:ygır kuvvetııı.:: "adar 
bilumum sanayi iç n sabit ve seyyar, muh
telif tip ve cesanıette. satış bedelinden ödeoecekıir. Apartı· Trabzon, Sürmene ve Rize) 

manın ihtiva etmekte olduğu hane 

1 l"r l'azartc>i saat 17 de 
Sirkeciden hareketle GeJib· 

olu , ~·anakknlc , Edremit. 

Avvalık, Dikili ve lzmir isk•' 

lerine azimet ve avdette Di· 
kili ve Çanak kaleye uJı'raya· 
rak lstanbula muvasclet eder, 

" l hamisidir. Fantazi ııevilerini en yüksek muhitin terci!: en ller türlü fenni izahat için Türk ve Alman nıüh endisler 
~ • istimal eylemesi nefasetinin en büyük delilidir. 

fabrikanın Türkiye umum vekili. 
r ı 

q 

~ ~ 
1 

~. 
J 
1• 
'.'l r 
lj 

ı 1 

~ 1 
ı' 
1 

• a ı 

f ~ 

i 
1 2" 1 

·~ ' 
t ı 

, ~A 
ı · 

)' . 
ıf ~ 

ıt J 

1 "I 

.. l 

iı 

't 
r 
r 

r q 

r ı.l 
( 

1. I1 
r 

Ta~IİSİJB ~. Mü~ürlü~Üll~en: 
Rumeli Tahli>iye mıntakası merkc;<i olan Kum köy ( Kilyos ) 

onevkiindeki Tahlisiye mebanisiyle iskeleye kadar olan yolun 

Arnavut kaldırımı şeklinde yeniden in~~· kapalı zari u<uliyle 

nünakasaya vaz e<lilmi~tir. Bedeli keşli 16848 liradan ibaret olan 

rnezkôr yolun ihalesi 18 haziran 930 çar~amba ,ııLnii tam saat 

14 te kra kılınacağından taliplerin <artııamc ve ke~ifııamcleri 

;örmek üzere 17 haziran 9;10 akşamına kadar Galatada Rıhtım 
caddesindeki idarei merkeziye ;e mura.:;ıatları. 

AH~lEt RÜŞTÜ zade MEHMET HAYRI 
btanbnl, Sirkeci \litat pa~1 hanı 2 inci kattaki yazıhane-

sinde Sanayi erbabının emirlerine amadedir. 
Telefon: lstanbul 3755-3756. Telgraf: l•tanbul Muhayer 

::o:::::::cc=•=====QCCCC• 
.-................ -..--4H-~ .. ,~ .. - --4H ..... , ....... .-... , r9J ... - - - _ .. - -..~ • ._ - .... ~ .. ,--·~ 

w.!-.e.....• • • •-!...~~..!-!. • ··-·-·--~-~·--·--~ ... ~--·--•--... 
ı: BÜYÜKDERE BÜLBÜL PARKI l: 
ı. (Foça Ta~ nıcnba suyu) le 
ı. Bu kere Paris ve Mısırdan avdet eden • 

i• Kenıençec Şehir Aleko Efendi • 

lntara numune ~astanesi ~a~ta~a~elin~en: ı:r rüfckasile bi:teic~:;ı ~~;~~b:.·ıe~~~~r, ve pazar günleri ı=. 
H · 930 . 'h . . 1 <232) k 1 . ı. •I Hafız hmet ı evin iştirakile 
astanenın senesı ı tıyacı o an a em eczayı tıv- 1 • • . . , 1 ye ile, 176 kalem laboratuvar ve alatı cerrahiye, (18) kalc•n i•I ı'.c".'ençecı şehır ,, cko t 1 lanendei şehir Yahva 1• 

• l d \lchm · ı '• l lanendei şehir A~}•Zaı Beyler- • 
ontk.~n .. malzemesi ? B:az~~an 930 tarihin~en 23 Haziran 930

1 ı.ı J,.;o~, 1 ;11 ' \h."r.er • den mürekkep ince ~"' heyeti !e 
llı gunune kadar yırmı gun müddetle munakasaya konulmu'?- ~····-····-···--·'- •. '\1 b r· h ı· .A"";--·-··-~·· 

... • .. • .~ ... ~ .. ~H~• · eşitı at n c ı~ \'C e vent ır ~."_..• •• !. .. !. ..... ~.!., r. Bunlardan eczayi tıbbiye kapalı zarf usulile ve alatı cerra- _ _ ___ _ 
ye ile rontken malzemesi de aleni suretledir. Talip olanlar 
rtnamesile listesini görmek üzre İı;tanbulda Sıhhat ve İçti
ai muavenet müdürlüğüne ve Ankarada hastane idare ınemu-
ve mutemetliğine ve ihale günü de saat ikide teminatlarile 

rlikte hastanede müte1ekkil komir.yona mür~aatları. 

Balıkesir ha ı i>a · • L-., inin l -7 IJ,HI t:ırihintkıı 31-.)-11.l l ta rı 1>i il c 
adar on bir ay zarfında luz '.ımu olan <tiz kırma uı dan mamul 

~mc~in pap1lı Zili r usul ile J-f>·IJ.lO tarıhıııden itilııırcn )İrnıı gun .. 

_ııhktlc mc,·kii mu:ımek\ c 'azt·d mi~ uldu):u .1<kn ~craiti mlina
asayı öp;re nı<·k \'e t:ıı11.:m kılınan ~ıırınanıcniıı hir sureti mu

<hfaka<tnı :ı'm:ık tızr~ ta'qı alanların hL'r !-itin l\alıl.c'ir ınuJdci-

,m~milik rl•lr,sinle r.;.ııc-.kkıl konıis\<ınu mah'tbUrJ miırn.:aat 
' -

tm<'lcri ,.c bu hapta tNılı•n 'l'rılecck teklif namelerin y.rn >enc>i 

ıaziranı·ıın yirmi ·çuncu l'·ız:ırte<i glinıi saat ı.ı ık btlar mez

ör kıım<iıona tn<lı ctnı ~·cri w \ilkti ih1lcdc hazır bulunınr.l:ırı 

ıizunnı ilan ulum r 

Cskdar ve l(adıköy 
,.. 

Türk Anonim Su Şirketinden 
tahvilat hamillerine ilftn 

:ıı mart 19.10 ıuihinde şirkeı merkezinde ıJlyen akdolunan hissedaran 
heı 'tıi umumİ\c;i, şirket tnraLnclan ihraç edilmiş olan ıahvilAtın ham111erile 
hır ;ureti tcS\ iye bulmak lüwmuna kail olarak bu hususta idare meclisine 
,el:lhircti k;\mile ita etmiş oldui';ıından mezkOr meclis Ticaret kanununun 
, ~\!9 ııncu 'e müteakip maddeleri ahk~mına tcdikan ıahvllaı hamillerini 30 
hazi,an 1 <ı.JO tarihinde saat 1 .5 buçukca şirkeıin Kadı köyünde Moda cadde
'inde':i idare nıı·rkezinde hey't•ti uınnmiye halinde içtimıa davete karar 
vermi~tir. 

içtima ruznamesi bcrvechiatidir: 
ı - (\klldar ve Kadıköv ;u şirketi idare meclisinin takriri ve uyufma 

teklif atı. 
'2 - ~lrkct tarafından vuku bulacak ıek!Hatın kabulü ve~ahuı, indelicap 

şirketle yeni bir ~urt:ti hal --~r:aitini tc!'pir C\"leml.!k üzre hey"eti umumiye 
tar:ıfından iki veya üç n1ürahhas t:ı\·ini. 

'l'ah\il:lt hamilleri bu içıimaıh hazır bulun;ırak rey haklarını istimal ede 
h . lnıcleri için malik olduk!Jn t:ıhvilftı 'eyahut mezkOr ı.ıhvil:\ta malikiyet· 
lcrini mü::;hic bir \'l:sikayı içtimadan hır hafta evel ~irkctc tevdi c..tm;.lcri 
IJ11m~elir. idare \Jecli'i 

için üçıe lki•i kendisine tefviz edil- ye azimet ve avdet gidecektir, 
miş olan mübadillerden Ahmet Tev· TafsllAt için Sirkecide yelken-

Yolcu bileti vapurda da 

fik Bey tarafından Beyoğlu Sulh 
Mahkemesinde izolei şuyu ıalep edil 
mekte<lir. Arct·rma. ~nrtları şunlardır: 

ı Satış pe;in pora iledir. 
2 Şehremonetine ait dellaliye 

rüsumu mfışteriyc aittir. 
3 - Satışa çıkan lan işbu apartı

manın üçte bir hissesine bulundujl;u 
mevki tarzı inşa malz<me itibarile 
ve tamamını nbbetle (66666) Türk 
lirası kıymet tahmin . ve takdir edil
miş olduğundan bu paranın yüzde 
onu nispetindeki pey akçesinin mah· 
keme veznesine tevdi \reva temini 

llzımdır-
4 - işbu apauman hissesini ıa-

ıın almak iıteyenler ve daha fazla 
malumat almak veya apartmanı gezip 

görmek arzu edenler işbu bir ay 
müddet içinde mahkemede müteşek• 
kil i!lôs masasını müracaat edebilirler. 

5 - Tapo ma>ra!lan ve üstün
de bırakılmodan sonraki sair vergiler 
dahi alıcıya aittir. 

6 7 Haziran 930 tarihinde 
yapılan birinci arttırmada yirmi bin 
lira bedelle ıalip zuhur etmi~sede 
teklif edilen bedel pek dun olduJtun
dan ihaleden sarfınazarla ikinci arı
urmanın l!foını karar verilmiştir. 

7 ikinci araıurma l 9Temmuz 
ı<ıcOıarihine müsa ıır cumartesi günü 
saat 14,:lO da adliye sarayında üçiln· 
cü katta lsıanhul ikinci Ticraet 
Mahkemesinin i!IAs odasında yapı· 
laeaktır. 

8 - icra \'C ifids kanununun 
ı ı 9uncu maddesinin 3üncü fıkrasın
da yaıılı olan hak sahipleri me\'cuı 
olduklan takdirde evrakı müsbitele· 
rile birlikte ıirmi gün içinde masaya 
müracaat eımderi lüzumu dahi müd
deti mezkOreyc tevfikan ve tebli!!; 
makamında olmak üzere aync• llln · 
o•unr 

verilir. 
el hanında k!ln acentasına mlı- . DlKKA'I: Edremit yolcuları 
raoat. Tel. lsıanbul 151 5 ı 1 trene ıetistirilir. 

ı::ml . ' 
1 

Adres: Yemi~te Tavilzade 
ALEMDAR ZADELER . l 2Jl 

VAPURLAR! bıraderler telefon stanbul t , 

Seri, lüks karadcnlz po!tası iilm ~ 

M·ı"llet vapurıı. q ,-----------~ 
Hazıran SAD!KZADE BIRADERLEfl 

Pf\ZARTESJ 
~llnü ak,a nı ~aat 18 de 

Sirkeci rıhtımıııdan hareketle 

[Zonguldak, İnebolu, Ayancık 
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon 

Rize, Mapavrl, Pazar, Arde
şen. \'içe ve Hopa ) ya 

azimet ve aynı iskelelerle "Gö 
rele, Vakfıkebir ve Ünye ve 
Sinop " a uğrayarak avdet 

1 
1 edecektir . 

Mıırac:ı.at mahalli: lstan 'ıu 
Meymenet hanı altındaki yazı-
hane. Tı·~ehı l<ı·n!ıııl 1154 ................... 

Satılık eczane 
·rürklye Eczacılan cemiyetinden; 

Kırklareli Vlldyctinin Vize kıza-

11nda vei'at eden ec7.acı Feyzi Beyin 
takriben 1200 lira kıymetindeki ec-

zanesi satılıktır. Taliplerin 10 6-930 

VAPURLAR! 

KARA DENiZ MUN"f.A· 

ZAM VE LÜKS POSTA:-1 

Sadıkzade 
vopuru PAZAR 

8 Ha.ıirır. 

runu aksamı Sirkeci nııtı· 
mından hareketle (Zonruld••• 
lnebolu, Samsun, Ünye, ord~· 
Giresun, Görele, Vakfıkebir• 
Trabzon, Sürme ne ve Rlte 
lakelelerlne azimet ve avd 11 

edecektir. ,. 
Tafalllt için Sirkecide ~e 

adet hanı altında acentaıııı~~ 
mllracaat. Telefon:lıtanbul,:., 

BARTIN hattı Lük~ 
Ekspres postası , 

Ay~ın \~;:;i~:ı~ Pazarı~~!. 
[ Sırkcci\lcn hareketle l•:rcğli, l\ 
j guldak, Bartın. l\uru.:a~ilc ı -c (·r 

__ Z_a_ı i-m-üh_ü_r_: _.\_l_ü-fıı-_ li_k_m_ıı_h-as-i p- <ley caz i ııı er ve av det edcc:e1' cı ; 
mes· u;ıü~ündcn almokta oldu~um Tnf~il;\t için Sirkeci ,aJO~ ı 

Sah gününe kadar Vize kazası icra 

memurlujtunda müteşekkil illAs idare 

sine mürac.ıatla~ı. 

maaş tatbik mtihürümü zari eııim. karşısında :\1iznıı oğlu hnn 
'\o:, 

Yenisini yaptırdım. 1\ayh'ılanın hük- Telefon lstanbul J54 ./ 
mü yoktur. ----;ijjl 

Dersaamdan Kır~chirh Ömer Lütfi Mes'ul müdürü Burhaııeıl 

1 
t 

l 


