
' PAZAR 
18 MAYi& 1930 

6 inci HDC, Jl(o 1531 

BUGÜN 
2 inci sahifede : 

t- Neroo Tarihi telrllca 
2- Harlct haberler 
3- Son haberler 

s nacn sahifede 
1- BJrlkmlf oktruva reıml 

nutl alınacak? 

~ mamaııodan mes'ul ll:lm? 
~ 3-- Bir çocotu Gldürdiller 1 

4 ilncil sahifede: 
~ 1- felek 2-Matbuat hatıuları 
~ s- Hikaye 4- Roman 
r 5 inci sahifede: 
~ 1- Muhabir mektupları-NUSHASI a KURUfTUll 

•• 4 u .... ._.. o ...... __.... .......... .,. ---~ ...... 2- YılJo\•a yollarının yapıl- ,f 2- Hariçte neler oluyor? 

Bütçenin-nlüzakeresi: TasarrufÜn 5 milyonu iktısadi işle 
re, yarım milyonu da maarif ve sıhhiyeye tahsis edildi. 

Siyasl ahlAk 

Cemiyet ve devlet hayatının 
llıuhtelif safhalarını idare eden 
kanunların en birinci yardmı
~ı ahlak dediğimiz şahsi ve 
~tirnai telakki ve itl'Yatlardır. 
0 unJar kanunların noksanlan
ııı itmam ettikleri kadar, id
~ ve tatbik edilmelerinde 
<it büyük roller oynarlar. Ah
'6k esaslan, kanunların vic
dani müeyyideleridir. Bu iti
lıarıa yalnız ferdi hayatta de
li!, millet hayatında müspet 
'ttya menfi tesirlerini derhal 
lıiSsettirirler. Devlet idaresin
de en ziyade mevzuubahis o
~ ahlak şubesi hiç 11i.lphesiz, 
liyasi ahlak denilen ve fer
~n devlet müvacehesindeki 
;_ı:ık ve vazife telakkilerini teıı
uıt eden esaslardır. Medeni 
~r devlet ve cemiyet hayatı 
"Urmak istiyen millet münev-
11erleri için bu esasların ta
llıiın ve takviyesi ilk vazifeler
den biridir. 

Bizim içtimai heyetimizde 
f~rdi ahJaka verilen ehemmiyet ı 
lltsbetinde içtimai veya siyasi . 
~laka bir kıymet verilme- 1 
~'§tir, Zaten bunun içindir 
ltı, ınemleketimizde cemiyet 
~~ devlet hayatı da zayıf 
"<llınış ve ancak kanunların 
~bit edildiği anlerde inkişaf 
t;>lemi tir. Hele asırlardanbe
ti devam eden fena bir dev
~ft idaresi neticesinde devlet 

e milletin ayrı ayn ve ade
ta biribirine düşman heyetler 
telakki edilmesi siyasi ahlaka 
tn fena ve muzir istikametler 1 
l:Östermiştir. O derecede ki, 
llıillet ha.kimi yeti ve halk hü
~eti teessüs ettikten sonra 
uıle eski itiyatlar kökünden 
'ökültip atılamamıştır. 

~· Siyasi ahlakın en büyük i-
1 umdesi, umumi menfaat 

Guygusu ile, mes'uliyet şuu
l'ıldur. Cümhuriyet ve de
~krasi idaresi, vatandaşlara 
"il' çok siyasi hak ve vazife
~ tevcih etmek suretile on
~ şeref mevkilerini yükselt 
llııstfr. V aktile kendinin ol
~·yan bir hükumet karşısın
,.. menfi bir vaziyet almak
'-ıı. başka çare göremiyen va
~daş, şimdi her hangi bir te
lir yapabilecek mevkidedir. 
~ıtbii bu tesir onun siyasi ah
"k hakkındaki telakkilerine 
tore müsbet veya menfi ola-

Maliye vekili bütçe hakkında 
Mecliste 1,5 saat izahat verdi .. 
Mali siyaset 

Türk köylüsüne 
verilen mevki 

ve ehemmiyet .. 

3 mukayese: tahsisat, 
masraf, tahsilat. .. 

Mecliı bütçe müzake
resinin hitamına kadar 
hergün toplanacaktır .. 

itiraz edenlere bütçe encilmenl 
namına cevap veren 

BUgUk Millet M"cllslnln lçtlmaınd11n bir lntıb11 
!arla karşılandı. Maliye Vekili 
Sükri.1 Beyden sonra bütçe en
cümeni reisi İstanbul meb'u -
su Fuat Bey encümenin göri.lş 
ve mütaleasını izah etti ve büt 
çenin bir tahlilini yaptı. Fuat 
Bey bütçenin mütevazin oldu
ğunu izah ederken Ağa Oğlu 

j Ahmet Bey yerinden bağırdı: 
l - Bu normal midir?. 

Fuat Bey cevap verdi: 
- Normaldir, ciddidir, sa

mimid'.r, tecrübeye istinat eder, 
hayali değildir. 

Bundan sonra biltçe fasılla
rının müzakeresine geçildi ve 
on bütçe müzakere ve kabul e -

Kuran ·ın terciimes/11/n leh ve a/ey. 
hinde milnakaşaıJrtia bıılunan 

iki millet vekili 
B. Atallfg B. Hakkı B. 

dildi. Yalnız Dahiliye bütçesi 
bazı alakadar kanunların müza 
kere ve kabulUne talikan tehir 
olundu. Diyanet "!eri bütçesi 
göriişülilrken İx..ıi meb'ıısu 
Kılınç zade Hakkı Bey 6000 !i-

l ralık Kur'anı kerim ve ahadisi 
nebeviyenin tercümesi i.lcreti 
faslına itirazla bu paranın köy
lüye tevziinin daha iyi neticeler 

ı vereceğini ve faideli olacağını 

fuat Bey l 
ANKARA, 17 (Telefon) -

Mecliste bugün bi.ltçenin müza 
keresine başlandı. Saat 14 te 
açılan celsenin başında riyaset 
makamını işgal eden Kaznn Pa 
şa: 

1 söyledi. Ve bu bapta bir takrir 
l verdi. Besim Atalay Bey ise 
bunun muvafık olduğunu söy
ledi. Fuat Bey encümen namı -
na bu tahsisatın e eke kabul 
edilmiş olan bir kanunla vaze -
dilmiş olduğunu ve bu işin ba-

- Söz Maliye Vekilinin, de
di. 

Saraçoğlu Şükrü Bey kürsü
ye geldi ve elinde tuttuğu not 
kliğıtlanna bakarak 1,5 saat iza 
hat verdi. Mukayeseler ve rak
kamlara istinat eden bu iza
h:ıg n~:ım§ nı~o5ımıs l!lll!q 
mali vaziyetimiz ve mali siya
setimizin ana hatlarını tam bir 
vukuf ve meharetle çizdi · ve 
bu siyasetin Türk köylüsüne 
verdiği mevki ve ehem
miyet bilhassa şiddetli alkış -

Oturdutu yerden "normal bu 
mıı?,, diye bagıran 

Ahmt>I Beg (Kars) (Mabadı altıncı sahifede) 

Cevap veriyoruz .. 
...... ııiiııı ...... ıııııiiiı ........ 

Yunanlılara ce,,abımız 

bugün yarın gönderilecek 

Atina Sefirimiz Enis 
Beyin beyanatı 

lir. Umumi menfeate hiz
llıtt zevkini duymuş ve va
~daşlık mes'uliyetinin yük
ltk heyecanına vasıl olmuş it ~esirin her halde müsbet o-
~ı aşikardır. ı ... _.. ..... ....,_..,_.,... ..... ...., ......... .,.. ... 

Umumi hizmet ve menfeat 
~tvzuubahis olduğu zaman her 
,rıındaş bu sahada kendi nef
~·"' isabet eden mes'uliyet 
~Bsesini açıkça ve cesaretle 
) huı ve itiraf etmelidir. Si -
ı.ı.ıı'ı ahlakın ilk azimet nokta
l!ııık budur. Mes'uliyetten kaç
) , vaziyete göre mes'uli
!ıt hesabını istememek veya 
~l'ınemek, kendi mes'uliyetini 

IÜnmiyerek yalnız başkala
'ıılıh mes'uliyetini araştırmak, 
~Uıni menfeati, şahsi düşünce 
~ saikasile, ihmal etmek de
~ktir. Siyasi ahlak bir cemiyet 
~ de bu kadar zayıf olursa, 
hi İYi idare kanunları da, ta
li 1 kendilerinden beklenen ne
~ etleri veremezler. Siyasi ah
ili it metanetini teşvik ve tak-

r etmek inkılabın ehemmi
~~e derpis edeceği işlerden 

ti olmalıdır. 
ZEKİ MESUT 

Celil Bey 
~ lş Bankası umumi müdürü 
-.,la! Bey Ankaraya avdet et
"ttir, 

Mektepliler 
milsabakası 
5!J ilncil hafta 

Mektepliler müsabakasının 
53 üncü haftası birinciliklerini 
sırasile yazıyoruz: 

1 - Kız muallim mektebin
den 214 Fahriye Hakkı H. 

2 - Galatasaray lisesinden 
8 İskender Nafiz B. 

3 - Darüşşafakadan 200 M. 
Vefa B. 

4 - Galatasaray lisesinden 
247 Saip B. 

5 - Galtasaray lisesinden 
Salahaddin Bali B. 

Yukarda isimleri yazılı Ha
nım ve Beyler bugünden itiba
ren gazetemize müracaatla ik
ramiyelerini alabilirler. 

* "' * 
54 üncü hafta başlamıştır. 

Perşembeye kadar gazetemizde 
çıkacak haberlerin en mühim -
mini seçip Cumartesi akşamına 
kadar gazetemiz müsabaka me 
murluğuna gönderilmesi. 

Bahrt tahdidi teslihat 
ve muhadenet misakı 
müzakereleri müba

dele itilafından sonra .. 

Geçenlerde Hariciye VekA
letile temas etmek üzre Anka -
raya giden Atina sefirimiz E
nis Bey dün şehrimize gelmiş
tir. Bugün Atinaya hareket e
decek olan Enis Bey, seyahati 
etrafında çıkan şayiaları tekzip 
ederek demiştir ki: 

- Memleketime bayram ta
tilimi geçirmek ve hususi işle
rimi intaç etmek üzre bir haf
ta mezuniyetle geldim. 

Bittabi seyahatten bilistifa
de Ankaraya giderek Hariciye 
Vekili Beyi ziyaret ettim. Bu 
seyahatimin (Türk - Yunan) 
meselesi hakkında cereyan e
den müzakeratla alakadar gös
terilmesi doğru değildir. 

Esasen müzakerat Atinada 
değil, Ankarada yapılmaktadır. 
Her halde vaziyet ümitbahştır. 
Yakında müzakeratın bitirilme 

Entı B"g 
- Atina Sefiri -

ai ve itilafnamenin imzalanma
sı muhtemeldir. 

Ankarada mevzuu bahsolan 
mesail hakkında beyanatta bu
lunmağa salahiyettar değilim. 

Esasen bu hususta iki taraf 
ta icap eden izahatı verdikleri 
için ilave edecek yeni bir şey 
yoktur. Vaziyette bir tahav
vül olmamıştır. Yarın (bugün) 
Atinaya hareket ediyorum. 

Türk - Yunan münasebatı 

(Mabadi ikinci sahifede) 

Vali Bey 
Zorla mahkemeye 

getirilecek ----
DDn h/Jklm ba k11r11rı 

ı>erdl .. 

Şoför Ahmet Hamdi Ef. ta
rafından Şehremini Muhlddin 
Bey aleyhine ikame edilen darp 
ve tahkir davasına Sulhceza 
mahkemesinde devam olundu. 

Muhiddin B. mahkemeye 
gelmemiş, avukat Ramiz ve Ne 
cati Beyleri göndermişti. Dava 
cı vekili Mustafa Hayri B. ile 
beraber hazır bulunuyordu. Mu 
hiddin Beyin vekilleri kanunun 
sarahati dolayısile müvekkilleri 
nin huzuruna lüzum olmadığını 
söylediler. Hayri B. cevap ver
di: 

- Muhiddin Beyin huzuru 
lazımdır. İstanbulda oturur. İşi 
buradadır. Binaenaleyh gelme 
si zaruridir. Mahkeme evvelce 
zorla getirtilmesine karar ver -
di. Müddei umumilik belki ne
zaket göstererek polis yollama 
mıştır da tebliğat yaptırmı~tır. 
Tebliğat konunidir. Dimağları 
tenevvür etmis şahsiyetler 
mahkeme emrine itaat etmeli -
dirler. Muhiddin Beyin vekil
leri cevap verdiler. Sulh haki
mi B. müzakereden sonra "suç
lu Muhiddin Beye yapılan teb 
liğatm kanuni olduğuna ve maz 
nunun zorla celbi için müddei 
umumiliğe yazılan müzekkere
nin ehemmiyetle takibine,. ka -
rar vereli, 

Tayyareci 
polisler 

Polis Müdürü Serif • 

Beyin izahatı 

Bazı polisler rasıtlarla 
beraber uçacaklar 
Dünkü gazetelerden biri, 

Polis müdiriyetinin yeni bir te
şebbüsünden ba
hsediyordu. Bu 
gazetenin yazdı
ğına göre Türk 
polislerinin Av-
rupa polisleri 
gibi tayyarecilik 
te mümarese 

kespedebilme-
1 eri için Polis 

müdiriyetinde 
bir tayyarecilik 

şubesi açılacak ve tayyareci 
polis yetiştirilecektir. 

Arif Oruç Hey ı•e arkadaşı kararı dinlerlt>rkt>n .. 

Arif Oruç B. ve ark~~ 
daşı hakkındaki ka:, 
rar dün tebliğ edild:~ 
Arif Oruç l:Jey bir 
ay beş güne, arka 
dası üç sene on 
gün hapse mah-

kum edlldller .. 

L 

' 

Arif Oruç B. müddeti 
mahkumiyetini ikmal 
ettiğindt!n dün serbest 

bırakılmıştır. l Relı kararı bizzat okugorJ 
1 

Yarm gazetesi sahibi Arif sını yaptıe ve yazıların katı 
Oruç ve muharrir Şemsettin makrun olmadığını ,samimi toı 
Ertuğrul Beyler aleyhine açı- kidat mahiyetinde olduğunu 
lan müheyyiç neşriyat ve hü- söyledi. İkinci celse öğled 
kfımetin , Millet Meclisinin ma- sonra aktedildi. Heyeti hakim 
nevi şahsiyetini tahkir davasına uzun bir müzakereden sonr 
dün sabah ve öğleden sonra iki akşam saat yedide kararını tt 
celse olarak devam edildi. Mah- him etti. Yi.lzlerce samiin klj 
keme salonu iddia makamının ran ayakta dinedi. Reiı Haııat 
arkasına kadar dolmuştu. B. uzun ve esbabı mucibeli ~ 

Öğleden evvelki celsede mü-\ ran okumafa başaldı. Karard'1 
dafaa vekili Nuri B. müdafaa- (Mabadı ikinci sahifede) 

1 

Memnun olmadılar ~ 
1 

Vilayetin kararlaştırdığı~ 
r 

saatler tebliğ edildi.. · 
Sirkecideki lokanta 'Te bar sahipleri 

dün Fırkaya müracaat ettiler .. 

Vali muavini bu işe ne diyor? 

' • 
( 

Polis müdürü Şerif Bey, bir Sirkeci civarındaki lokanta ı 
muharririmize haberin gazete- ve c;algılı birahane ve barlar ha
lere yanlış aksettiğini ve Polis kkında vilayetin yeni bir emri 
te tayyarecilik şubesi açılması evvelki akşam Eminönü Po
için hiç bir tasavvur olmadığını !is merkezi vasıtasile alakadar
söyledikten sonra <lemiştir ki: )ara tebliğ edilmiştir. Bu emre 

- Her şeyin bilinmesi, bilin- göre Sirkeci lokanta ve biraha- ~ 
memesinden hayırlıdır. İstan- nelerinin açık kalabilecekleri · 
bulla muhtelif Avrupa memle- saatler tahdit edilmiştir. Bu 

1 ketleri arasında sefer yapan meyanda mobilyası yedi bin li
tayyare grupları var. Bunlar- radan asa§- ı olmıyan ve en aı 
dan birine müracaat ederek tay otuz kişi çalıştı ! 

memurlarımızın uçuşlara işti- lokantalar birin 
yareyıe binmeğe hevesli olan 

1 
, : l r;ın birahane ve 

rakine müsaade istemeği dü- ci sınıf itibar e- · ı 
şündük. Teşebbüsümüzde mu-~ :Iilmektedir. Bu• 
vaffak olursak, tayyareye bine- ~· ~vsafı haiz olan 1 

bilecek kabiliyet ve evsafı haiz 1 lokantalar gece 
olan memurlar arasından inti- yansından bir 
hap edilecek bir kaç kişiye bazı 'aat sonraya ka 
tecrübeler yaptırmak fena ol-· iar açık kalabi-
mıyacak. ıeceklerdir. Hi

Ancak bu memurlar tayya
reci olacak değillerdir. İhtiyaç 
halinde sadece rasıtlarla birlik- · 
te tayyareye binerek havalana
caklardır. İlk tecrübe uçuşunda 
ben de bulunacağım. İhtimal 
gazetecilerden bazılarını ela ça 
ğırırım. 

lal lokantası bu 
'1leyandadır. 

Diğer taraf -
tan ikinci sınıfa 
dahil olan lo

F azlı Bey kantalar saat 
24 te ve diğerleri 23 ve 22 de 
kapatmak mecburiyetindedirler 

Sirkeci CJar/arında 
Sirkeci gar lokantası gece 2 
te, İştaynburg ve Tokatlı 881 

23 te, Trakya ve Bahçeli loka~ 
talan saat 22 de kapatması f 
cap edenler meyanına dahildiı 
ler. 

Sirkecideki lokanta ve bi~ 
hane sahipleri kapanma saatle. 
rinin değişmesile pek bü · 1 

(Mabadi ikinci sahifede) 



!HARiÇTEN ALD_IG_~IVI~Z HA BE LER'f - =-_ - -=-t 
Her devle e sua ler sorulacak ~~ııF.il®r 

aıkleden: KAMRAN ŞERiF 

• 

~ 1 

Dostlarım ! Üstat/arım ! Sırdaşlarım / 
imparatorunuzun sukutu 

arşısında seyirci mi kalacaksınız ? ,, 

lrşeg ıöylemek istiyor, f11kat heyecanı koııuşmaşın1t 
mAnl oluyordu ... 

~eron bekliyordu. !ar. Her ikisi de ayni nefretin 
l.nnesi gittikten sonra villa- tesiri altında donmuşlardı. Ci
dönmüş, herkesi savup Bur nayetin iğfençliği karşısında 
, Senek ve Anasetus'le yal- vicdanları isyan ediyordu. İm
kalmıştı. Anasetus bir ya- paratoriçenin kabahati "her ne 
üzerine uzanmıştı: dudakla olursa olsun, katline kadar gidi 

da hafif bir tebessüm vardı; leceğine ihtimal vermemişler
sıra ihmalkar bir tavurla bir di. Fakat bu korkunç dakikada 
netten bir kaç gül alıp kok- Roma'nın selameti, Roma'nın 
ordu. Sezarm sesi çıkmıyor- menfaati kendilerinden ne bek
Beti benzi kül gibi idi. İn· liyordu? ... 
ımmı kaybetmiş adımlarla Azatlı doğru söylemişti: Ag-

' !aşıyor, oturup kalkıyor, ba ripin'in intikam alacağı muhak 
l soluyor, elini boğuluyor- kaktı. Bu vahşiyane cinayet 

' ş gibi göğsüne götürüyordu. milleti ve Roma'yı ayaklandıra 
ıek'le Burrns üstlerinde bir bilir, Ezeli şehir ihtilat, kana ı 
bın ağ.ırlığını hissediyorlar- boyanabilirdi. Ueron hal'edile
Gazebınden korkarak Kay- cek ve şüphesiz bogazlanacak-

1 e bakmağa cesaret edemiyor tı. ' 
' dı. Esasını bilmedikleri bir 
'ıanuı cereyan etmekte oldu-
1u seziyorlardı: Ağripin Ne

t 
1 
ı'dan ayrılıp ölüme gitmiş-

(Bitmedi) 

Hind is tanda 

M. Esat ve H. Rifat bey'le-
Briand ''Avrupa Birliği,, için her rin davasına ait bir tavzih ıvı 

tarafa büyük bir muhtıra yolluyor 'T'eşrii ı11asuniyetiı1 ref'i 

Avrupa 
Birliği 

Fransa siyaseti 
faaliyt tte 

""""111111111111111 11ıı1111111111ıtı111111111uuı11ıııuıı111111111111uı111•11•ır11• ıı· JI •• ıı11ııır11ıı1111111 ı111ııuıııırt11111111111111 1t! 

1 Jsviç rede 1 

illa/ya-Fransa 

Hariciye nazırları
nın müzakeratı 

Fran5ada 

Harbin 
tasfiyesi 

Kenin tahliyesi 
konuşuluyor 

. . 
l1ak.k.ındaki talep ... 

ANKARA, 17 A.A. - Adli-: dan Mahmut Esat Bey aleyhi
ye Vekili Mahmut Esat Beyin · ne Hakaret davası açılmış ve: 
teşrıi masuniyetinin ref'i Baş-! bizzat Adliye Vekili keyfiyeti 
vekalet tarafından Büyük Mil- Başvekalet vasıtasile Büyük 
!et Meclisinden istenilmiş de- Millet Meclisine sevketmiştir. 
ğildir. , Vaziyetin tavzihine Anadolu 

Haydar Rifat Bey tarafın- Ajansı mezundur. 

İtalya-Fransa münasebatı 
son günlerde gene nazarı dik-

Avrupa devletleri arasında kati celbedecek bir şekil aldı. 
bir birlik tesisi için Fransa ha- Londra konferansında uyuşa- -• · --

Arif Oruç Bey ve arkadaşı 
riciye nazırı M. Briand tarafın- mayan bu iki devlet arasında PARİS, 16 A.A. - M. Tar- (Birinci sahifeden mabat) 
dan geçen eylfılde ileri sürülen bütün nezaket ve resmiyetini- dieu, M. Maginot, M. Berthe- 105 106 107 108 109 110 \ t f ı ·ı · b bı 

1 
• • , , , , me e ma tu ve yu .arı n es a 

fikir etrafında şimdiye kadar cap ettiği zavahire rağmen va- ot. ceneral Weygand ve cene- 111 ve 85 numaralı Yarın ga- mucibe ile 20 bin memur açığa 
hayli şeyler söylendi. Fransa kit vakit kendini hissettiren bir ral Guillaumat Young pliinının zetelerinrleki makalelerle müd- çıkarılacağına dair havadis miı-
hariciye nazırının ortaya attığı gerginlik vardır. resmen tatbikından sonra Ren d.ei umumiliğin_iddianamesi hü- heyyiç görülmüstiir. 
fikrin lehinde, aleyhinde neler Cenevre içtimaında İtalya ve erazisinin 3 üncü mıntakasın- lasaten kaydedildikten sonra 
söylendiğini anlatacak değiliz. Fransa hariciye nazır lan ara- dan geri alınacak olan Fransız e~babı mucibeye baslanıyordu: Şemsettin Beyin hükumeti 
Yalnız M. Briand ın geçen ey- sında cereyan eden müzakere- kıtaatının bu mıntakayı tahliye "Işbu makaleler 12.fzen ve ma- tahkirden 158 inci madde mu
lfıldenberi bu mesele etrafında !er esnasında samimi bir suret- sine ait tertibat hakkında gö-! nen nazarı teemmüle alındıkta cibince 3 sene agır hapsine ve 
bir çok düşündüğü ve nihayet te konusuldu,,.unduğu söyleni- rüşmüşlerdir. 20 bin memurun açığa çıkarıla- müheyyiç neşriya,tan 1 ay hap 
diğer .ı:neml~ketlere birer muh- yor. So~ günlerde İtalya parla 'cagı ve Millet Meclisinin müh- sine ve 25 lira cezayi nakdiye 
tıra gonderılecek kadar mesele mendosunda söylenen lıazı nu- Hazırlıklar bal?ladı 1 im hadiselere sahne olacağı ya- ve ikisi tevhit edilerek tevkif 
nin olgun bir hale geldiği görü tuklar, fasist gazetelerinde çı- Ludwigshafen. 16 A.A. _ İs zılan makaleler efradı nas üze- tarihi olan 10 nisandan itiba· 
lüyor. Bu muhtıranın muhtevi- kan bir takım yazılar Fransız- 1 k . k"ll' l' . · rinde heyecanı tevlit erler ma- ren 3 sene 10 gün ağır hapse 
yatım bilmiyoruz. Bittabi neş· !arın hiç de hosuna gidecek se- tga d ıtaaktm.alaıt u ıyl'et 1 mıl;- hiyette ve 8 lira [Jara cezasına ve Arif 

d.l d 
1 

b .. k .. : · ar a as en evazım •ransaya J gö.'.'ülmüş ve halkımı- . .. . . 

k
re ı_ me ende;'ve .unu gorme. ylerden degıldır. 1 gönderilmistir İşo-aJ kuvvetle- zın kısmı azamının müstehlik Oruç Beyın muheyyıc neşrıyat-
abıl olma ıgına gore neşredı- İki hükumetin mes'ul devlet · · · " · 1 · · · • .. • 

1 
k . b kl kt b k rı kumandanları bir cok apartı-. ve maa~ a geı:ınır olması kendı tan 1 ay hapsıne ve muteadd•t 

ece m:tn~y~ en;e en aş_ a adamları arasında .. Cene~r~de manian cephane depolarını,: !erinin bihakkin heyecamnı mu il defalar· madrlei kanuniyenin 
çare yo ··-. _ .u~ ge. en ve aşagı- konuşulurken İngılız hancı ye 'im ve endaht mevdanl cip görülmüs ve M. Meclisinin ihlal edilmis olması dolayısile 
ya dercettıgımız bır telgrafta M H d b' . .. t . arı 1 

.. . , - . nazırı r. .. en er.son ıı mu e muhım vak alara sahne olacağı müşeddet ceza ola: ak 1 ay 5 
vassıt rolu ıfa e~tı .. İ~a.ı~a-Fra~ hakkındaki havadis teeyyüt et- 1 gün hapsine ve .,. .vkufiyetinJe 
s~ ~r~sında balın bır ıt_ıl~f temı- , memekle beraber hiliifı asıl ol- ceza müddetini ;k.'nal eaigin-

1 nı ıçın konı:şu~:ırk~~ ıkı ~ara- duğu teeyyüt etmiş oldu,~un- den tahli~·es;ne. d·ger !"1akale-
f_~ da_ azamı hus:ı:ınıyet go.ster I dan cürüm sabit görülmüştilr. !erden ilmS ı"lahi,·ett~ o ~<!!arı 
oık~erı haber \'erılıyo~ .. İ:ıgılte- 1 Şemsettin Beyin yazısında 1 hasebi le beraetiı!e ittifakla ka-
re, Italya ve Fransa gıbı ıkı Av- ki kelimatı tahkiriyenin hükfı- rar verildi 
rupa devletinin bahri kuvvetle- · 
rinin varacağı dereceye kar~ı Memnun olmadılar 

(Birinci sahifeden mabaat) 
zararlara duçar olacaklarından i rine göre çalgılı lokantaların 
bahs ile dün aralarında verdik- erken kapanması emredilenler
leri bir karar üzerine hep bir- den bir kısmı birinci sınıf is-

? 1 Bu suretle kurşun gibi ağır 
Tevkifat, açlık grevi 

son derece alakadardır. Fakat 
I tal yanın Fransa ile bahri mü
savat talebinde ısrarda devam 
ettiği de anlaşılıyor. Halbuki 
Fransa buna hiç :ınuvafakat et
miyor. Mesele yalnız milli bir 
izzeti nefis meselesi değil, Ak
denizin istikbalidir. Bu denizin 
e-trafında nice meseleler sırala-

i tikte Fırkaya mü.raca.atte bulun, ti_h~ak ve .kazanç vergisine ta-. 
muş ve bu emrın hıc olmazsa· bıdırler. Bınaenaleyh. emsalı 

1 yaz ve kıs saatleri nazarı dik- gibi bunların da bire kadar acık saat geçti. Odayı dolduran PEŞA VER, 16 A.A. - Milli 
dit arasıra Kayserin bir hıç- kongreye iştirak eden 10 kadar 
'ığı ile ihlal ediliyordu. işçi zabıta ve asker tarafından 
l :l.nsızın bir takım karışık ses tevkif edilmiştir. 

a ;. ayak patırdıları, bagrışma- . Peşaverde vaziyet ta~ii .hali
.tf. Rri a nd 

nıyor .... ____ ....,. __ _ 
Eski borçlar 
Elde edilen bir tek 

netice .. 
. duyuldu. Kapı acıldı. Neron nı almıştır. Geçenlerde bır lngı- M. Briand'ın hazırladıgı muh

~ 1 gibi olduğu ye~de durdu. liz ileri. k~rakolun.a yapılan ~a- tıranın hayli büyük old•ığu an
hresi ve kıyafeti perişandı. arruza ıştırak etmıs. ~lan kabıle !aşılıyor. 

,,zlerini koşarak gelen haberJler efradından 20 kışı, t~yyarn- Avrupa birliği deyince, dün Paristen yazılıyor: - Anka-

kate alınarak tatbik edilmesini 1 kalmaları 1azimdır. 
rica etmişlerdir. Lokanta sa- 1 Sirkecideki çalgılı birahanc
hipleri, emrin tatbikine devam i !er vasati olarak ayda 150 lira 
edildiği takdirde ticarethanele- maktu istihlak vergisi. saz içiıı 
rini kapatmak mecburiyetinde ayda 300 lira, müstahdeminin 
kalacaklarını söylemektedirler. kazanç vergisi olarak ayda 30-

Lokantacılar diyorlar ki: 
1 

35 lira, çalgı için belediyeye 45 
- Bizim müşterilerimiz ek- , lira, müskirat ruhsatiyesi ola-. ' 

seriyetle Anadolu ve Trakya- : rak 30 lira ödemekte ve bundaıı 
1 ~ e çevirdi. Adam önünde rü-1 ~.er t~rafından. ya?ı~an ,n.umayış de bilmünasebe hatırlattığımız rada Dayinler vekillerile cere

.. etti, bir ,ey söylemek isti-' uzerıne, kendılerını renıne ola- gibi gözönüne gelen şey müp - yan etmiş olan müzakerat etra 
1 1 ~ k l' . l d' ~. fakat heyecanı konusması ra tes ım etmış er ır. hem olmaktan kurtulamıyor. fında ve Türkiyeye borç para 
' 

1 
mani oluyordu. Şimdi arzu edilen, Fransız verilmesi•1e dair b•Jrada bir çok 

1 
.maparator ona doğru eğil- AHMET ABAT, 16 A.A. - muhtırasının bu müphemiyeti rivayetler Jönüyor. Maamafih 

dan gelen iş adamlarıdır. :naa<la muntazaman ka 'a'lc ,·er 

1 

Gece ancak 21 e doğru gelir bi- · gisi vermektedirler. 
raz çalgı dinler, bir k:ıc kadeh Vali muav· · Fazlı Bev. b·
içki içip giderler. Şimtli de- rahane ve çalgılı lokantalarııı 
mek oluyor ki önlerine şişeyi a- kapanma saatlerinin tahdidi, 

1 çacağız, iki kadeh içmeden hay/ hakkında demistir ki: 
ortadan kaldırmak için ne dere bu rivayetlerin biribirine uyma 

ı 1 _ E? .. Ne var?.. Sabarmaki hapisanesine nakle- ce sarih ve müspet. bilhassa ması şayanı dikkattir. Vaziyeti 
<:öle giiçlükle su sözleri söy- dilen ve arkadaşlarından daha ameli delaile istinat ettiğini izaha kafi olacak surette Da-
li: - iyi bir muamele gördükleri için görmektir. yinler vekilleri tarafından bir 

e A . . b . 
11 

·açlık grevi yapmakta olan mev- "Avrupa birliği,, sözünün az tebliğ de neşredilmemiştir. 
· ı- Agrıpın ~n1 •

1hlsana ?0 a- kuflar kendilerine hapisanede d' d 1 / f ·ı.. ugusta ı a arın ınaye- b l d'. 1 fi 'b· çok en ı~e uyandır ıgı yer er Agence economique tara ın- Alman memurlarına teslim et-
. -

1 
k ld S h"l k u unan ıger mev rn ar gı ! de yok değildir. İngilterede, dan verilen malümata göre şim mislerdir. 

, ı e urtu u... a ı e çı tı ... b k 1 1 d'l · -
1 k 1 k d

. · · d · d a ı ması ve muame e e ı mesı Amerikada bu fikrin hararetle diye kadar elde edilen yalnız 
e ı çı ar en ısını enız en .1 b .h [U • h b. f. · · · 

B 1 
• "t" d"l şartı e u greve nı ayet verme münakaşa edildiği anlaşılıyor. bir netice vardır ki, o da M. mumı ar ın tas ıyesı ıçın 

1 .arıp au ese go ur u er ... - . lm 1 d B ı A d b · 

M. Tardleu 

D
. 

1 
· d k ge razı o uş ar ır. u mev- "Avrupa birliği" Amerikaya Rist'in Türkiyenin mali va:tiye vrupa a yapılan en iıyük i§ 

i ın enıyor ve sen en mera· k fl .. d M V il bl · k" ı· ı ı · ı ı ı · · · h d' u arın ıcın e . a a laı karsı nasıl bir vaziyet alacak? ti hakkında tetkikat yapmak es ı ga ıp ere mag up ar ara-
i nemenı ıstır am e ıyor. p 1 d d -. N · ·ıd· d d ate e var ır. Sonra Avrupa kıtası üzerindeki üzre celbedileceg"idir. sındaki mahut tamirat ışını 
a· eron ırgı ı, a amı sav ı. _ _ __ h 11 k ld L ·k· 

c 1 ıpı kapanınca Anisetus'e dön d devetler arasında birlik teşki - Düyunu umumiye hamiller a etme o u. a ın şimdi 

3
• Titriyordu, dehşetinden tir Yugoslavya a !inden İngiltere kuşkulanmak- vekilleri M.Waytt ile Desclo - gene umumi harbin galip ve 

· · d tan geri kalmıyacaktır. Her ne- siere Parise avdet etmişlerdi-. mağlüp farkından çıkmış bir 
3 tı~ı;or 

1 
ud. B _ d' ., Siyasi dava kadac kendisi de bu teşekküle 25 mayıstan itibaren tediyesi meselenin sızıltısını duyuyo-

ıı- · · · c e ı. egen ın mı···· Belgrattan bildiriliyor: - dahil olsabile.... lazım gelecek kuponların balig· ıuz. Galip dev.letler mağ_lii.P. 
) Azatlı sadece: 

O 
Zagrepte suikast tertip etmek- Görülüyor ki bu bahse sık olacağı miktarın i!anı gecikmi- Almanyanın bır kısım erazısım 

, ~- lamadı ... dedi: H 1 h k d k · · d b.. · · ıı · d h' ı k b ı rKayser kekeledi: le maznun ırvat arın mu a e sık av et e~me ıçın orta a u- yecektir. Geçen 25 teşrınısani- e enn e :e. ıı:. o a;a u uı:-
mesine devam edilmektedir. yük bir vesıle vardır. de vadesi hulul eden kuponla- durmak gıbı agır bır şartı mag-

- Acaba ... anladı mı?. M 1 d B · · d 'k L I "b k b l ett'rmişlerd· O _Ondan emin ol, ey ilah! aznun ar an eguç ısının e Avrupaya bu kadar taalluku rın baliğ olduğu mı tara, o- u a a u .~ ı. n 
t biri Hırvat reislerinden olan olan bir meselenin bizçe de dik zan muahedesi ve Paris itilafı sene evvel bu boyle olmuştu. 
~ (-O halde.·· Ne yapacak?.· Maçekten 9,000 dinar para alın- katle takibe değer bir şey oldu- mucibince Düyunu umumiyeye 919 da Almanyaya kabul 
ıAnisetus bır an düşündü. dıg-ını söylemiştir. g"unu so··yıemeg· e hacet go··rmu··- tediyatta bulunmag· a mecbur · E- k' b k ettirilen ağır sulh şeraiti arasın 
ı_ ger va ıt ıra ılırsa, de- ---• olan dig"er bazı devletlerin ge-. yoruz. da Ren erazisinin 935 senesine 
ı Romaya gidip nasıl aleyhin K Her hüki'ı,ınetin bu muhtıra- cikmiş olan tediyatı dahil bu-~· tertip edilen suikasti dünya- orsanlar çoğaldı lunmuyordu. kadar galiplerin işgali altında 

1 
ya vereceği cevaplarında ayrı- kalacağıda vardır. Lakin artık 

~ ilan eder, kölelerini silahlar, ŞANKAY,17 A. A. - Hay- ca bir ehemmiyeti olacağını umumi harbin bıraktığı mesele 
~iki de yarın Senato, lejyon- dutluk ve korsanlık artmakt:ı- so"ylemeg'e lu"zum var mı .. >. Bu Devlet demiryolları ı f. d·ı h" • '' ıı · er tas ıye e ı irken ala sabık 

1
· ·• mıllet aleyhine kıyam eder. dır. Dün akşam Yançikyan, suretle Avrupa ittihadı fikrinin müdürü gitti düşmana ait bir kısım erazinin 

1 Neron meyus bir çığlık kopa nehri üzerinde 3 gemi korsanlar amelı" kıymetı', tabik sahasında · · d · 
S k

' B • d · d Bayramı şehrımız e geçıren işgal altında tutulması bir te-
ı ene le urrus a on ü. tarafından yakalanmıs. ve tema- alacag· 1 sekı'l vuzuh kespede- · • · k · - Devlet demıryolları umumı mü zat teşkil ediyor. 
ılar sessız ve şa~ ın bır hal- men yag-ma edilmiştir. Yolcu- cektı·r. B d" A k e · dürü Haşim ey un n araya 
geri geri gitilcr. Neron: !ardan bir cog'u telef olmu~tur. PAI<İS, 16 A.A. - Dünya- İşgal altındaki Ren erazisi ı • , gitmiştir. -

,
1 

a - DostlarıT"' diye inledi. Şankay nahıyesi dahilind~ b.ir nın başlıca payıtalıtlarında inti .;;:..-~----------·lüç kısma ayrılmıştı. Şimdiye 
r .tatlarını, r• dasl nm ! ... Mı.ı' ~-ok kasabalar ya~ma edılmış- sar edecek olan muhtıra 16 sa- name olup bütün hukümetier altındaki ayrılmıştı. Şimdiye 

hbetinözle 'xır 'l da•ma zahir tir. Muhtelif ordtıların kacak- hifeden mürekkeptir. Muhtıra im suallere cevap vermeğe da- kadar diğer kısımlar tahliye e-
~ n sizler, ir ry;>,r~torunnztın,1 ıarından mürekkep olan ceteler yekdi(,erirden te'l1amen müte- vet olunmaktadır. dilerek yalnız üçüncü mıntaka 

m-ınevi evı c ııuzın sükutu Hap Tçeou'yu muhasara _etıı:ıek, ınayiz 3 knmı ihtiva etmekte- 3 - Neticeyi ihtiva eden bu kalmıştır. Şimdi Almanya bu 
<ısında s re Mİ k lacak- tedırler. Kuomıntangdakı nıza 1 dir. kısımda da bir tal·ım umumi mıntakanın da tahliyesinde ıs-

'' ~ "? .. Yalv • ırı; bana yar- ,.e ihtilaflar hükumet erkanı :ı- 1- Gayet mühim bir mu- mülahazalar bulunmakta ve rar ediyor. Çünkü bilhassa ta-
ı edinil! E~.u ıir ı ·ıl ögre- rasındaki tefrikayı arttırmakta kaddime olup bunda fe•leras- Avrupa birliği mi·:>.kının sürat-ımirat işi halledildikten sonra 
iz! İmdadınıza mt•htacım! anar1i harekatının artmasına se yon planının tanz'mine saik ol- le akdi lehindeki eshabı ehem-! eski galiplerin elinde bir rehin 
ni yalnız s·, kurtarabilirsi- bebiyet vermekte ve bu suretle mus olan umumi mütalea ve miyetle kayıt etmekte ve hükü- 1 bulundurulmasına lüzum görü
! memleketin dahilı ecnebi mem mülahazalar izah ve tesrih edil metlerden 15 temmuzdan evvel müyor. Şimdi Fransa ile Alma 

İki müşavir biribirlc•iııe akıl leketlerle tedrici surette tel"1a- mekteclir. - cevap verilmesi talep olunmak- nya arasında tahliyenin yapıl-
umışır gibi uzun uzun bakıştı- smı k:ıvbetrrıektedir 2 - Bu h.;ım nneta bir sual- tadır. rn:ısı düsiinülüyor.] 

di, dışarı ... Tabii böyle bir - Evet, vilayetin kıran var 
muameleye maruz kalan biitün dır. Birahaneler, .sınıf üzerire 
müştetilerimiz, haklı olarak, taksim edilmislerdir. B'l sınıf
semtimize uğramıyacaklardır,, !ara göre de kapanma saatleri 

Lokantacılar kapanma saa- tayin edilmistir. Eğer hu arad~ 
tinin hiç olmazsa yaz mevsi- hatalı bir muame eye marıı' 
minde saat (23) e kadar temdi- kalan varsa müracaat ederler· 
dini istiyorlar. Şikayetlerini tetkil: ederiz. hak· 

Diğer taraftan iddia ettikle- 'lı bulursak tabii ta3hih edilir.,.-

Teftişten sonra 
Posta müfettişlerinden Fah

ri Bey tarafından görülen lü
zum üzerine Galata postanesi 
memurlarından ikisine işten el 
çektirilmişti. Yaptığımız tahki
kata nazaran buna sebep bir 
suiistimal filan değildir. 

Geçen sene Galata postane
sine verilen ve Beyruta gidecek 
olan kıymetli bir mektup mür
siline gitmemiş ve bunun yeri
ne Atinaya gidecek bir mektup 
gitmişti. 

Vaki olan şikayet üzerine 
bu işte bu memurların hatası 
görülmüş ve kendilerine mu
vakaten işten el çektirilmiştir. 

Tahkikata devam edilmekte-

1 Cevap verivoruı 
(Birinci sahifeden mabat) 

normal bir halde inki af etme!< 
tedir. 

Muhadenet misakı ve bahı1 
tahdidi teslihat işleri. Ankara 
müzakeratı neticelendikten soıı 
ra görüşülecektir.,.. 

Ortada sulhü ihlal edecek 
bir hareket vr. tehlike mev
cut bulunmadığı kanaatinde o 
lan Enis Bev, Yun:ı'l hiikurne· 
tinin mübadele itilafına müte· 
allik son cevabına Harici ye Ve· 
!<aleti tarafından hazır!anııfl 
mukabil cevabımız hakkı1'dll 
ketumiyeti muhafaza ederek ıı· 
demi malumat beyan etmi!jtir. 

dir. Hükmetimiz. mukabil cevıı· 
bı bugünlerde Atinaya gönde· 

Poliste : sokak recektir. 

k 
Hükümetimizin cok nıüsııil 

avgası.. olan bu tebliğatr üzerine islerİ:1 

Bir kısım polis memurları nihai safha va göreceği ve ati:'~ 
dün takım halinde Topkapı ci- Yunanlılar .hüsnii niyet c:ÖStrr· 
varında bir sokak kavgası tali· dikleri takdirde itilafm irnza:'. 
mi yapmışlardır. Polis müdürü bir emri vaki haline ıreleceı:' 
Şerif Beyin de iştirak ettiği bıı muhakkak görülmektedir. 
talimler muvaffakiyetle netice- Enis Bey dün miibadele 1'0: 
lenmiştir. Talim bittikten son- misyonuna gelerek Türk he~e~ı 
ra polis memurları Mal tepeye ikinci murahhası Nebil Beyi :.

1
' 

kadar bir yürüyüş yapmış ve yaret etmiş ve bir müddet gır 
~ kş:>""lll '16~ dnnmllşlerdir. rllşmilştllT. 
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Müterakim oktruvalar, yeni tarif eye göre tenzilatla alınacak 
Nasıl alınacak Asrt ahır Ne olacak? 1 Açığa! Muafiyet 
MiJteralllm olltruva 
vergileri tenziliJtlı 

tarifeye glJre 
atına calltır. 

lnekçilere göre 
ahırları 

Emanet yapmalı 

Vali vekili ve Nafıa Liman şirketi yetmiş Vapurcuların güm-
müfettiş Y alovada memura bila müddet rük resminden 

f tahkikat yapıyorlar. mezuniyet verdi. muafiyeti 

Cemlgetl belediyenin bu- Muayyen bir ücreti Devairde tasfiye mu- Bunlara iş buluncaya 

11ünkü ıc·t1ma111da 11e11l inekçilerden almalıdır amelesine başlandı kadar nısıf maaş 
Mayıs sonunda hitam 

buluyor 
/arifenin kabulü verilecek 
oıuhtemeldir. Şehremanetinin, fenni ahrr- Vali Vekili Muhiddin Bey Türk armatörlerinin ecnebi-

lar inşasında ısrar göıtermesi dün Yalova'ya gitmi~tir. Mu- İ b 1 r . k . d"' !erden satın aldıkları vapurlar 
Cemiyeti belediye idare en- inekçiler arasında ehemmiyetli hiddin Beyin bugün dönmesi d ~t~~ u ıman şır etı b~~; dan gümrük resmi alınmamak 

tümeni dün akşam Emanet telaşı mucip olmaktadır. Bil'- muhtemeldir. e.~ ıtı aren 70 memur.un;-ı ı a tadır. Bu muafiyet bu ay ni-
Oktruva müdürü Osman Beyin hassa sütçüler cemiyeti işe faz Nafıa m!ifettişi Bahtiyar mudı·rdkeettmbeuzumen addeltmıştır.ken hayetinde bitiyor. Thni 1 Ha-
l · · · k 1 h · k b h B · Ş mur arına -§tirakile toplanarak yeru o - a e emıruyet verere u usus ev de Yalova'da bulunmakta- d'l . . b. . b 

1 
zirandan itibaren ecnebi liman-

truva tarifesinin kat'! şeklini ta teşebbüslerde bulunmağı ka- dır". Muhiddin Bey inşaatı tef- ı ekrınde yenı ır ış u unfunca- Jardan Türk limanlarına kay -
L ·f ı · . ya a ar maaşlarının nıs mı ve 'lllzırlamıştır. Muaddel tarı e- rar aştırmıştır. tış etmektedır. kf E - k d.l . b. . di devredilecek vapurlardan 
llin Cemı·yeti belediyenin bugün Cemiyet, azası arasından Stl- Müfettiş Bahtiyar Bey ise rbecle ır .. gkcr en 1 e

1
n kır .ış ·· ··k · 1 kt tu . .. ak d·ı ğ" b. h t. b k tl y . . u upta şır etten ayrı ma ıs- gumru - resmı a ınaca ır. 

Ilı ı.çtimamda dı:ıuzE ecümr~ e ı - Açecke ı ır ~yed ı u ktı~a Cesa ~ alova yollaı:~ın .~n-~a ve tamı- terlerse kendilerine müddeti Maamafih evvelce Vapur-
esı muhtemel ır. n en, n araya gon crece r. mı ratmda terahısı gorulenler hak h. ti . .. b' cular birliğinin hükfimet nez-

! · l ·nı t. k'tı·b· • · !b h. . ızme erme gore ır maaştan l lkadarların müracaat en ye ın a ı umumısı ra ım kında tahkıkat yapmaktadır. k . dinde yaptığı teşebbüsatın ne-
ııazan itibara alarak mütera- B., ahırlar meselesi hakkında Sene sonu be~tr:;aaşa adar tazmınat vere- ticesi olarak bu muafiyetin 
lı:iın oktruva reaimlerinin de bu şunları anlatmı§tır: Sene sonu yaklaştığı cihetle ce Bı · 

1 
· temdit edileceği kuvvetle ti-

tııuaddel ve tenzilatlı tarife ti- "- Şehremaneti umumun devairde tasfiye muam~lesine ·ı u ~em~ ar~ mezı;nıret ~e mit edilmektedir. 
ltrindeı1 hesap edilmesini mu - sıhhati namına ısrarında çok başlanmı~tır n. me~ı~ke se P

1 
ımanlmaa ıyde - B h k d. ·1 ··rU 

. h klıd Ga . f • h 1 . ~ . nın gıttı çe aza mış o ası rr. u ususta en ısı e go -
11tfık görmi.ı§tUr. a ı:: . yn ~nnı a ır ar ı- --0- ••••••••••••••••••••••••••• şen bir muharririmize Vapur-

Cemiycti belediye balarının mü- nekler uzerınde hır çok hasta- Bogm~ aca ök·u··ru .. au·· At yarı•ları cular birliği müdürü Şevket 
lıiın · b t · ettikleri lıkl b. k d. H · 0 ~ .., ·. bır ~ısm.ı unu. aa~p. k 1 . ar tes ıt e!'11e te .ır. a~ıç- Boğmaca öksürüğünün co- Bu yaz yapılacak at aynşla- Bey demiştir ki: 
>;ın Cemıyetı belediyenın ıl çtıma ten satın aldıgmıız ıneklenn . Uk lm · · · 
•nda kabul edilecefi anlatılmakta- ! ğaldığı yazılmıştı . Bu hususta rının m emme! o ası ıçın ıs- - Muafiyet mtiddet! bu ay 
dır. Cemiyeti belediye izasından Y.aşadıkları fenni ahırlar?an bı- Sıhhiye müdilrli Ali Rıza Bey tihzarat yapılmaktadır. Bir çok nihayetinde bitiyor. Fakat 
Avni Bey demiştir ki: z~ a~'.rla~ı:ıa nak1edılmele- diyor ki: viliyetlerde yarışlar başlamış- evvelce yaptığımız teşebbüsler-

·- Cemiy~ti belediye, oktruva nnı muteakıp v~r~me tutul_duk - Münferit bazı vak'alar o- tır. de aldığımız vaitlerden bu müd 
hakkında vakı olan şıklyetlerı ehe"! ları defalarca gorulmektedır. 1 b.1. B d h 1 üte Karacabeyde dahı· 25 mayıs d' ı·ı - · · k "'' ~ ·k tm. b eı•l•yı A . f • b. h b a ı ır. u a ava arm m - detin tem ıt er ı ecegını uv-·· .. yetle tetaı e ıt ve u m ~ srı ennı ır a ır eton o- . . l k 
h•Ikın lehine halletmek için şu iki la k . ' d·ı . 1 havvıl olmasından ılerl geliyor-. ta yanş yapı aca tır. vetle ümit ediyoruz.,, h ra ınşa e ı mış, cam arı ma-
•defi göze almıştır · · · d · 1 A ·· · · b 1 - -

1 _ H ayici zaruriye oktruvası- vı, ıçın e vantı atoru u unan 
nı asgari ~:dde indirmek. muhte~enı binalardır. Şehirde Bir aile f aclası 

-. 

Şu süprüntü arabasının durduğu sokağı sakın tehrin ken ' 
bir semti sanmayın. Gördüğünliı yer, Sirkeci tramvay cadde. 
nin hemen yanı başındadır. ; 

Tiksinti duymadan ve burun deliklerini tıkamadan ömlndı i 
geçilemiyen bu köşeyi gördlikten sonra "bu ne pislik!" di: i 
haykıranlara hak Yermemek mümkün mü? ' 

Poliste 

Feci bir cinayet 
()n yedi yaşında bir çocuğu heır 
teeavüz edilmiş, hem de kolları 
bağ] anarak ve kalbine bıçak~ 

sapla11arak Kağıtaneye atılmı. ~t l - Milli ve mahalli sanayiin is- bulunan 450 inekçiden ancak 50 
lihsaı:u üzerine mevzu bulunan ok- si bu ahırları yapmağa mukte-
1'.Uvayı da <.d ta _hiç menzilesioe in- dirdir. Saniyen şehremaneti a-
dırerek hi .. edilmıy •ek bir hale ge- h l · · d t · tm' d 
~rınek. _ ~r );'er erını e ~yın ~ ış. e-

Halıcıoğlunda Tursucu ma
hallesinde oturan Sey risefain 
amelebaşılanndan Ahmet Ef. Hasköyde Arabacılar soka- 1 ve cebindeki on lirayı 

ğında 42 numaralı evde oturan ! kaçmışlardır. 
bu eaasbr sanayi erbabının An- gıldır . Bazı zengın ınekçıler, 

~•~da yaptıkl arı korgrede şükranla şehrettıanetinin istediği ahırla
~Ydediln»§ ve reırni teıek~ürle rin~ rı yapmak istiyorlar. Fakat a
~az?aı' o!...,uştuı . Y~.''ı. tarıfe ç~k ı- hır yerleri taayyün etmediği i-
}'i ır tetkik mahsuludlir. İktısadl . . . Ah l 
l"iı yüşUmfiz göz ön'1nde tutularak çın Çekınıyorlar. rr aı: yapı-
>.,,rupadan gelen lüks cıyaya çok dıkta°:sonra .sehre1:11.anetı , bu 
•t okt-uqa resmi konmu§tur. yerlenn şehır dahılınde sayıldı 

Halka ve bilhassa müstahsillere ğını söyliyerek ahırların şehir 
t . ılat ı::östermek Cemiyeti belediye haricine naklini isterse ne yapa 
nın ana endi;esidir ? d. l V 

Binaenaleyh. alakadarların mUte- n~ · ı:yoı: ar. e Aem~nehtte1n te
tıkim oktruv borçlannm da, yeni mınat ı~tıyorlar. sn a ır arın 
tarife mucibince •.enzilatlı olarak a- bol su ılc yıkanması şarttır. 
lınm-ıı husuındaki taleplerini tasvip Halbuki şehrin bir çok semtle
•tmeğe .tara!tarız". rinde Iağım tertibatı yoktur. 

Yeı;ı ~arıfr başlıca !U tadilltı Akan sular nereye gider? 
ltıuhtevldır · .. f • 1 

Şehrimizde mamul mevaddan ıim Boyle asri, ennı ahır ar, es-
diye k3daı alınmakta olan oktruva nafın sermayesile yapılamaz. 
~•ldırı!arak sadece mevaddi iptidai- En iyisi şehremaneti bu şekil
}>•den cüz'i miktarda resim alınmak- de ahırlar inşa ettirerek inek 
l 'ktlf d'J k . A k t "ki ' ı a e ı ece tır: . nca .... eıvı sahiplerinden hayvan başına 
'anay; kanunu mucıbınce butun ver- b. ·· 

Haplslfan~d•n kaçanlar hllklaıla huıurunda st>rguga 
ç•kllmtılerken .. 

Hapisten kaçanlar 
Diln bunların birinci cezada 
muhaJ_ıemelerine başlandı lilerden mua' olan mcvaddı iptidai- aydan aya muayyen ır .. ı:cr~t 

l"cd•n oktruva resmi alınamıyacağın- almasıdır. Bu suretle butun ı
dan bunların mamulilnden sarf•dilen nekler murakabe altında bulun
'ııtida l mcvat derecesinde resim tah- muş olur. Hastalıklı ineklerin 
•il olunacaktır. sağılmasına meydan verilmez. Tevkifaneden firar eden maz intihal davası 

r · k.l d · nunlann muhakemesi birinci . _ --· rikotaJ eşya•ının ı o~un an ev- Bu, şüphesiz kı hem emanetin 
~•lec l , ıoan 10 ku ruş res.ım Y.erln.• işini kolavlastınr, hem sıhhati CCilada görtildü. Maznunlardan iki doktor arasındaki 
enı '"rlfeve buna s •f•dıl•n bır ki- . · d, h .. Dilber H., ıs seneye mahkf.ım tahkı·r davası go''ru'' ldu·· lo iplik resmi olmak iizre sadece 20 umumıye a a muemmen o-

l Nazmi, 16 seneye mahkum Ah . . . 
l>ara. iplik imalfitından iıe iptidai ur.,,. met Besim 15 seneye mahkfim Etıbba Odası dıvanı haysıye 
lt:addesinin resmi olan (5) para, ' · d · 
n~ylde kullanılan n•bati yağlardan Em•n~lt• Arap Osman Sergardiyan Ga tine verdiği istıda a eserı hak -

!O para, makarna imalinde esas olan lip, Talha, ŞUkrü , Bekir Sıtkı, I k
1 

mitli a d('~ıb~ı. çaD!ma)K~ tabiBrini 
1•rıı;ı:in kilosundan s para resim alı- ,.,.,llrı•ng kulilrn M t f H n Mu··n·r Yusuf m an ıgı ıçın r. azım ey 
"- ktır ..1 1 :I:" us a a, asa ı ' 'ı f d D İh H·ı · B Osman, Osman, Yusuf, Meh- tara ~ an r. 5~ ı mı · 

Ancak maddei iptidaiyesi inhioa- Caddelerin tamiri Al N . İb ah. aleyhıne açılan tahkır davası 
'• tlllıı olmak itibarile resimden müs- met, 1met un, r ım, d'• .. ··ıd·· 
it " d d - i i b l dl l Aı· F Ah z·h . H un goru u. •ııa olan kolonyadan clo,,ru an oı:: f n e e ye er~ ı uat, met, ,ı nı, a - K' B . k.li b 
1 'Ya küçük bir resim alınma&ı dil· !il, jandarma çavuşu Mehmet az~ eyın :•e ı . u me-
~~lm~sefc ko.lo~.ya~ılar _ b:-ınun enı/r Ver/idi. Ali ve Ahmet Efendiler mah- seleye daır tt:a~sıyet dıvanın~n 
L· mamu atın ın · ışa.ına m•nı teş- Seyyahin kongresinin top- keme e .,.eım·şlercli Dava gel- evvelce ı:erdığı kararın kendı-
<ıl edeceğini ileri s .irı;lükleri için - . . Y " 1 

• • • • k • kilde t kkül 
lt;.ldırılması muvafık g<:rülınektedir. lanma zamanı yaklaştıg1 ~çın ~ mi yen 3 maznunun celbi için sının . anunı şe . . . eşe 
.\ncak bu tadilat yalnız şehrimizdeki manet İstanbul ve Beyoglu cı- k ld etmemış olması ıtıbanle muta 
llı•mulata münlıasir olduiu için ha- heti dairelerine emir vermiş ve a ı. olamıyacağını söyledi. Şahit o-
llçt ı k · a· · ht !arak dinlenen Tevfik Salim 11 en ve meme etın ıger mu e- bu daireler de kendi mıntakala yeti kayde "ayandır. 
· 1 akaamrnd•n gelecek mamül eıya- d k. dd l ~ Paşa dedi ki· 
d~- k. k.ld d h 1. · alı rın a ı ca e ve trotuvar an Doğancılar parkındaki yol-

1
· ·• eı ı 9e ı e u u ıyc resmı - . - Hasta hsan Hilmi Beyin 

~•takur. Yeni tarifeyi, alakadar sa- tamıre başl.am.ıştır. !ar bozuk olduğundan yeniden 
~ y di l seririyatına yattığı için hasta •yi orbaht ve tüccar memnuniyetle enı epanaer er kum ile dnaenmi .. tir. Dog-ancı-
~ ğ -.. " kendisine aittir. Bu noktada •şılamış ve iyi bir tesir yapaca ı Emanet yeni sene zarfında !ardan Salacag" a giden yol ta -
•n1 •• ı t E k' ta ·r ·1 ede Kaznn Bey muhtidir. Bazı es-i •' mı§ ı;-. • 1 

• !' c 1 e sen eni den iki dispanser açmağa mir olunmuştur. Salacak iske-
~· loo..ooo !ıraya balıg olan oktruva Y . . . babı muhaffefe bularak alent 
•riclatı bu muaddel tarife üzerine karar vermıştır. Bunlardan bı- lesinde büyük bir bahçe yapıl- tecziyesi cihetine gittik. İhsan 

evvelki gece saat 2Z ye doğru Iıammal Davit Ei. nin oğlu, -<>-
1 evine gelmiştir. Allia.1s ınusevi mektebi talebe- Ahçı Fazlının yaptıklar 

Ahmet E fendi, uzun zaman sinden 17 yaşlarında Yako bir Galatanın sabıkalılarında 1 

1 danbcri .1e- ne sebebe mebni haftadanberi meydanda yok- ahçı Fazlı evv.elki gece içere; 
ise zevcesi Şerife Hanımı kıs- t~r. Şimdife kadar yapılan bü- sarhoş olmuş ve kamasını çe~ 

i 
kanmakta ve bu kıskançlıkla tun taharnyata ragmen Yako rek öteye beriye saldırmak' 
sık sık münazaa çıkarmakta- bulunamzmı~ tı. Niha~et dün başlamış, kendisini yakalam, 
dır. zavallı çocu!!un cesedı: ı.rnl~_arı ga gelen memurları da tah~ 

İşte Ahmet Efendi gene bö- a.rkasına baglı, ınemesın_ın uze- etmiştir. Hakkında takibat y, 
yle bir kavgaya başlamış, niha- rınde Ab;çak yarası oldugu hal- pılmak üzre yakalanmıştır. ' 
yet bıçağına sarılmış ve Şeri:e de, Kagıta_ı_ıe açıklarında bulu~ı --o-
Hanımın üzerine hücum etmiş muştur. Dun bu hususta tahk~- Otomobil arabaya çarpt 
tir. Ev sahibi Hatçe Hanımla kat yaptık. Yakon~n .. annesı ı Arabacı Osman dUn arabaf 
oğlu Niyazi Efendi, karı koca- E~~er H. şunları so~~u~:or: le Şişliye doğru giderk/ 
yı ayırmak üzre çalışmışlarsa - Geçen cuma g~nu Yako,. 371 numaralı otomobil çarpr 
da Ahmet Efendi karısını 9 ye- ark~daşlarından ~-esım ve H_al- rak arabayı parçalamış, arabı 
rinden tehlikeli surette yarala- ko :le beraber K3:gıtan~ye ~ıt- cı ile hayvan yaralanmı tı 
mı~, bıçak darbelerile gerek mege ~arar v_ermışlerdı. Og~~- Şoför vak'ayı müteakip ka 
Hatçe Hanım, gerek Niyazi E- muıı hır baca~ı. sakattır. O gun tır. 
fendi de ·aralanınışlardır. arkadaşları _!:>ısıkletle, ':ak? va-

y purla Kfıgıtaneye gıtmışler. 
Ev içindeki feryatlara yeti- Fakat her nedense orada bulu Vün çiğneneler 

1 - Şoför Eyübün idaresi 
deki otomobil Gedikpaşada t 
yaşlarında Selfınikli Hadi:ı; 
Hanıma çarparak yaralamı 

şen devriye polis memurları, 
zevce katilini yakalamışlar öl
mek üzre bulunan Şerife Hanı
mı Balat musevi hastanesine 
kaldırmışlar, diğer iki yaralıyı 
da tedavi altına almışlardır. 

Ahmet 50 yaşındadır. Ailesi 
Şerife H. la altı senedenberi ev
lidir. Şerife H. son zamanlar -
da, çocuğu olmadığından, Ah
met Ef. den ayrılmak arzusu
nu izhar etmiştir. Hatta Şerife 
H. mahkemeye de müracaat et 
miştir. Bu yüzden daima ara -
larında kavga olmaktadır. Ay
ni zamanda Ahmet Ef. kendi e
vinde oturan torunu Niyaziden 
de kansını kıskanmaktadır. İş
te bu ayrılma davası ve kıskanç 
!ık derdi bu faciaya sebebiyet 
vermiştir. 

__ ...,. __ _ 
• 

Tuhaf şey! 

Karnında cinler 

Cesedi b11l11nan Yako 

~ tır. 1 

' 2 - Şoför Süreyyanın idar, 
1 sindeki 1259 numaralı otomı 
bil, Üsktidarda Çinilide kayn 
kam mütekaidi Memduh Bl 

' yin 8 yaşındaki evladı mane\ 
si Fatma kıza çarparak ba ır 
dan ağır surette yaralamış 
sol ayağı da kırılmıştır. 

--<>-
Köpek yüzilnden 

şamamışlardır. Çocuğumun 
Kağıtane iskelesine çıktığı gö- Beyoğl~da müsevl sinag 
··1 ·· t. . o - d be · y k nuda bekçı Osman Ok mey< ru muş ur. gun en rı a o d . 

gaiptir. Polis, o kadar aradı nın an geçmekte ıken ~a~lı 
bulamadı Nihayet dün cesedini "'.~kt~. olan bahçı~an Lutfın 
bulduk. Çocuğa oradaki bahçı- k~.Pe.gıne tekme ıle vurmu 
vanlar tarafından fili şeni yapıl Lutfı de b~a J:ızarak Osmar 
<lığı ve sonra öldürülerek suya hıçakla tehlıkelı surette yara 
atıldığı zannolunmaktadır. I mıştrr. 

Vak'aya müddei umumilik va- -o-
ziyet etmiştir. Ceset morga kalı Sarhoıun işi 
dınlmıştır. 1 Vefada oturan Ataullah i 

--<>- ı minde bir adam, güpe gündü 
!Oo,ooo lira kadar nokoanla ı,400, rinin Kadıköyünde inşası ta- maktadır. Burada sinema, saz, 
•o Beyin çalma kelimesini intiha- varmış . • , ? liraya tenezzül •dcceği tahmin karrür etmiştir. Diğerinin yeri gazino yerleri aynlacaktır. d Limanda bir müsademe sarhoş olmuş ve Salkım söğü 

Kasım paşalı seyfeddin dün te ?ir kaç el silah attığ"ınd1 
sandalına 44 teneke peynir ile polısce yakalanmıştır. 

'~ıl kt d. lin TUrkçe manası ır ve kasta Dun·· valı· muavini Fazlı Be-me · e tr de tesbit edilecektir. Sahilde pl~jlar yapılmakta· 
, Maamafilı salahiyetar zevata rö- İ d d hh' d ~ İmr dd .1 U makrun değildir.,,. yı'n yanına yirmi beş yaşların-
~ şehir bütçe•inde muvazene te- m a 1 sı 1 ve ogum dır. ahur ca esı e ncu- Hilaliahmer reisi Dr. Ali Pş. da birisi girerek: 
• in edildig"i için Emanet bu vaziyet- merkezleri !ar sokag-ı tamir edilmiştir. Se- D N O B D T • r. eşet sman ., r. ev- _ Efendim. Korkuyorum. 

n YMrs.ılmıyacaklır. . . . . Emanet, hududu geniş ve Himsız, Acıbadem yolu parke f.k R D Ekre B h t 
ı ecep, r. m e çe , Başnnda ve kamunın içinde e-'•'-l· enı oktruva tarıf.csınde ycrlı ı· nüfusu çok belediyelerde dört, ile döşenmiştir. Karacaahmet D R f.k MU . D H d 

"'< ıle ı o k k r. e 1 • nır, r. ay ar cı·nnı· ve pen·ler var. Bı·r tarafa re uruş resırn onmasına .. .. . d .k. · d d h b. • ·-· 1 k". ··k b. k 1 
,""kabil ha ı Hen gelen ipeklilerin k~çuklerın_ e ı ışer ım a ı sı ıtışıgınc e ':'c;u ır par yapı İbrahim, Dr. Esat, Dr. Fah- gidemem. Beni burada muha-
tırni 200 ktırus olarak tesbı·t edı·1. hı merkezı açacaktır. Bu mcr- mıştır. Üsklidardan Doğancıla tt. K · B J r d "" re ın enm ey e e eser nC§ faza ediniz. Karnımdaki periler •qttir · kezlerde hir tabip lüzumu ka- ra giden yol üzerindeki cami · hakk İh B · l 

rı ının san eye aıt o - ihtillil çıkaracaklar. Beni kur-

1 k ,. ··-1· I f dar sıhhi malzeme bulunacak, kaldınlarak burada bir bahçe duğunu ve tıbb! <;alma tabiri- tarmız.,, gibi saçma sapan l§f-
S an Ş er doktor acele vak'alara kazala- yapılmıştır. nin tahkir mahiyetinde olmadı- lar söylemiştir. İbrahim oğlu 

Ir ··dd tt b · h · · ra yetişecektir. Yıldız sarayı ğıru söylediler. Ha••n ı·smini taşruan bu ahsın rJ ır mu e en en şe nmız- Bundan başka dog'um yerleri 1 Hilmi B ~ ' 
e bul İ k' • ·· A k da bulunan Emanet Dava hsan eyin a- kuvveı· aklı·yesı· yerinde olma-~· unan s ·an ummnı mu- de nazarı dikkate alınmıştır. ~a. ara . 
Uru Hacı Mehmet Bey An- Bu un i in emanet her muavıru Hfunit B. YıldlJl sarayı sistanınm celbi için talik edil - dığı görüldüğü için muayene 
<ıraya gitmiştir. · tt n 10 y~tağı tecavü; etme hakkındaki mukavelenin feshi di. için Sıhhiye müdüriyetine gön-
liacı Mehmet Bey, bu ayl~~ ş:rtile birer doğum evi a- için Vekiletle temas etme~e- Türk - Yunan mahkemesi derilmiştir_._...., ___ _ 

19 sandık eşya alarak Yemişe -o-
gelmekte iken Unkapanı önle-ı iki ortak araamda 
rinde Rıza kaptanın idaresin- ~ Emirganda Aktar sokağı 
deki motör çarparak sandalı da oturan yıkıcı Veli ile orta 
parçalamış, sandalcı ve içinde- Mehmet bir para meselesind 
kiler denize dökülmüş ise de kavga etmişler, Mehmet iske 
etraftan yetişilerek sandalcı ile le ile Veliyi başından yarala 
eşyanın bir kısmı kurtarılmış- ğından yakalanmıştrr. 

tır. -0--

-0- Bırakılan çocuk 
İki şeririn şoföre Beşiktaşta Çelebi sokağınc 

taarruza terkedilmiş 20 günlük bir , 
Çubuklulu şoför Mehmedin cuk bulunmuştur. 

idaresindeki otomobile evvelki Yangın başlangıcı . 
••ay~~~cle İs~fın ı:ı:ıumi mü- ' a~aktır. Bu evlerde her türlü dir. ~aamafih .şay~t bah~enı.n. Bir mliddettenberi faaliyeti-

!: ~rı ~u ı l.g~ eclılecegınden tas- ~enni vesait bulunacaktır. ~edelı ıcan az bır.mıktara ındın ni tatil eden muhtelit Türk -
e. ışlen ıle mesgul olacaktır. .. . . lırse Emanet fesıhten sarfına- Yunan mahkemesi bu ayın 22 

gece henüz isimleri anlasılama- Laleli harikzedegan apartı 
Hamdullah Suphi B. . yan iki kişi binerek Eyib'e gi- manlannın 15 numaralı dair 

Türk ocakları merkez heyetı deceklerini söylemişler ve De- sinde ütüden kıvılcnn sıçrıy, 
reisi Hamdullah S;-ıp~i Bey bağlar çeşmesi önüne &eldlkle- rak yangın çıkmıştır. Derhal ~ 
d~n :Ankaradan şehrımıze gel- ri zaman tabancalanm çekerek itişen itfaiye yangını liondü 

lstanbul iskan idaresindeki Üskudar beledıyesınde :r;ar ederek burasını park halin- sinde tekrar faaliyete geçerek 
~ff' ~ ışleri de ay nihayetinde faaliyet de ahaliye açmağa karar ver- bazı mühim davalara bakacak-

t rılecektir. Üsküdar belediyesinin faali- miştir. tır. mıştır şoförün üzerine hücum etmis müştilr. 
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.REHANE - Ankara caddu~ 
' . ıo Telcnf adresi: Milliyet. ı .. 
1 1 

Telefon numaralanı 
1 'ıtanbul 3911, 3912, 3913 

. BONE ÜCRETLERi 

-;;-~b:::::::-s;EPSiSi-iklV~~-
lar, zabıta memurlarından mevkufun {IG- \l.l=~....r,rJ 

Kilmll P•şa ve Salt P•ş•nın lıltapları • Salt Paşanın 
Serveti fiinun hakltındalıl tevtJhhiimO-Fadılı muhterem 
Emrullah Efendinin tuhaflığı v• çirkinliği • Avrupa 
•tgahatları • Almangada oeverlln ve Trabulus Garp 

muharebesinin patlayışı .. 

siyasi bir işle muhakeme edilmiyece
ğine dair taahhütname almadan ayrıl 
mamışlardı. Ve tabiatile bu taahhüt
name !stanbulda sarayla muhabere
lerden sonra verilmişti. Bundan do
layıdır ki Emrullah Efendi İstanbu
la gelince hiç bir mahkemeye sevko
lunmıyarak ve menfaya gönderilme
ğe dahi cesaret edilemiyerek yalru• 

Meşrutiyet ilanından sonra siyaset dilen bunca fedakarlıkları bilyük Sa- tarassut altında ve menkup bırakıl-

Aşk ve dostluk 
- Fransızcadan -

Deve yapmak! 
. Yapmak masdarr, bizde en 

çok kullanılan masdarlardan bi
ridir. Sokakta bir tanıdığa ras
lanz. İlk sual şudur: 

: ~ğl 
~l l 

TU.kiye için Hariç için 
400 kuruş 800 kurut 

kııvgaları uzun müddet Sait Paşa v• drazam yok eyliyor, harbiye ve balı- mıştı. Bu dediğim vak'a l309 da ce- Armand sokak kapısından içe ınaceralarmızdan bahsetmişti 
Klimil paşa isi,mleri etrafında teker- riye nazırlarının Padişah tarafından royan ediyordu ve Emrullah Efendi ri girerken hizmetçi kadın: niz de. . . - Eee !. • ne yapıyorsun baka 
lenmişti. Abdillhamit devrinden inti- nasbını ortaya çıkararak kanunu esa- kendi sınıf arkadaşı olup sonradan - Madam şimdi gelecek, !Ut - Ne yapayım? ... Bir takım lım? ... 
kal eden bu •ok meşhur vezirler, san siyi yıkıyordu. maarı"f nazırlığı dahi eden Gelenbevi f b" b kl · · d" d k kl · b · · ' O d h k · 1 • p ki b d k" f k en ıraz e eyınız. . . ıyor u. er e erın em sevmesıne ma- a emene -serıyet e şu ce ki bütün siyasetimiz-in iki hareket Sait aşanın ta m a 1 1 raya zade Sait Bey karde•imin arkadaşlı· 

750 " 1400 " 
1400 " 2700 " 

S · p · "h ı kı e d'~ Ve bu hususta • Biraz sonra salona ev sahibi ni olamam ya. . . Leopold da vabı verir·. mihveri idi. aıt aşa ıttı atçı ara saca cevap v r ~... ğından ve misafirperverliğinden isti· 
ı ılen evrak geri verilmez iltica ederek hırs ·ve emelini tahkim uzun söze hacet yoktu; 1908 Temmu fade ederek İstinyedeki yalısında u- madam geldi: bunlar meyanında ... Bir uydan _ İyiyim, sen ne yapryoI"-

etmişti, Kamil Paşa ise karşı taraf zunda mahut kabinesi aleyhinde Ser zun milddetler oturmuştu. Ve kendi Annand diyordu sizi çok beri peşimde ' r 
>ti geçen nuahalar 10 lı:unıttur• 

= zcte ve matbaaya ait işler lçlıı 
' üdüriyete müracaat edilir. 

·ı d k k ı 1 · · s - ' ' · · sun· · · 
Partisine dayanıyordu ve bu parti 31 vetı ünün a çı an .ma a e erımı, a- sı·nı· hı"• kim&e aramryor ve ona bir bekletmedı"m değı"l mi? C ık d ""l ., · 'h ı h ifil · • ... - anınızı s ıyor egı mı... Du""nyada herkes mutlaka b.ir Marttan sonra dağıldığı için Kamil it Paşanm ıttı atçı ara u sayesın· hizmet vermiyorlardı. Emrullah Efen G ·· ı b' k d d M" 

d k d h k 1 de 1910 da kurdug·u kabı'nesinde ma enç, guz·e ır a ın ı. ısa - Sizi çok kıskanıyor. . . """Y yapor. Bu yapılan seyler bı·-
1 ?etemiz ilinlann mes'uliyetlnl 

kabul etmez. 
Paşa ayanaca yer en ma rum • - - di İstinyedeki yalrda münzevi yaşar- r - _ 
mıştı; Paşaların ikisi de eski devirde arif nazm olan fadrlr muhterem Em- ken pedagoji hakkın<fa yazılar yazar fir: -(Aru bir harekede) Nasıl?. ribirinden farklıdır. Birinin gön 

e ı~~~===============n 
oynadıkları rollerin ehemmiyetini gös rullah Efendi yazmıştı, makalede im- dt ve bunlarr, sansörün ve sarayın -Müsterih olunuz,dedi, hiç Beni mi kıskanıyor?.. /ünü yaptığınız gibi yuvasınıd:ı 
termek ilzere koca Ciltlerle "hatırat,, zası yoktu amma Emrullah Efendi- mu"dahale tehlı"kesın· e ragm" en ben beklemedim Bir çok meziyeti- çu··nku·· ı'kı"mı'zı" her yerde · · 

:;uGÜNKÜ BAVA 
· - yapabİii•sınız. neşreyıedı'ler. Bu kı"tıaplar kitaphane- nin müsveddeleri nezdimde idi. Sait Servetı"fu··nunda "Emrı·,, ı"mzası'le neş- · "b" · f' · · · b ki tme b b ·· ·· ' 

İ nız gı ı mısa ırınızı e e - era eı: goruyor ... 
ıerı.mı·zde duruyor, fakat dog"rusu her Paşa•,·a hitap ederek" kdam,, da bir rederdı"m. k · · d l"k · · La'tı'f olmak sartı"le la'tı"fe ya-- me mezıyetme e ma ı sınız. - Aramızda samim1 bir dost ikisinin de tarihi bir kıymeti yoktur; açık mektup neşreyledim. 1908 Tem- Meşrutiyet ilanında Servetifünun M'"b l' • d' ı prlır 

1 
·ın bu aret en ç0k 1 7 en at 

ı derece idi. Bugün rüzglr 
İl s hava bulutlu olacaktır. 

· · d k es s· e muhaıı·r o - u a aga e ıyorsunuz ·· · luktan başka bir şey mevcut ol- · çünkü o koca ciltleri paşaların ikisı muzun a anunu a ıy - matbaasına, mefkUremiz etrafına ko-
d k d ·ı · · · k k · · larak kurdug·unuz kabine aleyhinde I"kı"sı· de gu""lu""ştu··ıer.Biribirle- m'adıg"ını so··ylemedı·nı·z mı·:>... Niçin itiraf etmemeli, üç beş e en ı erını temıze çı arma ıçın - şanlar arasında Emrullah Elendi da-
ı'•lerı"ne gelen vesı'kalarla doldurmuş- kı' hu··cum ma1<alelerini yazan şimdi hı· vardı, yukarda dedı'g· ı·mı"z makale- rı'nı·n ell·erı"nı- sıktılar B 1.. ·· d' ı ahbap bı"r araya gelı"nce tatlı ta • · - una uzum gorme ım ... lardrr ve ekseriya hakika'"' degı···tir- yanınızda arkadaşınız olan maarif na lerı· kendı"sı· yazmı•tı ve hepı'mı·z gı"bı" G • . • k rafından dedı"kodu yapdır 

• 
" • • ezmege gıttnege arar ver- Bu mükalemeden sonra ikisi- · me kten de geri kalmamışlardır. Sait zırı Emrullah Efendidir' ne onun ya- Emrullah dahi coşkun halde idi. 

P k.t ı d h t h f B zış ında ve ne de bı'zı'm neşrı·mı"zde t· 1 mişlerdi. Armand'ın kapıda bek nı'n de arasında bı"r neş'e~ı· ry. lik aşanın ı ap arı a a u a tır. u · ~ Halbuki insanlar acaiptir; ne er 0 ' ' 

kitabın son cildinde, meşrutiyet ila- vehhümünüz gibi saray tesiri, Kamil .. k · 1 1 d b" liyen otomobilin•e bindiler. Pa- basladı. 
d d, görmuş ve çe m. ış o sa ar a ır ".a: _ 

nıru milteakıp o mahut renksiz ve ka Paşa zade gayreti yoktur e ım. zırlık sandalyesıne oturunca mazıyı risin haricine çıktıkları zaman 
nunu esasiye muhalif olan kabine Koca fadılı muhterem Emrullah E çabuk unuturlar, ve o sandaliyeyi ve- genç adam sordu: O günden sonra Armancl 
teşkilinden dolayı "Servetifünun'" un fendi, intişar eden bu mektubumun renlere karşı kilçüklüklerin envaını H lı . . d .. 1 . ? genç kadını gene bir otomobil 
k d. · tt"ğ" h.. 1 d b h kar• sında şaşaladı Aynı· gazetede · · t - ız gıtmıyoruz egı mı.· gezı"ntı"sı"ne davet ettı"g"ı" zaman en ısıne e ı ı ucum ar an a se- ,r · nefislerine kabul ettmrler. ıte meş-

1 derken şu satırları yazmıştır: bir cevap verdi. Bu cevap çok ko- rutiyetin göze çarpan ilk maarif na- - Hayır, hayır ... Hayatta kadın bunu kabul etmedi; 
1 J serlavha altında size üç "Meşrutiyet i.J.inmı müteakıp •Ser- mik idi. Evvelii velinimeti Sait Pa- zırlarından Emrullah Efendi dahi böy sür'ati hiç sevmem. Her şey a- L ld b , . 

1 
1 hede kaydedeceğim. Bun- vetifilnun" gazetesinin hakkımdaki şaya ben sizin ne büyük vezir olduğu le tuhaflıklara kalkmı~tı ve ayni za- ğır, ağır olmalı.. . d d" eopo una manı 0 uyor; 
·,ı ı.. ... un, ve ua sahur! denir neşriyatı Yıldız sarayının teşvikatr nuzu bilmiyordum, o zaman hata et- manda Veliaht Yusuf !zzettine. çata- B 11 de öyle İkimizin e ı. 

•Y.J' " K" ·ı P d · "Jk tı il ı · · dı" e d h 1 t "le ba•lıyarak o·· d·-· d .. -:. e . b" "b" ... · k d - Ne hakla' ..•. Size ne diye _, enmez mi siz takdir edin; ve ~mı aşa •a enın ı aa e o . mışım y e a e ı • - rak "Muhiti maarif,, namını ver ıgı 
u dugu" anla•ılmıt idi.,, ziirler diliyor ve yalvarıyordu ve son 'ki d" k k b h ·ıe hay uşuncesı ırı ırıne 0 a ar u- k ? 
r ~.lefonla sizi araınmlar me- • ansı ope ı çı arma e anesı - yu r ki · arışıyor ... 

..,.. Sait Pa•a kitabının intişarından ra meşrutiyet ilanında bizim gazete- 11• altınlar dahı· almrştı ve Muhı"tı· ma- yo · · · Hakkı yok Fakat ola 
• • • y s 'k' . d _, .. .. - d 1 - . . . -

; rakmlarınızdan bınnın ra- bir hayli zaman sonra şu tuhaf fıkra de makale yazmak cihetine gelerek: ariften ancak bir ufak kısım neşrolu- d Noı:hra ı ısı e .,kuşdunm~ge b a cak. Bu hakkı ona aşkı ve kıs-
r ~lığından bahsediyorlar. gözüme iligince pşmadrm,acıdım.Met "Ne yapayım? Meşrutiyetin ilk giln- nabilmi~ti. ı. ı ayet genç a ın soze aş k l . . . 
c tulağile ctinliyorsunu:ı, mU rutiyet illinını takip eden gilnlerde !erinde mübarek "Tanin,, henilz çık- 31 Martın heyecanlı haftaları geçe lıyarak: anç ıgı V~drıybo~-.: · . . 

ı•nin •n ehemmı"yetlı' Sorvetifünun Sait Paşayı evvela tak mamıştı; enkazr istibdattan olan rek ioler ta bil bir mecraya girdikten N h f d d' b' k kl - O ha e ızım temız, samı 
~ ~ d" . "S u·· k b . . • - ·e tu a ' e ı, ır er e e , d tlug· umuz 

i . . . ır etmıştL Ve o da bize bana istinat ervet ununa yazma mec urıyetı sonra uzun senelecdir seyahatten b' k d h k'k' d mı os ... 
~ ' .smda araya b n gınyor ve noktası olursanız en meşruti Sadra- var idi diyordu! mahrum edilen Türklerde seyahat ır a~ın .ara~m. a a l ı ost- _ Dostum ... Böyle bir sami 
<! 1 dinis mi~,. diye soruyor. aam olurum demişti. Ancak o mahut Yanında oturan başkasının cobin- arzuları uyanmıştı. Sıra ile Avustur- luk, hıç bıbr. gızlı ~a~sat o1lmb~lk miyetin devamlı olmıyacağmı 

i 
1Jki bitınetnit "hayır, kes- fermanı Babıalide o!<utup kanunu e- deki fıstıkları yiyecek kadar dalgın ol ya, İtalya, Fransa ve nihayet Alman- sız.m. tam. . ır sanıımıyet o a ı e nihayet şimdi anlıyabildim. 

di Di sasiyi kökünden baltaladığı zaman, duğu meşhur olan yeni maarif nazırı ah ti r terfp ı du Bu ae - h 1 l k 
d _ı.,, yorımnuz.. yorsu- matbaanwn dolduran bütün milnev- burada uine bir şey unutmuştu. Ser- yayha "

1
el'. ta tı~p eden' 0 unla · e ko- cegıne 1 tıma veren er pe az- Böyle bir dostluğu aşk '!rgeç ih 

.• ımma i" itten geçiyor ve , ya at erı er grup r v - dır b" . . ! 
" li . b ıh verlerle beraber coşmuş idik, bu fer- vetifünunun 1000 inci nilshası çrk- miteler çok seyyah kaydederek ucuı · lal edecektir. Biz biri ırımız 

ı ·teme kesi yor, sız aıp- man ile, meşrutiyeti getirmek için e- tığı gün lutfen matbaamıza kadar ge luklar temin eylediği için iştirak eden -:;--Halb~ki biz bı;nun kabil -~l aşk ile sevmedik. Fakat üçüncü 
t 1 ;afınyoııııunuz, oradaki !erek bana o tarihte henilz ihdas edi- !er çok olmuştu. Avusturyaya yilz- d~gunu_ ıs~at edıyoruz degıl bir şahsın aşkı sizinle dostluğu 
1 , '1 aize mahmur mah- gi şubeye ne kadaı: borcunuz len maarif madalyesinin ikinci riltbe- !erce zair gitmişti, İtalya ve Fransa mı? .. Sız nışanlandınız, kocaya muzu ihlale kafi geldi. Ben ka-
r ·1· ':evap veriyor: "Efen - olduğunu bilmediğiniz için ver- sini getirmiş ve nezaret namına yazıp turnesi de ondan aşağı kalmamıştı. d "h t · d" d 1 

· .,_,, Ş b d h . imza eylediiii resmi tezkereye dahi: 1911 d Al se h tı· 1· "Serve var ınız ve nı aye şım 1 ~ dınım, lakayt kalamam . 
. kapatırull onlar Sı.zı· arar- gı gecııuıuor. u e en acız - e manya ya a n - k ld b k d an ge~t · 

'J "istibdat zamanındaki her türlü · · · B ah · a ınrz, l1 a ar zam "ı, İk" · d b" 'b" · d"" 
t Durun daha bı'tmedi.He- tehdidi geliyor. Borcunuzun tifünun,, tertıp etmıştı. u oey atın fakat bı'zı"m samı"mi dostlug"u- ı· kısı eldılrı ırıne uşman o-

b 
müıkülata tahammül ederek memle- tertı'bı"ne bizim gazetenin karışması 

· aki bi d k "kt t bliğ d"l h" h 1 1 1 dl d ··1 ara ayrı 1 ar. l ı unu mlite p r o - rm arının resmen e e ı - ket irfanına çalıım•§ olan Servetifü- bir tesadüf eseri idi. 1910 senesi için· muzua ıç a e ge me egı 
lef ed" s" • • t" • k' ' d'lci h' • ';> W •'?11-r:WUHLUC -.ıım--•11111,~ 

0 1 te on ıyonunuz, o me mı ıs ıyorsunuz, sıze; nunun o zaman ı ve şım ı ızmeb- de Posta ve telgraE iS.aresihin bütiln mı ... 
1 •. hakkında görlişlirken ay- - Arzuhal ver de sor, cevap ni takdiren yeni ihdas edilen maarif matbu işlerini taahhü!'etmiş olduğum k ·· 1 b" 

1. d' madalyeoinin ikinci ı-ütbesi tevcih . . k' 1 t d .ki - . A . Siz pek genç ve pe guze ır 
.. ı: "Bitirdiniw mi~,, diye vere ım. ıyorlar. En saiahi - ıçın aa e arı ıçm vrupaya gı- kadınsınız .. Böyle oldug"u hal-

olunduğunu" cümlelerini sıralamıt d' d b" d· "' ·m urda dok 
l 
·mük"lem-ı kesiyor ve yettar makama müracaat edip ıyor um ve ın ıgı vap - k · · b " ~, • idi. tor Yack isminde bir Alman gazete- de size arşı samımıyetten aş 

1 1 r ayni mlinakaşalar tekrar "vergisini verecek adama bor- Halbuki benim Emrullah Efendi cisine rast gelmiştim. Bu zat bir Al- ka bir duygu ... 
- 1 »r. "kapatın, o sl.ri arar,, cunun miktannn: arzuhalle sor il~ arkadaşlığım da çok eski idi. Ben manya seyahati tertip etmek üzere _ Bilirim, bilirim. Ben de za 
2 r •ım almanıza rağmen da- cevap verelim!,, demek doğru onunla mektebi mülkiyede iki sene be yardımımı istedi, biz ı g 11 Temmu- ten bunun içindir ki size karşı 

d , raber bulunmuştum. Mektepten Em- d h t" h ı d k hu 
}I · nıyor ~ıkAyet kalemine mu ur? diyorsunuz 'Evet hak- zun a seya a ı azır a ' ; mer m tam bir itimat besliyorum. 

~ l J' . d ki rullah Efendi 1884 - 1299 da şeha- doktor Süleyman Numan Paşa ve 

Mektıpnıır 11üubak111 
Eskinazi hastanesi 
53 üncü haftanın birinciliğini 

kazanan Kız muallim mektebi 
talebesinden Fahriye Hakkı 
H. ın yazısı ~udur: I ~orsunuz, yarım saat son- ıısmız amma e ımız e tebliğ detname almıştır; ben 1887 _ 1302 Hüseyin Calıitle ben seyahatin başı- Aramızdaki dostluğu hiç bir 

J e: İsrailt bir ~ve ile: varakalamıda müfredat hanesi de çıkmıştım. Kadirşinas bir maarif na geçtik;tekmil Almanyada çok kry çirkin düşünce, itirafı müşkül "Bu haftanın en mühim ha
r· ı• Efendim öteki abone ka- yoktur, eğer böyle her şubeye nazın olan merhum Münif Paşa Em metli bir cevelan yaptık. Almanyadan hiç bir aı:zu ihlal etmiyor. Aşk beri her halde Manisada ya -

• d'" lk k • k rullah Efendiyi İzmire maarif müdü- F d G 1 p hl f h • · • · li ıış. Denıyor. uşen m tan yazma ıstese on er 0 ç aşa seyya arın a rı kadınla erkeği az çok birıbırıne pılacak hastane için Madam 
Y b. . . . ' bu tebliX...amele . 'd b rü yapmıştı. Emrullah Efendi İzmir· riyasetini deruhte etmişti. H . b' 

11 l a ınncıın... 6.. " yeru en as- d ·k t "ht · b 1 H"" düşman eder. albukı ız... Eskinazinin memleketimize gel . "b h d k 1~ . r b d e ı en o arı e yenı aş ıyan ur- Seyahate on meb'us, on memur, 
1 ı·Onda da ırti at attın ıı tırrna azımge ır, u a yapı- riyet hareketine karışmak ilzere Nev- on tüccar, on zabit ve on muharrirle - Sizin bir kadınla münase- mesidir. 
~ , duk varmış! cevabı verili- lamaz,,. diyorlar, ve siz borcu- zat (*) isminde bir başka gençle be- iştirak etmiştik. Seyahate iştirak ede bad~ınız var?ı, nasıl, hala devanı "Amerikada vefat eden mu-

ı:· Anlaşılıyor ki bu kııdm- nuzu vennek için arzuhal veri- raber Avrupaya kaçmışlardı. (1890) cekleri intihapta çok itina ettik, ve e ıyor mur... , d E k . E 
·· 1 b' 'b' · • 'rk t sunuz Bu na l' Abdillhamit bu iki gencin firarından 1 ketin en milmtaz simalarını be _ Evet, fakat bu münasebe- sevı vatan aşımız s enazı -:ı 3. ::ıy ece ın ınru ve şı e yor . . sı . . . f h mem e f d. . d ğd • h' d 

J iiks.leme keserek aboneye * * * 'ı ı· enta alde 'fkuşkuldaı:aradk, kaçan ı1"ki raber götürdük. İçimizde gimdiki Mı- tin a"k ile alilkası yok. . . Gev- en ırun o ugu şe ır e ıyapı-
za ın maarı san rgm an para a ıp sır Elçimiz Muhiddin Paşa, sabrk na- ~ lacak olan hastane için 1000000 

Tanıdıklardan biri vardır. Ek 
mek parası çıkarmak için böyle 
bizim gibi geceli gündüzlü uğ
raşmağa mecbur değildir. Ma
yıs geldi mi, Maltepedeki köş
küne çekilip oh ... Şöyle bir kaç 
ay başını dinler. 

Geçen gün köprü üstünde ras 
geldim. Baktım, oldukça şiş
manlamış: 

- Maşallah, dedim, Maltepe 
nin havası yaramış .•. 

Güldü, dedi ki-

- ŞimdiLik ense yapıyorum ... 
Öyle ya neye yapmasın. En

&e de yapar, göbek te .. İş bir 
kere para yapmakta ... 

Ama öyle zavallılarda var
dır ki para yapacaklarına tutar 
da sürü Be çocuk yaparlar. 
İnsan şu dünyada hiç yoksıı. 

caka yapmalı .. Onu da yapamı 
yorsa iskambilde kaat yapma
lı .. Ev yapmak, her yiğitin har 
cı değil.. 

Bence her şııyden evvıel, pi
yaz yapmağı öğrenmeli. Bot 
zamanlarda muaşaka da yapıla
bilir amma bunu yapacak kim
senin çağı ~çmiş olmamalıdır. 

Sık sık Yapılan şeyJ.erden bi
ri de kavgadır. Hem de sırasın
da pek tatlı olur. 

Bıirine oyun yapmağı kim sev 
mez? Gol yapmak! .. İşte genç 
sporcunun rüyasına giı:en şey! .. 

Dün bizim arkadaşlardan biri 
ni masanın üstüne dayanmış va 
ziyıette gördüm. Ben, içeri girin 
ce başmı kaldırdı: 

- Biraz ~eker/eme yapıyor
dum. . . dedi. Şekerlemeyi sa
de şekerci yapacak değil ya ... 

) ;ıç defa numara isteten vo Ü çüncll. müşahede: beraber gitmiş olmalarını behane ile fia vekili Feyzi Bey, Roma büyilk El şek bir bağ. · · Türk lirası teberru etmesi bü. 
enaleyh şirkete irat temin Birinin hakkında takibat ya- Emrullah Efendiyi İsviçre ve Fran•a çimiz Suat Bey gibi krymetli arkada• Biraz sonra genr kadın genç Bilmem siz gösteriş yapmağı 

h .. k. · d • " • ..ıık bir kadirşinaslık eseridk. · · · , B r ı memurları himaye ediyor. pılıyonnuş. Kendine tebliğat u umetın en hırsız olarak istemiş- Jar vardı ve Almanyanın en bilyük dostuna biı;denbire sordu: Y" sever mıınnız. en sevmem. 
:ı eı:siniz?. ohnamış_ Mahkeme ihzaren ti. ve zavallı Emrullah• Cenovada ya iktısatçı ve maliyecisi olan Rayihş _ Leopoldu tanıyor musır "Hastane şehrin merkezine Göıııteriıl sevenleri de sevmem. 

i ı-\tmı bu son günler bu şir-. celbine karar venni", adamın kalayıp mahpuslara mahsus vagonla Bank müdüril umumisi doktor ? yakınlığile beraber etrafı açık Gene sevmediğim şeylerden bl-
" Marsilyaya getirmişler ve oraya ge- Schacht dahi Alman komitesine ne- nuz · · · h d b" k"d · df r{ d k P /' "k e ilen. ~deta sar'a gerı"nnek- tabı't yapışmışlar yak O ı o l 1· ı in 1lın _ Evet. . . Uzun boylu, es- ve ava ar ır mev ı e, "im - e zarar yapma tır. o ıtı a 1 . a. "' asma. en sman r po ıs er e tes etmiş- zaret eyliyordu. Almanyadaki tetkik " 

d k·ı · k · 1 d. M h ı d l' d ğ"l ., ki hastane binası karaısmda yapmak hoı ıeydir ve lakin yap 1.- esna a ve ı tayın etme ıste - er ı. a pus ar vapur a po ısler ta- seyahatimizden çok büyük istifadeler mer e ı mı.. . -,. 

1 i ! * * *' miş, Noter, iki fotograf iste- (*) Zavallı Nevzat memleketi olan le ve tatlı hatıra1arla döndük ve bi.z - Bana ilanı aşketmek isti- yapılacaktır. masmı bihnek ıartile. · 
r. ~-:fnci müşahede: miş. Peşinde polis fotoğrafçıya Adanaya avdet etmişti. Orada Nev- İstanbula geldiğimiz zaman milthi§ yor .. ,. Musevi zengininin bu hare- Bütün bu yapışların en tatlısı 

af"---gi bo 1 F kat · · · ald k f ğ zat Bey dahi her türlü yardımdan İstanbul yangınının tahriplerini kar- - Size ilanı aşk mı?.. keti paralarını barlarda, ecnebi han"'ıri oldug"unu pek kestireml '• ·er ye rç usunu•. a gıtmış, resım ınr en oto - şımızda buld\!k, ve aradan çok geç- 5 " 
• 1 'ıorcunuzun miktarı diğeı: ı:afçı Saınatıys şivesile: mahrum ve biçare bırakıldığı için ca medi, dünya muharebesini doğuran - Niçin, hayret mi e<!!yor artistlerin kucaklarında yiyen yorum. Fakat en karlısı herhal 
t B• gülilın . nına tak diyerek -intiharın şimdiki l" ·nı · · te · d d k 1 k B'l · ı 1.erinizle birlikte ve muh- - ıraz ·· senıze ! di- .. rk muharebelerinden Trabulusgarp sunuz. . • yer ı zengı enınıze meruu e ı eve yapma o aca . ı -• gibi hiç moda olmadrğı bir zaman· .- • • ti l l 
· ı tahsil ~ubelerine ait ola- yor .. Bu söze ne dersiniz_ da- kendisi Seyhan nehrine atarak muharebesi milthiş g-ilmbilrtü ile - Hayır ... Onu demek iste deriz ki, nümuneı ım ıa o· mem siz ne dersiniz? 

M.S. 
11 ı··toptan bildiriliyor. Han- FELEK dünyasına veda etmişti. patladı, AHMET JHSAN. miyorunı. Bana evvelce bazı sun.,,. 
=)~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!"""~~~~!!!!!!!!"!!"!!!!!!!!!!!!!!"!!"!!!"""'!!"!'!~~~~~~!!!!!!!!!!!!~~~~"!!!'!"~!!!!!!!!'!"'!!"~~!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!!!!!~~~!!!!!!~~~!!!"'!'!!l!!'!!!!!!!!!!!l!!!!m!!l!!!!l!l!!~!!!!!!!!~~~~~ 
' ;4'Milllget,,in edebi romanı: 96 ladım ki erkekJ.er, en sakfrı ve .efendim. Doğrusu sizi çok tak- hasbihal ettiğine kendi de şaıı Bekar veyahut evli olmamrn ve _Q ılmdiye kadar kendisine 
- r masum görünen erkekler bile dir ediyorum hanımefendi. Çok yordu. Demindenberi konuştuk fraklı veyahut ııimokinll ohnak böyle bir teklifte bulunmağa 

~
·dF ,._ ''! a· u· ı ı·~I nefisleri için hayatını değiştir- zeki, mallimatlı bir hanımsı- lan bahis üzerinde o kadar cid kadar farkı azdır. Ben size ha- henliııı cesaret edememişti. 

"' , . ' dikleri, istikbalini deruhte ettik nız ... o kadar iyi düşünüyorsu- di ve samimi idi ki! yatımızı birleştirmııği teklif et- Bu gUn esasen dimağı bu me 
~ i:~Dfli « J 'it ; leri kadını çiğneyip geçiyorlar. nuz ki! Ahmet Saminin bu iknici su- sem ve sizi geçirdiğiniz vak'a- sııle ile o kadar meşgul idi ki 

Ahmet Saminin aferist da- Ve biraz durarak yutkundu aline ayni sükilnetle cevap ver- lara benzer tesadüflerden kur- dertloşocek, hakiki fikirlerini 
~ '. Burhan Cahil marlarr kabarmıştı: tekrar başladı: di: taracak bir şekilde istikbalinizi dökecek bir dosta ihtiyac. his-

inl mi? - Hakkınız vaı: hanrmefen- - Hanımefendi, sizinle epey - Hayır efendim, henüz bir temin etsem ne cevap verirsi- sediyordu. Tesadüfen gelen Ah 
:ı 

1 

O cihet başka. · Evini .5C: .,. di, dedi. Hayatta her işi sigor- zamandır tanışıyoruz, ben sizin kararını yok. niz. met Saminin lakrrdı mevzuunu 
ı yuvasına sıkı ve samımı - Şüphesiz, şüphesiz! talı yapmalı. Rezervesi olmı- için çok şeyler düşündüm, fa- Ahmet Sami biraz daha doğ- Artık ok yaydan çıkmı§tı. buraya getirişi genç kadını bu 
1 e 1rla merbut olan bir kadın Hale ~amimi bir heyecanla de yan işten hayır gelemez, hatta kat bütün bu düşüncelerim ni- ruldu. Ciddileşti: Ahmet Sami istrrap veren ol- bahis üzerinde teklifsizce görüş 
.ı iı >mm uğradığı felaketten vam çttı: A _ • • kadın erkek münasebetleri bile! ha yet kendimde kaldı. Bunları - Peki efendim, dedi. Şimdi gun bir çibanı deşmekten mü- meğe sevketti. 
il 1 1ez. Mes'ut geçen günler- - Insan felakete,u~rıy~bd~~· Genç kadın, kendi fikirlerine size açmak için biraz anlaşmak size bir şey söyliyeceğim, yal- tevellit ferahlıkla geni§ geniş Ahmet Saminin, fena vaziye
e ::ıcasma bağlı olan kadın fak~t haya~rnı,_ mes ulıye~~nı .u- yardmı eden bu mütaleaları za- lazım. Ben şair değilim ki size ruz bir ricam var. Buna V•erece- nefes alırken Hale lakırdı mev- te düşmüş bir tüccar karşısında 
c et zamanlarında da ayni z~nne aldıgı bır ~adını yuz _üs- rif tebessüml~rile kabul ediyor- tatlı sözler söyliyeyim, gazete- ğiniz cevap ne olursa olsllll ara zuunun biı:denbire böyle ciddi pazarlığa girişen banger gibi ı
' e iyi, ayni sadakati muha- ~u bı_rakmaz. Galıp Bey benı a- du: ci değilim ki bin dereden su ge mrzdaki ahbaplık şeklini deği§- gekil alışı k&r§ısmda şaşırmıştı. §ıl ışıl gözlerile kendisinden ce
i ı ~~er, fakat Galip Bey va- ılemın, anamrı?-, babamın, hatta - Çaresiz, diyordu, erkekler, tireyim. Düşündüğünü iki lafla tirmiyecek. Siz müstehzi, yük- Tıpkı .ı.yağrnda topla kendisine vap bekleyişi genç kadını daha 
t a ın.ı. ben~~n sakla~~ktan ba- kocamın sevgı ve şe.f~at dolu kadınlan da kendileri gibi yapı- söyliyen, söylediğini sonuna ka sek düıünceli bir kadınsınız, beş metre yaklaşan bir hasmı fazla düşünmekten alakoydu. 
r ~. duş~cegım me~kıı de t~k- k?11:Umd~n aldı.~~ ıtıbarla be- yorlar. dar yapan bir iş adamıyım. Şim başkalarına benzemezsiniz. Siz- muhacımile karşı karşıya kal- Zaten kendi vaziyetini kurta-
~ o et.mıyerek be~ı tamamıl7 nı b:r ~ski eşya gıbt terketme- Artık iki iş adamı gibi konu- di size bir sual daha sorsam, ye den korkarım. Onun için bu ri- mış kaleci gibi ümitsiz bir va- racak hareketi şimdiye kadar 
~stu .bıraktı. Eger 0 hakı- mesı lazımdı. şuyorlardı. ni kuı:acağınız hayat için etrafı camı evvela kabul edin. ziyete düşmüştü. Artık hakikat yapmamış olması manasızdı. 
ı ben~mle paylaşmış olsay- Maamafih bu akibet bana bir . ... Ahmet Sami, yazıhanesin- nızda, sizinle alakadar olanlar Hale gü!Uyoı:du. Bu tebes- üzerinde konu§mak icap ediyor Talepler, arzular kuvvetleniyor 

ı e'..1 elımdeı:ı .ge~en her feda- deı:s olmuştur. Hakikatle k'arşı de kaatibine teklifnamo dlkto içinde bidni intihap ettiniz mi süm cesaret verdi: du. du. 
gı yapabılırdım. Her şeye karşıya gelince insan daha iyi ettirir gibi söylüyordu: desem ayni samimiyetle cevap - Şimdi size ben desem ki, Genç kadın, ıimdiye kadar Yanlış bir hareket belki de 
ınırdım. muhakeme edebiliyor. Şimdi su - Kadın da, erkekte kabul verecek misiniz? Hale hanımefendi, ben bütün kendisine bilvasıta yapılan tek tamiri imkanı olmıyacak bir ne 
Jn selameti için her şeyim- alinize geliyorum. Tabiidir ki ettikleri vaziyeti sağlama bağ- Hale, bugün derin bir sükO.- itiyat ve adetlere kapılarak ev- lifleri soğuk kanla muhakeme ticeye varacaktı. . 
vaz geçerdim, fakat o beni hayatmıı yeniden kurmak iste- lamalrdırlar. Dünyanın bin tUr- net içinde idi. Şimdiye kadar lenmiş bir erkeğim. F:akat bü- etmişti. Ve garibi şu ki hemen Çehresinde düşündüklerıne 
ıl etti. Kendisini daha faz- rim. Fakat artık tesadüflerin ve lü hali var. Nıe olur ne olmaz. karşı karşıya böyle hususi biı: tün bu şekilde evlenmiş eı:kek- hemen akşam sabah beraber bu ait izler peyda etmemeğe ç.alı

u işündü. Bu vaziyette artık hisledn sev kile hareket etmek Bir giden bir daha gelmez. Ni- bahse girişmediği Ahmet Sami ler gibi evimle kalben alakam lunduğu Cevdet Beyle bu ka- şarak sükfuıetle cevap .verdı: 
bir vazife borçlu olmam de cılgınlıiını "'.apamıyacağım. An zam var. İnti~ var de~il tni ile hakikaten samimi olarak yoktıır. v~-ıiyetim seı:besttir. dar hususi bir bahse ginnemis (Bıtmedı) 
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1 Seyahat notlan ] 

Almanlar nasıl 
çalışıyorlar ? 

Ekonomi 

Fiat fırlıyor 
Muhabir mektubu 

~'ioğan kıralı! 'Hariçte ne 
_. ... ._ .................... ..-~ ................. lllll'!Dllllr::ır;;ıı~.ıııııı11sm.-aıı 

rol 

derin Mağlubiyetin açtığı 
yaraları kapamak için 
çalışan bu milletin karar 

ve hızı şayanı hayrettir .. 

Bu sene 300,000 ton 
buğday 

ihraç edeceğiz .. 

Bu yüzden memlekete 
30,000,000 lira girecek 

Tilrklgenin aoğan 
kıralı Tekirdağıdır. 

Tekirdağ, (Milliyet) - VilA. 
yet adliye binası işlerin rüyeti
ne pek te elverişli değildir. De 
niz kenarında sefartası gibi oda 
lan üstüste yığılmış olan bu da 
irenin haricen manzarası cazip 

Buğday fiatleri yükselmekte ise de dahilen hiç te öyle değil 
devam etmektedir. Dünya buğ dir. 
day piyasasının takip etiği sey Bir sene zarfında müddeiumu 
re ve mütehasısalnn kanaati.- mlliğe gelen 883 evraktan 107 
ne göre fiatler daha ziyade de si gelecek seneye devrolunmuş-

l!ır tarihte N apoleon ordulaır !erce insanın nasıl büyük bir fe- yükselecektir. tur ki muamelede görülen bu 
.\tınan topraklarını sık sık çiğ- ra_ğat ~e _fa~_ile~_le hedefe y~rü- Tabiidir ki bu yükseliş un sürat takdıire 'layıktır. Vilayet 
ner geçer ve her geçişte Alınan düklerını gordum. Bana delalet fiatlerine de tesir edecektir dahilinde kız kaçırmak ve sir
i~~eti nefsini bir parça daha ren eden genç bir doktor yüksek Fakat bu tesirin ne derece ola-· kat gibi adi ceraimden başka 
tıde ederdi. Alman millıeti buna ta-:anlı salı;>nlardan ~e ucu bu- cağı şimdiden tahmin edileme- vukuat olmamaktadır. Mülha
(ihayet vermek ve kendi hudut cagı ge~ıyen pavı_yonl~dan mektedir. yeni mahsul\in te _ kattan sevkolunanlarla beraber 
arı dahilinde tecavüzden ma- sonra bem karanlık bır korıdor- sirinin ne olacağı da henüz merkezde 100 mahpus vardır. 
8lın yaşıyabilmek çarelerini. ~- dan geçirerek kapısının üstün- malum değildir. Mahpuslara müstantik Osman 
ta.ınağa koyuldu; bunun ıçın de (laboratorium) yıazılı bir oda . • .. Tevfik Bey ve hapishane müdü 
~tıtün Alman mütefekkirlerini ya getirdi. İri gözlüklü üç er- Dıger tar~~tan h mu~ehassıs rü taraflarından tedrisat yapıl-

--
oir araya toplıyarak hepsinden kekle solgunca gömlekli iki zevabtın yaptı an. 

3
e
0
s
0
a b8: naza maktadır. H;apishanenin züktlr 

~Yrı ~yrı mü~~lea ~ordu. Her- kız, ilmin bu gürültüsüz ve ala- ran u sene asgarı . ın ton kısmı için lhı:m olan havale he 
es bır çare soyledt. Bu ıneyan-ı yişsiz muhitinde _ hatta bizim b~ğdaı ve bhububatlıhkracatI ya- nüz gelmediğinden dolayı ik- edecek-

da filozof (Fihte): kapıyı açıp girdiğimizin farkın Prt a
3

c
0
a .v

1
e uT, r::ıekml.e ete ?sga- mal edilememiştir. Ve bu hapia 

.. . . .. mı yon ur ırası gırme- hane şehrin haricinde ve uzak 
, - İptidai mekteplerini ço- da olmaksızın ve yuzlerını do- sini temin edecektir 
ltaltmalı ! nüp bir tek kelime söylemek- -o- · bir mahalde yaprlmaktadır. 

Dedi. Filozof (Flhte) nin o- sillin - çalışıyorlardı. SükO.t ile Buğday ve un abm satımı Soğan kıralı 
loritesi 0 kadar büyüktü ki, Al- girdiğimiz bu mabetten gene . T k" d -Ilı su"'kO.t ve hu"'rmetl,e '°"ekı'ldı"k. Ba- . Tıcar~t borsası borsa har!- e ır agmın milli iktısat cep 

an idare adamları onun fikri- ,.. d b -d 1 hesinde müessir bir ilı.nil olan 
ni d h ı t tb"k h k du na delalet eden doktor· cm e ug ay ve un · a ım ve · f la. er a a ı sa asma oy · satımına m~ni olmak ve borsa Isına.il E endi Tekirdağırun so-

mek mec
buriyetin
de kalıyor 

lar! ... p~· 1871 de_ Alman o~d~la~~ - İşte, dedi, istikbalin sırrı ve sair zahire alım ve satımını ğan kralıdır! Ve herkes onu ta
( ansayı magHlp ve uçuncu bu odalardadır Bize dünyadaki daha sıkı bir surette kontrol nır. Ağzına bir damla iıtret koy
~~oleon) u esir eder:k <:;s mevkiimizi tekrar verecek olan edebilmek için bazı esaslar ha- mamış ve.sigara dahi içmemiş 
ltıa r ? Versayl s~rayın. a. - kuvvet bu odaların billur şi~le- zırlamaktadır. Bu esaslar ya- olan bu dınç kral asri hayatın ---

~-ımparatorlugunun ıttıhadı rinde hazırlanıyor. kında Oda meclisinde müzake- meftunudur ve sosyetelere işti- E . . k 
nı ılan ederken maresal (Mol- k d s· · · ll iYi QC.,_ leke): • İnsan bunları gördükten son- re edilecektir. ra e er. ınnının ilerlemiş ol- a 

-o- masından dolayı istirahate çe- } 
- Biz bu zaferi (Fihte) nin radır ki memleketin ?ört tara- kilmesi hakkında oğulları tara llQSl 

• 

-·-· J •• l 

Bir ince nokta: 

\ 
' 

\ 

Eskiden kadınla~ 
kocalarını nası, 

muha
faza, 

K 
l 

.,. 

zaptede ceh • 
/erini düşü 
nilrlerdi, şi 
ındi kocalar 

karılarını nasıl 

, 
~ 

~i- .., liııı.-: 

~· 
/ ' 

Hu sualin 
cevabını bazi 

Amerikalı san·~' 
atkAr kadınraı 

ttıekteplerine medyunuz. fından fışkıran fey7lı, refahı, Kambiyo fiatleri fından dermeyan edilen mütalo } ? a 
saadeti anlıyabiliyor. Amerika- Dun" borsada İngı"lı"z Iı"rası b "M 0 Ur 1 

Demişti. aya ceva en: ezara giııinciye .1\J 
lılaşmak meylinin uyandırdığı 1032,5 kuruşta açılmış ve ak- k d ral - ı d · · ... 

başka başka 
yorlar .• 

ve ·i· 

Bu tart· hten kırk d. . b" · h · a ar " ışacagım " emıştır. - "" ye ı sene yem ır mesat tarzı er şeyı şanı üzeri 1034 kuruşta ka- Bu zat muntazam işlerinfo ba- . . • , . ·, ır 
Sonra Almanya, gene o Versayl büy\ik mikyasta ve ezici bir me- panmıştır. şında bulunmakt b d Eskıden kadınlar, kocaları-1 l; evlenmemı!f olduğuma ne ka 
~arayında bir mağlO.biyet mua- habette yenileştirmeğe doğru Liret 8 ,95, altın 912 kuruş- yüzlerce amele atve . u. saye fe nı kendiLerine nasıl bendecek- aar memnunum, bilseniz! .. Ma 
11ede · · 1 b'"t"" 'd" B d t k k" ye emını men a 1 · · d'" ·· k k k ·· ·· k d l t lA b' namesı ımza ıyor, u un gt ıyor. ura a ar ı -::s ı, u- tan muamele görmüştür. at eylemekted' ennı uşunere pe ço uzun- sa unı ana ayım: mese a ır 
donanmasını ve müstemlekatı- fak, renksiz manzaraya tesadüf --<>-- ır. tü çekerlerdi, O devirler erkek- va-ka gördüm, bunu bir salonda 
11.ı kaybediyor, tarihi beşerin edemezsiniz: Hep yeni, hep · lstanbula avdet lerin efendi oldukları, kadınla- fakat anlatırken va'kaya daha 
eınsaline tesadüf etmediği ka- büyük, hep parlak! Altın yaldı- Sanayi kongresi !stanbula d . '.h' • .

1 
rın da bu efendiye müşavi ol- ziyade can vermek için kendin 

dar müthiş bir borr altına giri- zı ile elektrik ziyası - hatta Sanayi birliği umumi kong- av etım cı ett e ga dıkl ı d O d 1 d · k baz ,. zetemi.z şerefine bir süvare ve- mi a arık zalman ar ı. Ez~an 1 en.ly'a aned_enmıycceh k ı şey 

En iyi koca nasıl? .• 

« - Koca meselesini halle: 
me!k zor bir iştir. Bu bir piya1 
kodur. Kocalarla iyi geçinme 
meselesini lı!lletmenin çare! 
hiç bir şey hakkında bunlar! 
kavıga etmemektir.ıı ;o

1
or, en .zengin servet memba- ~evksiz denecek kadar - israf resi bu ay nihayetinde toplana- rildi Koope t"f .. d .... B k" ara artı e veda!... skıden er ı ave ıyorum, er esme-
arı ha aı ı d I k il l T d"'f li caktır. Kongre ruznamesi bir- · ra t mu uru a 1 kıad ·· ·· (i ·1 k rd akl d" ı· L''-'- b 
b 

cız tına a ıruyor, or u ı e u anı ıyor. esa u , ta , Bey tarafınd t rti dilmi m şu uzunt ı e ıvranı ı: r a ın ıyor. aıuu tam u sı B . b" k k'b ab' 
eslemekten ve silah yapmak- kader kısmet: Bu kelimelerin lik tarafından hazırlanılmakta-

1 
b . f ıın e I? e !! 0 - Kocamı nasıl zaptetmeli- rada kocam herkesin karşısın- u artı.et UÇ<> I' ar t ı< 

:an menediliyor, toprakları de- hiç bir manası yok. Gizli ve ya dır. ~~ u. zıya ette mülkiye müfet- yim? da bana: tlı erkeklerin de yalan 9Öyl 
~tlse bile iktısadiyatı galiplerin aleni her kuvvet insandadır, -o- tışı _Hıkmet ve ~ank miidlirü Pakat bir Amerika gazetesi- « - Bunu ben de gördüm, fa mak itiyadında olduklarını ili 
tstilasına maruz kalıyor... yaratıcı kudret zekayı beşerde- Kalkan balıg~ı t~_mın !Beylerle bır çok ,muteber nin fikrince artık bugün, 1930 kat böyle söylediğin gföi değil ve ediyor. Demek ki yalan sö 

uccar ar ve sab k m b R h lemek bunların bir zafı.dır.» c 
A.l dir, bir pul şişenin dar ağzından Şehrimizde kalkan balığı . 1 e us a - senesinde kadınların böyle bir di ! ... 

b man mütefekkirleri tekrar bütün bir inkllap doğabilir. Bu bollug"u vardır. Balıkçı motör- mı Bey bulunmuştur. endişe besLemelerine mahal Dedi mi ben buna tahammül yor. Bu artist şunu da ilil.ve 

t aşbaşa veriyorlar, tekrar (Fih- k d h k d R K k 1 Med , d " diyor: 
e) nin ilacı tarzında bir ilil.ç a- o a ar mu teşem, o a ar yük leri Karadeniz açıklarında * * "' · · a mamıştrr. em dünyada e emem. 
tıyorlar, Almanlığın belkemiği- sek bir manzaradır ki, bunu sa- bol balık tutuyorlar. Piyasada 1( artık kadın kendi haklarına sa Başka bir artiııt de iyi koca- « - En iyi koca kendine h 
nı k d dece görmek bile insan için bir kalkan balığı 70 kuruşa satılı- arakulak gibi hip olduğu gibi bunun fevkinde nın nasıl olacağı hakkındaki su kim olandır; yoksa 
b 

ırmak istida mı gösteren d · 1 · k d" k" · l ..ı - ""l ıı ınütlıiş tazyikten çabuk ve ers, bir terbtye olabilir. yor. Palamutun fiati 100 ku- olarak erkekleri bugün şu en- a e ce_v_a.,c;pc._v_e_n_·r_on __ ı;_yo_r __ ı_: __ e_st_r_o_a_n_uıc.....;g;..ı_._» __ _ 

ıararsız kurtulabilmek için ne * * * ruştur. Alaplı köyü, fasulyesi dişeyi beslemeğe mecbur eden-~~Pınak lil.zım geldiğini düşü- İki gün sonra beni Belçıkaya -o- b'lh . ler de gene kadınlardır: lstanbul Hayvan Borsası 16151920 
"lı" 1 'h k .. .. v f l Bı'r senelı·k petrol ve ve 1 assa ıyi - Zevcemi nasıl zaptedebi- Diri &atıflar Et Htıfl&n 
lı J.or ar ve nı ayet şu aran goturen tren, est a yadan ge- r 
trıyorlar: çiyordu. Bir taraftaki ormanla- benzin ithalatımız suyu ile meşhurdur. ıri;;d~~/ar ne dü•ünüyor?.. Cı"nsı· Ad ıaı 11yı Cln•I Kilo 

- ı ·ı k b d .. " et .. ,.: uamı Aıcırt 
![. 

ftatı 
Aıaıal 

K. l ._ Laboratuarları çoğalta- rın agaç an e re a et e en ote Geçen sene İstanbul limanı- Bu günün kocaları, zevcele-
!ıı\! taraftaki fabrika baçaları ve na gaz vapurları vasıtasile ALAPLI (H M h b" . . rini nasıl zaptedebileceklerini 

h hesapsız şimendifer şebekeleri 34 ·ı 962 b" kil t ı . u a ll'ımız d"" .. d 1 d" - f 
b 
.. ••ıektepten laboratuara! Ve mı yon ın o pe ro yazıyor:) Ereg"liye (3) saat uşune u.rsun ar,_ ıger tara -
lıt" · f kk' ı · ı arasında Alman san'atinin aza- 37 ·ı 891 b" k'l b · t A k ld ~ un miıte e tr er stvri uç u mı yon ın ı o enzın mesafede Alaplı köyündeyim. an men anın sınema y~ ız-

! ~f~r kasketini, parlak apoletli, meti insanın kalbine haşyet gelmiştir. Yapılan istatistik- Nahiye merkezi olmağa pek bl~rındkan baf~kı~a1rı ş~1ya~ı .~ık~at 1abıt caketini, şakırtısı sokakla vermekten hali kalmıyor. Bu, lere göre yalnız Batum !ima- lil.yik olan bu köyün pa 1 ır ta rm ı ır er ı erı surmuş
ı dolduran ceneral kılıııcını bı- bir başka alemdir. Tren yüz ki- nından 24 milyon 466 bin ki- da haftada bir glin ep:;~ea~r::~ lerdir. Güzel ibir yıl~ız diyor ki: 
~~karak boğazdan diz kapağına ı~.metroluk baş döndürücü bir lo gaz gelmiştir. Bu ithalatla !abalık toplanmaktadır. Alaplı «-:-.Kocamın be~ı za~tı;<len;ıı 
j~dar düğmeli Jaboratuar göm sur'atle, bu zincir gibi biribirine memleketimizde en çok Rus aynı isimdeki çayın kena d _ yecegınden lrorktugum ıçın hiç 
~t~İni giydiler. Hudut boyların- ba~Iı.fabrika~~rın_v~ b~i~ son petrollannı sarfedildiği anlaşı- dır. Çayın suyu Istanbul~'k:!. evlenmeği dü~~ı:~e~~~!..:: 

Kıvırcıl. 

Dıflıç 
Kra.maa 
Kuzu 
Keçi 
Karıyalca 

Sıfır 

Dnu 
Ma.nadı \ 

• 

58 

76' 
ıoııo 

000 
o 

165 
08 
il 

., 
31 
00 
00 
11 
16 
09 

30 

33 
34 
00 
00 

(mrcıt 

O alıç 
hr&ııL\11 

Kw:u 
Kcçt 
KMayakı 

18 Sıfır 

lfi o .... 
ıs Maada ..... 

.. S6 H 
Ü 86 58 

" il 58 .. ~ 24 '6 
00 00 00 
46 80 40 
t3 4G 81 
46 llO 40 
'il 06 18 

Tıcaret ve zahire Borsası 17151980 
Buğday ASGER 

1 (. P. 
,.zAMI 

K. .P 

50 
16 
00 
1IO 
iO 
sn 
08 

1_a ınilyonlarca insanın boğaz- evı bıterken otekının ılk bınası Iryor. rakulak suyu ayarında çok lez- Bu yı_l_d~~ du~_undugunu ıza~ 
""Stığr kanlı muharebelerden gelen mamurelerin önünden Limanımıza gelen motörle zetli bir sudur. Köyün havası ederek sozune şo~le devam edı-
~ dört sene bütün beşeriyetin g·eçtikçe ben hayalen iki gün müteharrik vapurlar bir sene da zararsızdır. Sıtma yoktur. yor: . . .. Yumuşak 
t'~laklanm patlatan top sesle- evvel bir tıp müessesesinin kuy zarfında buradan 34 milyon Alaplmm bir şöhreti de fa- « - Bır ko~anın, bır m~ddet Sünter 
,1nden sonra şimdi binlerce mü tu bir köşesinde gördüğüm la- 134 bin kilo mazot, benzin gi- sulyesidir. Çok Iezzetlı, çarça- sonra zevc~ı~~ karşı lakayt ~;;1" 

00 
00 

12,07 
2,20 

14,00 
00,00 
00-

Birinci sert 
tıcıncı 
Oçüncti 
Raınolı 

Kepek 
paspal 

0000,00 0000.00 
0000.00 (000,00 
0000,00 0000,00 

~Sesenin tenha odalarında Al- buratuarı ve burada sessiz sada bi ;hrakiye almışlardır. buk pişen bir nevi fasulye yetiş kalmas_ı en bliyuk kabahattır: Dönme 
r an şevket ve kudretinin ses- sız çalışan inkılapçıları düşünü- -o-- tirir. Bu fasulyelerden senede Zevcesıne karşı muhabbet eserı Yumuşak mahlut 

O·O 
DO 

t·'),00 
ll.05 
-,-

12 20 
-,- ZAHlRE 

c .. ·dar 08 70 ot.ııe 

1 1~ inkılapçıları kıl gibi ince şi- yorum. Bundan dört sene evvel Gümrükte tetkikat 100,000 okka kadar Avrupaya g?sterme~te ~ittikçe ge'.i ~alan Sen • 
tıelere dirhemle koyup boşalt- gene bu yoldan milyonlarca or- . .. .. .. . . ihraç edilmektedir. Okkası bu- bır koca aılenın seadetını boz- Romonya 

00,00 Arpa 05.31 00,00 
-,00 Mısır oo.oo 00,00 

00,00 
-,00 

~~ları may~lerle ~~şka tarzda ~~l~~ geçip vahi bir zafere yü- . ~mrukler rı:udu~'.Y~.11 .. umu rada şimdilik 40 kuruştur, maktan başka bir şey yapmış Bulgaristan 
t t galebenın eksırıni bulmağa rumuşlerdı. O ordular ne oldu? ~ıyes~ m1;1a~e.lat .. muduru. Ce- Alaplının çalışkan halkı, iki olur. mu? .. · . . ·-· . 

Yula! 00.00 00,00 
HUBUBAT Keten tohum• 00,00 00,00 

Kuşyemi 24,00 oo,ocı Suıara t9,20 00,00 Fasulye 00,00 00.00 
·•lısıvorlar. Hiç! Fakat bu mamureler halii laleddin Bey ıki gundenberı İs- sene içinde 200,000 fındık fidesi . Bır koca zevcesu:ı s.evdıgını 

V' . mamur bu fabrikaların bacaları tanbul gümri.iklerinde tetkikat dikmişlerdir. Bu fideler, üç se- ıspat hususunda hıçbtr fırsatı 
ta~S~zb~pa~~~~:!ır. k~op!~~~= hala tü~üyor. Öldürücü kuvvet- ile ~eşAgulkdür. Cel~d!eddin. Bey ne sonra mahsul verrneğe baş- kaçırmamalıdır!.·· 
~arı. · . . . . . le yaratıcı kuvvet arasındaki bugun n araya gı ecektır. ly. acaktır. Evde bir bebek mi? .. 
ı yırmı bın lıralık otomobıli- • d~ iş başına gelip giden banka f'.ll"kı bu nokta, Almanyayı Bel -o- Alaplı köyü, güzel bir şose Amerika sinema sanatkarı şu 
1tekt·· l · .. .. . ... k çıka hududundan ayıran bu havı uambiyo bo .. oaoı ile Ereğliye bağlıdır. Bu yolun nu da söylüyor: 

, or erme, yuzu gozu ap- k d . . ..rıı •.., "' d ··k ıı f l E k' k l I · «ita köm" 
1 

. d . k . za a ar hıç bır yer bu derece örtte üçünü, mu e e o mıyan « - s ı oca ar zevce erı-
'lıa. ur ame esın en ıpe çı b l' ti "f d d 17 - 5 - 990 kadınlar erkeklerile el ele ve- ni kendilerile hiç müsavi say 
\, itazalarınm tertemiz satıcı- e aga a ı a e e emez. 'tı (EKLER rip çocuklarınm beşiklerini a- ınazlardı. Şimdiki kocalarda da 
ıut.a, hülasa ufağından en bil- Ben bakmaktan ve saymak- Londra ıra4 QO,oo J\ evyork 0•41 oö,25 ğaç dallarına asarak yol inşası- zevcelerini evde saklanan bir e-
lacı U~e kadar gencile ihtiyarile, tan yoruldum, onların hala ardı paris 1 ı 98 oo Atına 36 2Mı na iştirak ederek yapmışlardır. şya gibi addeden eski kocaların 
~ ~nıle erkeğile, sakatile sağ- arkası goelmiyor. Şimendifer gü Cinem ~ ~a.co Ronıo oı '6 50 Bu sene zarfında Alaplıdan haletiruhiyesine benzeyen bir 
'lı i~le bütün bir milletin o hum zergahından ta ufkun müphem Bükreş 79 ı~.oo Aınesterdam ı ıs.oo Hasanbel ormanına kadar sırf şey kalmıştır. Onun için zevce 
.,_ ... 1 faaliyetini gördükten son- noktalarına kadar hep ayni man Brüksel 3•36 15 Sorya "" 88 00 ormanlardan istifade maksadi- !erinin hoşlanmadığı şeyleri 
~l ınsan 1918 ınağIUbiyetinin zara: Homurdıyan makineler, Berlın 1 97

•
00 prağ 15 86

"
00 le 45 kilometrelik bir yolun tes- yapmakta devam edenler var-

ı~1ı:ıan milleti için bir zarar ve tüten bacalar, çalışan insanlar, - Kiralık - viyei türabiyesini de köylüler dır. Bence en fena koca yemek 
l·l <ıket mi, yoksa bir vesilei sa- karada şimendifer, nehirde va- yapacaklardır. te sigara içtikten sonra sigara-
~.'J tni olduğuna çarçabuk hük purlar.... Sahı• lhane Bu ormanlar çok zengin ve sını sofra tabağının içinde bas-
, erniyor. Hareketi daime henüz temin balta girmemiş, bakir ormanlar tıran bir adamdır!. .. » 
l:ıüııya tababetinin en kuvvet olunamadı, fakat faaliyeti dai- Bogaziçindc Bebekte dalyan dır. Alaplı köyü, 302 senesine Mübalağaya müsaade! .. 
~kasi.if merkezlerinden olan me devrinde yaşadığımızı iddi- önünde eşcart mllsmireyi kadar nahiye merkezi iken son- Diğer bir sinema yıldızı da 

.
11
t;niiesseseyi ziyaret ettim. a edebiliriz. Ben şarktan gel- muhtevi ve bahçesi mezru~ raları lağvedilmiştir. Tekrar koca intihabınclaki müşkülil.t-
ın en yüksek şahikaların- dim, onların bu faaliyetini te- bulunan yalı yazlık olarak nahiye haline ifrağı çok mu- tan bahsederek dünyada hoş-

t\ lıırer kartal mehabetile dola maşa etmekten yoruluyorum, kikalıklır . Derununda kilere vafrk ve halkının refahını mu- lanmryacağı kocanın kim ola 
lı aksaçlı hocaların idaresin- onlar çalışmaktan usanmıyor- ve ya Bebek müezzini Ha- cip olacaktır. Alaplı'lılar bunun bileceğini şöyle anlatıyor: 

'i.ro:~~riyeti_n' ay;ı içi,; milyon !ar. !Ştt;_ ş~rk ile garp arasındaki fız Osman Be!: müracaat tahakkukunu temenni ediyor- « - Herkesin yanında beni 

UN Mercime~ 00,00 Ool.00 
Ekstra, ekstra 0000.ııo 0000,00 "°h..ı: ııo. ı D 00.0J 
Etstra 00 00 000,00 üoo } Börnlce oo,oa 00.00 

\111>" Harik, hayat, kaza ve otomobil sigortalarınızı ~-, 
Galatada Ünyon hanında kAin ONYON SIGORTASINA 

Yaptırınız. ı 
Türklyede bllA fasıla icrayı muamele etmekte olan 1 

• il• ~~~K~um~pan~y~as~ın~·~b~,u~:~:~er:_~:_uJı~r~~m~a~d~9'.___:_sı~·~~or~ıa~y~ap~t~ırm~ay~ın~ı~z·~~~' = p. Telefon : Beyoğlu - 2002 ~ 

Karaman Çiftçi Bankası 
·rürk Anonim Şirketi 

sermayesi 150000 TUrk lirasıdır. 
:\lerkezi : Karaman 

Bilümum Banka muamelAtlle iştigal eder. 

TUtUn inhisarı umum mUdUrlUöUnden: 
DU :<e, (\kubl ve Çil mi an barlarında mevcut takriben 950000 kilo 

yapr •.. tütün ile 1 !cndek ve .\kyazı anbarlarında mevcut takriben 550000 
kilo tütünün .\dapazarı tarikile llaydarp•}ayı kadar olan n:ıkllyaı 25 
mayt5 930 c1martdi günil akşaıru ihale edıleceginden talip (•hnl•r·~ tn<L• 

k · merkez mOdürl.. c i.ıraccaıtları. 



• ·~ 

Maliye vekilinin bütçe hakkırlda mecliste izahatı 
-~~~~~~--------~....;.;..;..;.~.;..;..;::;.;;;:::.::.._ 

rinci sahifeden mabat) İktısadi iılerimizin kalade, müdevver tahsisat teş - b ı · ·h · 1 'Dasına kadar her sene bu tkik k"l ne aş am~§ nıs~n nı ayetıne hakkuk etmediği cihetle iptali 
te atı ı eder. kadar aldıgı netıcede şu rakam lazimgelen tahsisat miktarları 

l satın bütçeye konacağını Asıl arz ve teşrih edeceğim 1928 bütçesiLe 207 milyon- larda. topla~mıştı~. 3 _ Sene içindeki tahsilat ve lr-:ı;!!!!!!!!!!!!!! 
'di. husus mali bünyemizin istitaa- luk tahsisat verildiği halde . Nısan nıhay·etıne kadar ko- tediyat muvazenesi. 4 - Daire 1 O p E R A S İ N E ı 
bul edilen bütçeler tı çerçivesinde umumi hizmet- malt sene nihayetinde 233 mil- mısyona gelen evrak adedi lerin umumi neviden olan mas- M A S 1 N D A 

~~ ~KARA, 
17 

A.A.- Bi.iy!ik lettr~~iz~ sıralanmasında. takip yon liraya baliğ olmuştur. Bu - 11,404 dür. Bundan 2,500 kadarı raf tertiplerinin yekdiğerine mUtblf muvaffalcıyetler görmekte olan 

1 
:t Meclisinin bugünkü iç- e ıgımız ruh ':'e es~stır. ı.şte ?u nun 10 milyon küsur lirası A- noksanlarının ikmali için ma- mukayesesi. 5 _ Muhasebe" l'-~P-A~-:R~~f ~S~;;;;;;K~:.;;;..,::;l:.;Z;,::::.,L.;;:::.._. ___ I_I 
rnda 

1930 
senesi bütçesinin no~ta~andır kı, Cumhurıyetın nadolu demiryoluna ve diğer halle_r~e iad~ e~i~miştir. ~.5~ umumiye kaununun 43 tine~ 1 A R 

ıkeresine başlanılması do- yedıncı yıl~ık .. bütçesi kendisin- b8;~ı şirke~ hi.sse senetlerini~ a?edının tasfıyesı ıntaç edılmış maddesinde yazılı hizmetler i- Sesli ve şarkılı film irse ıdilmektedir. 
ile Maliye Vekili Saraçoğ- den e':'velkı b1:1tçele~de .. olduğun m1;1bay~asıle ık~sat ~e~aletı tı. B . . çin mevzu tahsisat haricinde i- ilaveten: Sesli ve ~özlü dünya havadisleri. Mevki liatla rı ; Duhuliye 2~ 
.ikrü Bey tarafından veri- dan zıyade bır tekamul arze- prımlen karşılıgı olup ıkı bu - . ~ tasfıye edılen _kısr~dan I!veten vaki tediyat miktarları '===lı:urı:ı:'·:b:l:rl:nc:•:~:ın:ıf;:ve=ba:l:ko:n:40:k:u:ru:ş,=Jıu:s:usı:·:6:S:ku:r:uş=== 
;;ahattan sonra Bütçe en- der. çuk milyonu diğer bir kısım §~rı;dıY.e ka~ar 397 buı liralık 6 _ Masraf tertiplerinden ida- ; 
'ni Reisi Fuat Bey söz ala- _ı9_30 _bütçe J.ayiha~.rru. takdi~ t~s~sattan imha s~retile veril- lazır:nuttesvıye ~orç tahakkuk re olunan memurin kadroları. Önümüzdeki çarşımba 
;,ıütçenin muhtelif senelere ~ttığımız sırada henuz ıktısadı mrştır. 1929 senesınde alman etmış ve 450 lıralık_, talepler Maliye Vekaletiniz bu Bü- M E L E K Sinemasında 

n . ran bir mukayesesini yap- ış_ !erimizin tetkikatı bitmemiş- munzam ve fevkalade tahsisat reddolunmuştur. Henuz evrakı yu·'k M l" · d 1 t h" tl · İ . T k"k . .. b' . . 'k 1 .1 ec ısın ev e ızme en- B L L 1 D O V 
g• ~r. tı. et ı atın hıtamına kadar ise iki milyona inmiş bunun 4 mus ıtesının ı ma edı meme- nı·n k L- • • t · · '" ih · d · k . . 'k JtıUra a.,..,sını emme yar-
e uat Bey bütçe varidatı ve ..... Y amız.ın. tet.kikinin. tehirin_i yüz_ bin lirası diğer bir tahsisa- sın en naşı omısyona ıntı al d d bi.it b u1 çok feci ve hazin bir drarn üı b t . bo 1 d kr"b" 1 ım e en çe u arz arınızı H olan 

HAY A ·T 1 er nfat kısımlarında mevcut utçe encumenınden nca etmış tın ımhasr ve bir buçuk milyonu e mk ılyetınld " :ç taakr d~ tda ı ı o a: yerine getirmiştir. Ve gene büt U S U S f 
mlarm büyük bir isabetle tik. ;retki~atr~rz netic~sinde da fevkalade bazı varidatile ~~ {a "k ıgı 1r e arzettı- çe ve hesab! islfilıatmuzın esa-
t edilmiş oldug"unu kayde- tanzım edı_Ien ıkısat proğram_ı- karşılanmıştır. ~ıın mı tarın çok aşağısında n k "" k k M ı· . . . i;aaa;s;::inıasi~zeinilkile~die5ceiktsiEr.:ı::EEccal k ı - t hm. d . sı ı uran yu se ec ısınızın 

G c bütçelerin sahih, samimi mızın. ~atbıkatma başlıya~ı~ Teka·mu··ı a Bacagkını a 1, 
1~h e enm. "k kabul ettiği muhasebei umu- B 

•. ' ıkiki ihtiyaçların karşılrg· ı mek_ ıç.ın bu sene zarf_ ında ıla- u an un ayı asının yu - . k "lk b" Yarın •kt·~ 
1 ı h k k 1

. d 
1 

b mıye anununun ı tat ık se- ~ .. 
rakamlara ı"stın" at etıır· ı"l- vesı azımge en ta sısat ar§ı- Bu mukayel!eler bu""tçenı"n se mec ıse arze er {en unun- . . 1 b k ,. 1. "h E L H A M R A D A_ re • l h . . . t"hd f . • . nesının ıesa r at ı ayı asını 

.,,. ·. )ldug" unu söylcmi"-tir. Mü- lıg_ ını varidat membalarında de samimivetlni munzam ve fev- a azırcnm ıs ı a ettıgı ga- . . h b k ,. . . ~ . 
• '$ ğ ı afl d f k J dal 1 b la ··a k d yanı geçen seneı esa ı at ısı-

-
1 
ben büt.,enin heyeti umu- ı masr ar an tasarnı ta a- kalade tahsisat ilavelerile si- ye ga ı orç rı 0 eme e- · b kd" · " ı d k. - ·ı b·ı · k· · · .1 1 . nı u sene ta ım ettım. 

iki büyüle <esli ve şarkılı film 

b
. hak ı - 1ı 1 - Ş e >JU esa r t ı ayı ası 

ek maaarif bütçesinin mü- Bet bucuk milyon tasarruf da takip edilen esasın ciddiye- ır sız ıga ve . .Yan !! __ ıga nı bütçe encümeniniz 1930 büt 
KLARA BOY un ten1sili 

KAN DÖKM1YECF~KSİN 
t

. sini.n müzakeresi kafi gö- rar aştır ı masının degı" "ştirilmesi hususun- gı 1 a ıs ıntızam 1 e ve ııç ! t 1 h b ka ,. ı· 'h 

'.esine geçihniştir. .. .. . . tini ve bu itibarla da büyük meydan v:rme~en surat~e ~de- çelerini tetkik ederken hayatı 
ik Millet Meclisi Bütçe- Butun vekılle~ çok sıı;mıınl bir tekAmillü ihtiva ettiğinde mHek obl~ugun~ _ızah. etnuştıbrm. bitmiş olan 1928 bütçesinin 

Vı j mıllyoa 366 bin 949 lira. feragat ve f_edakarlıklar ızhar a\iphe yoktur. Kezalı"k yukarda em utçemızın nızamını oz- d" • . k ,. ki 1 .. .. filmi ve bu sene en bO.yük muzafferiyet gören eserlerden 
k 1 1 h 

" k h hak h" 1 . ver ıgı ·at ı ra {am arı gozo- b 1 
§'. . taseti Cümhur bütçesi 324 et~e . sure.tı e m~~ e_ket ayat masraf mukayeseleri de göster mama em sa ıp erme a- .. d b 1 d , b.. 1 iri olan MAn KR1ST1AN nın temsili 
Cı ,22 lira. ve ıstıkbalı~de birınc~ s!r~~a mektedir ki ifa edilen hizmet- lacağrnı ödemek gibi fayda ve ~un e u un urmap.. u~ç~ er- S E N İ S E V D 1 M 
2 lanı muhuobe.t btltçeııi802 saydığımız ı_ktıısat. ışlerı ıçın ler en mlismir sahalara ait ol- vazifeleri bir arada toplıyan bu ın sıhhat ve samımıyetını bu 

u sz. beş buçuk ınılyon lıraya yakın mak üzre seneden seneye ço- kanunun emrini yerine getir- ra~kamlar_la karşı:a~tırmak su- B wwww 
şvekilet bütçesi 866 bin blr tasarruf bulundu. . !almakta, yeni senelere devro- mek için 1930 bütçesine 775 bin retıle temın .. etmış~ır. • ............ • • • • il' .. .. ~~-~;;:;;:;:;:;;;;:; ~u tasarnıfun _bet mılyo~u- lunan borçlarda azalmakta, bu- liralık bir tahsisat konmuştur. Bu eser Cumhunyet malme- • - ~~--• • • • • • • • • ~• •• • .. • ,•, • .. • • 

vlet ıuraıı bütçesi ııg bin nu ıktısat vekaletıne v~ mi.ite- na mukabil devrolunan banka ~unu da ~ıave etmeliyim _ki :~:~r~~~~nC~~~e~~:~~i~s::ı~~ • T A K S ,. M 8 A H ~ E ~ ı• • 
~ kısmı .da gene aynı kuvvet ve vezne mevcutları ziyadeleş tasfiye komısyonunun tetkık tatbiki hususlarında gösterdik • 

atıistlk bütçesi 53 bin 88. te ı~ısadl ı.ıler . dC?1_;k 01:ın mektedir. ve ~abul ettiği b~_r~larda? kar- leri bu kabiliyetini ve vazife • 
yanet i§leri bütçesi 1 mil- ;hhıye ~e ~anf~_;lavc. ettık. Bütün bu rakkamlarm beliğ şıhgı taalluk ettıgı daıreler askını ifade etmektedir. • Bugilnkli pazar günü hava mllsalt olduğu takdirde u ?. t ı ı den 

;li~3 binbU119~, ,. il çe':ı ss~~ey: n:~ ~~~esı~s1: ifadeleri bütçelerle ifasına me- bütçe~~r!nde _mevcut ~~luna~la - UMUM TAHSİSATIN :i 13 e hdal' K O N S E R 
ı ye tçelfl lu m yon 760 . . . .1uniyet verilen devlet hizmetle- ~n muhi~. bır kı_smı ~denmı~- TEVZİ N!SBETİ: Devletin '• saat ıo.ı 2 dan itibaren 

r 43. yakın nısbette bır ılive yaptık. . . ah . . - tır. İşte Cumhunyet hükllmetı 

• • • • • • • c yun.u. umumiye bütçesi 33 Şunu da ilave etmeliyim ki bu r;n'n d da~ ıyı yajıldr1mıd b~r- halkın haklarına riayet ifa et-
:m le bin 995 miktar iktısat proğramımızın ç ar_m a az evro un ugu, tirdiğ{ hizmetlerin mukabilini umum! tahsisat muhtelif deva- • B •• •• 

ö 'ınrUk Umum ·M. bütç.esi 5 başlangıcı karşılığıdır. ~~~~ı~:r~ları mevcutlarının ödemek hususundaki düsturu- ire tevzi .ni~?eti ~üzde hesab~ı: ·ı uyuk matine • 
;J m 41 bin 538. Varidatrmızın normal inkişa · mın borclar münasebetile de ş~dur : ~üyuk .~ııet Meclısı •ı • 
, •pu Ye kadastro 1 milyon fmm vereceği fazladan büyük Tahsilat bir teceÜisini göstermiştir. 1 '.oı. Rıyasetıcumh~r: o, ıı. ''"'.•~ . ..,,•'°',""'•-,,•"',"",•"","",•'°',."'•-" ... ::•::•::e:•~ • • •ee•""_..,•.,_,•,...•'"""•-='• 

• 

id ıin. 2. 25. . kısımlan h~r. sene bu sahaya a- TAHSİLA- T NOK. TASI N- T E KAÜT KANUNU: Cüın- D:vanr muhasebat o; 3 7 Başve-il 1 b b k d h . Hük . . - · kalet 0/31 Şurayı Devlet Ol A Ş K B A H A R 1 
\; ;nayc ı m yon 881 bın yr; acagı gı ı gene u _~a sa .a DAN MUKAYESE· S b k unyet umetı yaptıgr vaıt 09 1. . "k 0102 D" . 

d ı k k b 1 1 h dl v hedefe mute ec h · a 1 a ve ı · · · · ı · · k · statıstı · ıyanet ıs- müme11illcri ı ın o ara a u o unmuı- a m e v cı h r t h ·ı • t k" 1926 enıı yenne getın mesını en- 1 . 0175 M 1. V k' l . 71 z ı olmak üzre Bankalar vasıtasi le a ~ye a 81 a ye unu se- d" · · · ··k k b" · en a ıye e a etı E V E L 1 N il O L T ve H A N R 1 S T U A R T 
h Qm f d B nesınde 180,363,257. 1927 de ısı ıçın en yu se ır vazı- 55 Düyunu umumiye 14 '83 Önümüzdeki Perşembe akşamı 

~r dktçenl.neresi dlmıkiğer ~irsımlannıtim t n lvarae Uvken'leectektaramı"lıynonalnarlaanmkau· ~ 198,7+1,135. 1928 ele 222,030,788 ~e s~ymakbt~ldır . hHer yıl ?udi"..~- gümrükler 2 '26 Tapu ve kadas M A 1 K S 1 N E M A S l ~.-- D A ı ya ç aa e- - lir d 1928 h ·ı· d ıtlerın tat ı < sa asma gır gı- ~;:=·;;;;;::;;:=W========"==== d·ım· · M ı·ııın b ·· hinı d ı ı h a rr. ta sı atın an 6 tro 159 Dahı" lı" ye Veka' letı· 2/ 25 
,, ı ııtır. ec ı ugun- yar ım ar esas arı azır- .1 1. f kal'd b ni görmekteyiz Geçen sene . d bü U lan mı yon ırası ev a e azı va · . . Posta ve telgraf 2/ 80 Emnı·yetı" ASRI SİN 1 
et tımam a tçe m zakcre- mıştır. "d tta d v 9 ·ı ı· bütcesini yüksek heyetinızın EMADA EtBAMBA s· ~ a r hitamına kadar her gün 'O rı a n rr. e mı yon ırası , . umumiye 1/ 99 Jandarma um- ıneınıısın g 

dilmesi bü hari t k B TÇE MUKA YESELE- da hükumeti sabıka düyunu ve huzurunda ızah ederken ha um kumandanlığı 4 / 31 Harici- gö1terilmekt• olın en gilldtirUcü U U 
0 'a e Uzak t~~ . d c a Rİ: Ci.imhuriyet bütçelerinin bazı kanunların isitilzam ettiği yatın en kıymettar zamanları ye Vekıl.leti 117 5 Sıhhiye Veka en eğlendirici komikler; bugUn ve yann mulne1erde mıv· 

simin en büvUk rnuvalfokıyeılni 
gören 

' 1ı;n m eresı ~.m ~ pa- takip etti"'"i tekAmUlü göster- ır" at ve mahsuplardan mu""tevel- nı devletin hizmetlerine hasır KARL DAN ve JORJ ARTURiln aı çar•.,..,ba günlen 6 Jeti 2/ 22 Adliye 3/ 17 Maarif 3 
ve ....-· sa- mek için rakamları üç nokta- lit olmakla bu senenin acli ve vakfeyliyen memurların iş- ! temılll 

ç ıd_a toplanılması takarrlir dan oıütalea ve mukayese ede- ve daimi varidatından ha- ten uzaklaştıkları zamanda {r6!:a~~:a 124:
85

' ktisat 
6 

Mil- GARiP BiR HAPlSHANE filmi 
:ıı 11tır. ceğim: kikt tahsilatı bütce ttİh- kendilerinin ve vefatlarında a- seyircilerde MÜTEMADi BiR 
r i kili ı T h · k d • il 1 · · · ı · · "d Bu yüzdeler arasında görü-ye ve nin nutku - a sısat no tasın an. minatı olan 207 milyona tema- e ennın maışet ennı ı ame et- yorsunuz ki tek bir daire tahsi- K.o\HKAHA tevlit etmektedir. 

sa 1 • 2 - Masraf noktasından. 3 - men tekabul etmektedir. Sene- tirebilecek yeni bir tekaüt ka- Buglln saat ı 6 ı /2 dı suvlr• 14 
l 1 .N~ARA, 1~ A. A. - Bü- tahsilat noktasından. !er geçtikten sonra elde edilen nun layihasının hazırlanıp tak satı geçen senekine nazaran tak kişiden mUrekkep NANOY'S 

filminin son teansları 

MORIS ŞÖVAL\E 
nln t•mslll 

PARİSLI ŞARKICI 

l M.ıllet Mecliai bu"'n .. KA · ı riben bir misli artmrştır. O da RE\'Ü · , . .,_. • Tah • t kt şu rakamlar dahi gösterir ki dim kılınacağını arzetmışt m. - sünün şon derece menk· 
so ı;ıa;ıa Hazretlerının riyase- sısa no al!I varidatımrzdaki inkişaf normaİ Bugün bu kanun layihası İktısat Vekil.Jeti bütçesidir. Sa- aver var -ete numeroları. 
iU. ~' top~ıŞtırUk.rü~aBliye Ve

0
- Tahsisatnoktasından muka- ve bütçe tahminlerimiz samimi yüksek meclisinize takdim edil dece bu hareket bütün devlet ı;:;:::~~B~u~a~k~fa~m~ı:::::ıı Bu hafta herkesin boşuna giden, ı ->~r~ço.ıu • ey 93 yeııe: Bütçe ile verilen tahsi- ve hakikidir. miş ve encümenlerinizdeki tet politikasının ne istikamette yü-ll herkul ep;lendlren, şarkıları her• uı 1 :sınm mUzakeresıne bag- sat: 1926 senesi 190,103,544. . . . kik k ·ı 1 · tı" Bir k rümek istediğini ve büyük mil- Beyoğlu MULEN RVJ salonunda ke<in a~zında dolaşan film 

tin ,__._.
1 

id ki Sızlerın ve mılletin huzurun at ço ı er emış r. aç 1 r ı · San'aıkAr NAŞIT BEY M l k · ~ , aıı m aseucı.ı e at e 1927 ~enesi 194,454,619. 1928. da giriştiği cetin imtihanı mu- gün sonra kanuniyet kesbede- etin ve onun büyük Mec ıs nın SABRiYE HANIM BiRLiKTE e e sınemasının 
'natta bulunmuıtur: senesı 207, 169,388. 1929 senesı ff k. tl , _ 

1 
cek olan bu layihayi da bu büt- arzularını tahakkuk ettirmek · göstermekte olduRu 

•ı.luhterem Beyfendiler; 220,400,491. 1930 senesi 222,604, va lia ıye k~l v~rı_n~~e Ja :.şan çemizle birlikte takdim imka- yolundaki hareketi göstermesi arzu ve israrı umumi üzere AJis Vaytın ü:.msili 
B 3ln Yliksek Meclisinizin 023. Tahsisatı munzamme ve ~a ?:'f v\ a etır;{ ubt~e ··~ ı ~ı:- nını bulacağız demektir itibarile tebarilz ettirmeğe şa- A F A C A N BRDAD iV ı VL ı 
e nyrnetli tetkik mevıruunu fevkal8.deler ve müdevverler. amuf n~ tasın:klu;bu b ır Bütce EncUmeninin ~zulan yan gördüm. gttlllnçlll ıaklltli piyes S perde U Yaı ~l\ AS 
b 1 edeoek olan 1930 bütçesi 26,501,832 - 23,479,096 - 12,744, :esa k':. ·a -~~~şb~h a a he~~ er bütçemizin sihhat ve samimiye Bundan maada ifade edilen DUhullye so, oo, 75 kurut 

ehuriyetimizin yedinci yılı- 770 - 2,045,124. Muhteiif kanun u kte admu u ı dassa te kıt ~kt~ tı" ınu""smer 'olmıyan lıı"zmetle _ yüzdeler yalnız umumi b!itçc- M b tr 
1 

id ha t if d 
1 11

• · k f il me te evam e en ya ın ı ı . . • kA eşru ıt mecburi değildir. 
şarkılı d.ınslı ve sesli filmidir. 

~ ve arcı ya mı a e e- arın avesı ra amsr7. ası ar t hl"!· . . b 1 d ri tasarruf memleket ve halk nın umumı ye ununa nazaran ~ktir. Sislerden aldığı kuv- 17,440,609, 7,500,000. 15,105,589 e 1 \;ey\yanıhl~~ı;ıarı_ ".e al-1 "ç~n faydaiı hizmetleri takvi- rakkamların ifade ettiği yüzde- lstanbul Tramvay Şirketi 
Y r vasifesini imanla yapma- 3 635 227 ga ı orç ar te ı e erını nası 1 ı . !erdir. 

e 1 hUk" t• . B"'t tmh' ' ı· k f bertaraf ettiğimizi arzedeyim: ye husnsnda çok krymetlı ve EVKAT TARiFESi m t ışan ume ımz, u çe- a o unan ve mev u tutu- H . . . 1 · · · b y""k k [Nutkun mabadı gazetemiz 
li tanzim ederken her dev- lan 275 000. 1,261 085. .~yetı celılenizıı; ~eçen se- y~ru .. maz ~esaısıru -~ u se_. makineye verilinceye kadar A- lp30 senesi Maymn ı 2 inci gün un den itibaren 

Ilônı ahire kadar muteberdir. i}inde olduğu gibi yüksek 1 990 OS9 - 400.000 safi tahsi- ne butçe ~anun~na ılave ve bu kur~ude~ 1:1~.rme:~e zıl.re~'.11egı nadolu aı"ansr tarafından veril-
nl ; · · . · b 

1
. · 

1 
· · ' ' .. sene de ıdaınesıne zaruret ve vazıfe bıldıgım butçe encume-

ar. tını~ ı~a .. et ı ışaret erını ııat yckdnu: 233,770, 985 - 224, f d .·· d'" - .. b" dd .1 b ninin bütcemizin tekamülü büt memişti.] <ıa goz onunde bulundur- 172 630 - 233 029 658 - 225 ay a gor ~g1:1 ır ma e ı e u . , . '. -_.::__ _____ _ No 
Birinci 3on 

Hareket Fasıl• bareker hareket 
fa 

1 
ı k · ı · · IA t ' ' ' ' sene bütçesının devrettiği borç çe tetkıkatının teshıl ve selaıne 

d mem e et ış erını se ame 688 832 . .. . · · · k" b t Yeni Romen sefiri 

l
e asnnek, devletin umuınİ ' · lar :rem s:ne butçesınde tahsi- dtı ıch.ı~,~~en sen.e ıd~ka1z ~asın { ~ l'd T" 1 
e , fi k 

11
- · · h Ik Masraf noktasından sat ıle baalanmakta ve tahsisat a u {umetten ıste ı en şun- Cuma günü §Chrimize gelen 10 şı,ıı-Tiinel ış 

1 

en- une e . ,•a arı arşı gı ıçın a - . . "' . . • f" !inelden-Şişliye 3' 6' 9 
ın rıJınan ver ilıeri ene hal- mukayese hanemde tedıyelere ımkan bı- lardır: . . yeni Romen se ıri M. 1 ean { Kunuhıftau· Tünele 30' 
ka 've memle~etin e~ muhtaç NAKTEN TEDİYE: 

1926 
rakılm~maktadı:: Ve .b~ saye~ 1 - Bı~ sen~ evve~~ m11;2ba: Carpi itimatnamesini takdim ı 11 Kurtuluf-Tünel TUnelden-Kurı-uluşı 

" ~ıydalı işlerine tahsis etmek senel!İ 
164

, 
420

, 
849

_ 
1927 

sene artık bir sene bütçesının yem tasında butçcnın katı vazıyetı etmek iizre bu hafta sonunda j 1 ~ Harblye-Fatth { Harbiyedon-Fatihe O' 
_ ındaki Ci.imburiyet umdele- si 

189
, 

161
, 

865
. 

1928 
senesi sen7ye dev~.ettiğ_i . ~or~lardan 2 - Sene nihayetinde sarfı ta- Ankaraya gidecektir. _. Fatihten-Harbiyeye 5' ıo 

tbikatına bu bütçede daha 196,673,836 eo:nanete abnan yem sen7 b~tçesınıı; ın~zamını ,,, .. .,,, .. , •• ,., .......... ,,, .. , .. ,, .. ,,., '' ,,,_ .. ___ J 14 Maçka·Tünel { Maçlıadııı-Töoele O'O' 
~ sahalar ayırmıştır. 7,7~6,036 - 7,070, 016 - 4,459, bozmak ıhtımal ve ımkanı kal- Ticaret işleri umum n1üdürlüğündcn: :. Tuaelden-Maçk:ıyı 15' 80 
<ıunu bütçemizin biraz son- 176 ertesi seneye devrolunan mamıştır. 30 Teşrlnlıanl 930 tarihli kanun hükümlerine tevfikan Tilrkiyede ı, 15 Taksim-Sirkeci { S'lı:akrk~icı'?ddeen~T·S~~s·ı·mcieye 5~' 1 °0'. 

• . Eski senelerden kalma dal- ı - • '"" ı ·zedcceği umumı tahsısatı- bütçe borcu 7 ,791, 409 _ 3,486, yapına)i;a izinli bulunan müseccel ecnebi şirketlerinden ıılyan tabiiyetini - { M '--d 8 
. hl"!' d k" k 1 k - galr borçlara gelince: ( T ) '- T _._, klll .!t iti Ma,,ka-Beyuıt aç .. an- eynııa 7' 09' ı ta ı ın e ı ra am ar açı 899 _ 3, 116, 

6
33 vezne ve ban- haiz Loit rlyesılno nam vapur şlr .. etinin fü..,ye umumi ve haiz (#)- T Beyızıııın·Maçkayı 16' 00' 

iösterecektir. ka mevcutları 
3

,96
4

,637, _ 5, Gene geçe.n sene yüksek olduğu selAhlytte blııaen bu kere müracaatla tlrkctln lzmır acenta11 A. T k F f Tıkalmden-Fatihe 00' 

1

e: Tam ve samimi bir 888, 220 _ 19, 829, 182 hizmet- Meclisin kabul ettiği bir ka- Gutınan cleadinln batka bir memuriyete nakli dolayi<lle yerine muvakkaten l8 a sim· atlh \ Fatihten-Taksime 15' 

dı e tevaı:Ün . lerin yakunü 179, 978, 294 _ nunla bu borçların bütçe hari- şirket namına yapacatı J4lerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde Hl Kurtu!Uf-Beya:ııt Kunuluştan·Beyazııı 6', 13 

99 71 7 780 204 249 44 
cinde ödenmesi imkanı selbe- dava eden ve edilen ve UçUncU tahıs ilfıtlarile hazır bulunmak üzere lta1ya Be azıtıan-Kurıulut• 17 

aı ·
1 
fuhterem Efendiler·, tetki- 1 • ' - • • 3. 

H 
.. l b k t'' f" dilmis. ve bu kanun emrettia.,-i tıbasınd"'1 Rodollo dtl Zındonati efendiyi tıyln eylediğini bildirmiş ve -. Be4Jktaftan·Bebeıte 

ı·ıı 1
<e arzedilen bütçe 222 mil- cnuz ıesa 1 a ıs 1 tan- K 1 ( B E " . d 

1 
tetkikat ve tasfiye işlerine baş llwngelen vesikaları vermiştir. eyfiyer muvafık görülmüş olmak a ll•n • e,ikıaştan- 'minöniine 

"C. 604 bı'n 23 liralık bı'r tahsi- zim edilmediğın en cetvel er - 1 .ııı: 22 Bebek-Eminönü Bebekten·Emlnönüne r ı .. 
' d ı S b k d"" lanmıs.tır. o unur. • " 

Hutut 

O' O' 
S&at Sut 
6,00 114, 12 
6,26 114,38 

23.00 ııs,30 
lUl.30 24,-
6,09 ı,ıo 
6,08 J,JO 

7,35 ~a,ao 
7,~8 li4,00 
tı,00 21,35 
7,01 22.~ 

6,20 !!3,48 
6,IS 2a,2J 
7,35 19,4~ 
a,2; 20,2c 
6,15 22.96 
7,05 2;ı,2tı 

5,Sl 
5,40 
6,00 
6,00 

24'.;ıl) 
2.ı.+4 
ı.ı4 l nezuniyetını tazammun et- en top anmıştır. a ı UY_tı - .a ı Emınönünden-Bebege 2i. 

k tedir. İçinde bulunduau- nuna rakkamsız fasıldan tedıye Hatırlarsınız ki 1929 bütçe- lstanbul Sıhhi Müesseseler Mübayaat ko- e \ ~:minönllodeıı·Beşiktat• 
bi ~ 

19
29 senesi bütçesine n"aza edilen miktarlar bu yekfından sini huzurunuzda izah ederken • d • ( ~3 Ortaklly-4ksaray{ Ortıköydsn-Akaır~y• 00' 00' 5,45 

~al <'fazlası iki milyon liradan hariçtir. bu borçların miktar ve ehemmi misyonu riyasetın en: ....: Aksaraydan-Ortakoye 10' 20' 5,54 
~ar ,z ziyadedir. Varidat tahıni- Görülüyor ki 1926 bütçele- yetinden bahsetmiş ve eski ka- Sıhhi müesseselere 1 Haziran 1930 tarihinden 31 Mayıs f 34 B•flktat-Fatth { Beşiktaıt•n·F•tihe ~ 018~ 6,00 
oir c da bu miktardan azacık sile verilen tahsisat l 90 küsur yıtlarımıza nazaran 60 milyon 1931 tarihine kadar lazım olan bir senelik sadeyağı, Et, Ekmek il fatıhıen·Beşıktışa " 6,46 

22,0i 
'il~~J 
21.s~ 
2z,ss 

kn < dır. milyon olduğu halde bu tahsi - kadar bir dalgalı borç karşısın- Şeker ve mütenevvi mahrukat ve mekUlatı hayvaniye ve sair - r ~ksaraydaıı. ·~'ophpıya o: 5,13 

.l

·s . örülüyor ki, senelerdenberi sat mali sene nihayetinde 233 da görülen hazine borcunu cid- mütenevvi erzak tanzim edilen şartnameleri verhile ve kapalı : , 32 Topkapı-Strkecl 1 'l opk~pıdan -Sırkecı)e 6 10 5
•
34 

" .ııı: Sırkecıden - Topk•P•J'• ı:r ~o· 6,10 
Pt ğu gibi bıı defa da bütçe- küsur milyona çıkmıstır.Bunun di bir tetkik ve tasfiye netice- zarf usulile ihale edilmek üzre münakasaya konulmuştur. Bun- 11 \ Topkapıdan·Aksar&\·a , 
tle tam ve samimi bir tevazün içinde 26 bucuk milyon küsur sinde 20 milyon lirayı bulmiya- lardan mahrukat Gaz, Benzin, Vakomyağı ve emsali 10 Hazi- .a ı- ndedir. lirası munzam. fevkalade, mü- cağını arzetmiştim. ran 1930 Salı günü saat 15 te ve yaş sebzelerle muhtelif cins 1- t Aksuaydın ·Yediku!eye O' 

5,ıo 
: ümhuriyet bütçelerinin mU devver tahsisattı. 927 bütçesi Kabul buyuruduğunuz ka- aşı hayvanatı 17 Haziran 1930 Salı günü saat 15 te ve Et, Ek- >ı < 33 Yedlkule-blrkecl ri~~~~~~:~~y~~~~f!~: ~·3

1

~· ~:r: 
zin olması keyfiyeti artık ile verilen tahsisat 194 buçuk nun emri icabınca Adliye, mü- mek,Yağ,Süt, Yoğurt,Şekcr Pirinç, sabun ve sair alelllmıım ıa ı Yedlkuleden ·Aksarİra --, -
alade tedbirler neticesi de- milyon olduğu halde mali sene dafaa ve Maliye vekaletlerin- e:~~-k ~.4_ .~azira_n 19~0 Salı ~ünü s~at 15 te fiatl~r haddi Iayi~ ~ ı Aksaraydan-F.d; m <kapıya O' 5.20 

nı u abii ve zaruri hadiselerdir, nihayetinde 224 buçuk milyona den intihap olunan zatlardan goruldugu takdırde ıhale edılecektır. Bu baptakı şartnamelerı ~ 3 E k 1 1 Edirnckapıdan-~irk ec!ye 7' ı ı• s,50 
m u noktada tevakkufu bitta- cıkmıstrr. Bu tahsisatın 23 bu- mütesekkil heyet sekiz aydan- görmek ve fazla izahat almak isteyenlerin mezkur komisyona er 7 

dlrne apıe rkec l Sirkccldcı. ·Edı rnekspıy• 14' 6,23 
·· · ·· .. • f v- eri P.tkik ve tasfive vazifesi- müraraatlan ilan olunur Ldli"l\<lı1:ı<cl411Alcur•ya -.-



asa cu 1 e ınükenııneli~ir .. 
' 1 Os d1~ ıacunw dişleri ıno sene ya~atı, çürümekten vikave tder. Ui~leri ıncı gibı beya'İatir. Di~ c:lcrıni kuvn:tlendirır ve kanamakran m,neder ve dişlerin arasında kalan teFessuhatı ve ufuneti izale <~er ')l~ aJtnla 

1 1 
~zle crı ı. m.ıni olur .. \ğızJa µ:ayet l~ti! bir .-erinlik ve rayıha bırakır. :\likropları ımha ve njtızdan gelecek her. tıirlıi hastalıkları:ı ,irayetinc mani olur. Avrupada daimı birincili!l;i alır ve birinciliği diplomalarla mı.osaddlkcır En buyuk 

'luk.U.ıtı ı~raı eder. Altın madalye ve nişanlar almıştır. llasan ecza deposu. Dantos diş macunu yerine başka bır markı \erorler;;e almayınız. Çünkü Dantos dun anın en enfes mt•k ·mmcı dış m ,tahzarıdır. 211 kurn~tur . 

Zon~ulôak Vilayeti Encüıneni Daiınisinôen: 
.\~ağıda yer ve miktarları yazılı yerler için cem'an (22233) 

tnctre nıik'ar ha'TI taş, yollar boyunda gösterilecek yerlere istif 

Lclilırck ve '28 5 '<ı30 çar~amba gt:nü saat on be~te encümence 

ıhalc ed imek uzerc Bartın ile Re~adiye yolu taşları kapalı diğer
kri ~çık münakasaya konulduğu ye şartnamesini görmek isteyen 

taliplerin encümen kalemine müracaat etmeleri ilAn olunur. 

Bartın - Çay Cuma 
Ercjtli - DeHek 
Zonguldak - Kozlu 
Denek - Reşadiye 

yolu 

" 
" 
" 
• • • 

M. 
10950 
2856 
3300 
5127 

\!\!233 

longul~ak Vilayeti Encümeni Daiınisinôeo: 
Bartın Boğaz ,.e deresinin açılma ve temizlenmesi için müddtti 

7.arfındd taıip çıkmadığından 2tl mayıs 930 çarşamba !(ünü saat 

rın hc,te dlhct cncıımcninde ihalesi icra kılınmak üzere mün:ı 

k• te -ıdit edil 'lı<tir. Şartname-ini !(Örmek isteyenlerin An karada 

ia HkAlcti'le \C lstaıılıııl Yilayctiııc ve Zongııldak vi _\yet 
cıın n '" nıuracaat eylemeleri if;\n olunur. 

--~~~~~~~-

~rnlak ve Eylaın Bankası ıslan~ul ~u~esinôeu: 
Satılık çan1lıJ~ ''" tarla 

L b NP. l\kvki ve 'evi 

..: ! : IHıyd-:.ıdada ;'llizamda Kııçiiktur<l:ı 1 :\o. lı 
Çamlık ve Tarla. :\Tc;ahası :'2!i2 metro 

Tcnıın:ıt 

l7ll lira 

.. 11111 .... :ml ........... 

Rakılarımız 
di nlen<lirilın iştir. 

Her yerde arayınız. -Gayri Menkullerin Açık 
Arttırma ilanı 

Hali tasfiyede bulunan H. K. Çin
knavoryan biraderler ma~ası tasfiye 
memurluğundan~ 

Açık arttlrma ile paraya çevrile· 
cek gayri mcnkıılin ne olduğu: 

Maa makine ve teferruatı saireyi 
havi kiigir Bisküvi Fabrikası. 

mt. ral•b:ıaı Gayri menkulin bulunduğu mev-
11~' .d, mu am:. tarla peşin para ile hılnıuı.ııyedc satılacağın· ki. mahallesi. sokağı, numarası. Üs

la• t ti plc'iı i ılc\,'C müsadif 22-5.<JJO Per.enıl c "iinu >aat l 6da 1 küdar <h Selami Ali Efendi mahalle-
. sinde SeJC:.m ız Caddesinde kiin mu-

Kr_iz_.e_•n_, __ ır_·ı_ı:_n._ıt_c_:ı_·le_nı_e_Ie_r_i ___ . _______ B_. ----- kaddema ı <i bap ahırı müştemil ve 
- •muayyen mahallindeki bakkal Gedi-

J~ L <t il hu l })OSta 're 'J\ .. l~:raf ha:ı ığindenmünkalipikibaphanmahal-
c · > fi halen eski 370. 3i2, 3i4, 376, ye-.. d •· 1 " - •• ..J ni 322, 324. 326 numaralı ve yine 

ınu ur uguıllıen: mezkür mahalle ve sokakta kain es-

H .. k · · ·ı k .. b' ı· .. d rkl b'I .. ki 378. 380. 382, 384, yeni 328 nu-
u meınunı yetıştırı me uzre ır ıra gun e ı e ı musa- maralı maa ocak ve makina ve tefer-

r '1 a on mülazım alınacaktır. rüatı saire kagir bisküvi fabrikası. 
Kafi derecede Fransızca bilen ve yaşı on sekizden aşağı Takdir olunan kıymet: Arsa, Bi-

'l·nnı beşten yukarı olmıyan talipler şeraiti anlamak üzre ayın na, Fabrika tesisat ve ctizüimütem
'l rmısıne kadar baş müdürlük tahrirat kalemine müracaat et- mim ve teferrüatın mecmuunun te
ı telidir. mamı (YİRMİ ÜÇ BİN BEŞ YÜZ 

Qoccoo Aslan ve Eskihisar ~v...1~ 
~~ ~lüttehit Çiınento ve Su kireci fabrikaları 

~ Anoninı şirketinden: 
) lbzir~r 1930 .;ayc;inde faaliyete ha:liyacak olan Zeytinburnu 
} fal nkasının istihsal&tına lntizarcn şimdilik çimento fı:ı.nnın fabrikada 
) Ce•li n ~"tile ve çuval fiaıı dahli olmak tizre cıın lıııına J2 liraya 
) yani elli kiloluk !'ayri safi bir çuval ilacının J60 kuıuşa cenzll edılmiş 

~ oldujtunıı \•lan ve Esklhisar müttehit çimento ve su klred fabrika· 

cx::::xJ ları anonim şirketi muhterem müşterilerine llAn eı·Jer. O()() 

Müskirat bevive tezkerelerinin tebdili 
İspirto ve ispirtolu. içkiler inhisarı lst. Baş 

ınüdürlüğünden: 
<ı:ıo scnc<ı hırınci :ıltt :ıylık müskirat lıq·ivc teıkcrc 'ııin tebdiline 

la_' ırmı- Jld ıtL '!dan gerek kar:ı'ı şi-clcr dcnmıı'lda 'e g-crck 

kace' _ mı !-. rat satanlar ellerinde mc\ et.. tczke' ,. n c'·clcc 

t ı zi olur.ın nım ero pusulalarını .nıı,;t.bhİ..>('I' <J,lo m"'·ısı niha· 

)'etine k- la• ( ~ı.ıt.ıd~ 1 ludaı·cndir,:1r 1 laı: d ıruskinı i'llıisa·ı 

lı:!.; m 1{
1t. 1.ıh ınc murncııatla tebdili tczkc c q le mele • \ c :ıl. i 

t kdı ~ kav•l.~ılık kaı-.ıııunuT' •ırnddci ıııahsu-a .ı:ı le' [ikaı· kı 

kat lıC\'i\C resmi 1>tıfa kılın:ı<:ajı;ı ıııaltlnı olmak uzr<' keı lıYct i \n 
'•lun ır . .. 
..... ll!l!!lBıı:llmlmı:ı ........ m:::ıı: .... llllE:!Jmlmllmlll .... 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

.... llllİııı ..... ı ............................ ..; 
65 bin ton maden kömürü kapalı zarfla münakasaya konmu~ 

tur. Münakasa 26 51930 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Dev 
let Demiryolları İdaresinde yapılacakır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa ko
llıisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 20 lira mukabilinde Ankara
lla, Mühasebat dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa veznesinden 
tedarik edebilirler. 

* * * 
k 2452 ton meşe, güregen, çam odununu kapalı zarfla müna-
·asası 9 Haziran pazartesi günü saat 15 te Ankara Devlet De
llı.iryolları İdaresinde yapılacaktır. 

1 
İştira~ e~eceklerin teklif mektupl~:ını ve muvakkat teminat 

arını aynı e-unde saat 14,30 a kadar munakasa komisyonuna ver 
tlıeleri lazımdır. 
ı· Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ma-
1Ye_ ve Muhasebe İ~leri R~i~liğinden İstanbulda Haydarpaşa 
iagazasmdan tedank edebılırler. 
--...: ---------~----~ KARON Alnıan Kitaphanesi 
._____ Beyoj1;lu Tiınel meydanında 5:!.3 

~an~ırına~a f a~ri~a tamiratı 
Tütün inhisarı umum müdürlüğünden 
lluııll ·~ıada deniz kenarında muhtcrik fab•iknıım çatı;il~ ılö

cnıclcri, kapı Ye pt>ıll:crelcriniıı inşaatı karalı zarfa munakrı>aı·a 
kııııu! ;ıu~t~r. \!czkur inşaata ait resim. şJrlıı:ınıc ve sairesl ik• 

a mı,ka,ıifir de 1Trile1:cp;indcn taliplerin ıdarl'i umu mı ye mimıırl 

,ulıesınc mııraraatla almaları ve '.!-! :'llayıs CJ,10 cıınıartrsl µ;iınli 
Sa:ıt 1 o,:ııı a k:ıJar 7.arfıarını Calatnda nıiibayaat komisyonuna 
tenli ctmekri. · 

ON YEDİ LİRA DOKSAN KU-
RUŞTUR) 

Artt,rma yapılacağı yer ve gün ve 
saat: Gala tada Karaköy Palas 6 mcı 
kat 1 ve 2 numarada tasfiye memu
ru avukat Hikmet Süleyman Beyin 
yazıhanesinde 15/6, 930 tarihinde 
saat ondan on ikiye kadar. 

1-- İşbu gayri mcnkuıin arttırma 
,artnamesi iliin tarihinden itibaren 
mezkfır yazıhanede her kesin görebil 
mesi için açıktır, ilanda yazılı olan
lardan fazla mahimat almak istiyen
ler, mezkltr yazıhaneye müracaat et
melidir. 

2- Arttırmaya iştirak için yukarı 
da yazılı kıymetin yüzde yedisi te
minat gösterlecektir. 

3- Hakları Tapu sicilli ile sabit 
olmayan alacaklılarla diğer alak;ıdar 
!arın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususiyle fayiz ve masra 
fa dair olan iddialarını işbu ilan ta
rihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbiteleriylc birlikte tasfiye 
memurluğuna bildirmeleri icap eder, 
aksi halde hakları tapu sicilli ile sa
bit olmayanlar satı~ bedelinin pay
lasmasından hariç kalırlar. 

4- Göstrrilen günde arttırmaya 
i~tirak edenler arttırma .şartnamesini 
okumuş v~ lüzumlu r.ıalümatı almış 
bunları temamen k•lml etmiş ad ve 
itibar olunurlar. Üstünde bırakılan 
gayri menkl1lun bedeli zamanında 
verilmez ise gayri menkiıl ikinci bir 
arttırma ile satılır ve bedel farkı ve 
mahrum kalınan yüzde beş fayiz ve 
diğer zararlar ayrıca hökme hacet 
kalmaksızın memuriyyetimizçe alıcı
dan tahsil olunur. (5) Numaralı fı:C
radaki sarı tahakkuk etmek kaydile 
üu defa barıldıktan sonra gayri men· 
kul en çok arttıranın üstünde bıra
kılır, şart tahakkuk etmez ise arttır
ma geri bırakılıp alıçı teahbütlinden 
kurtulur ve teminatta kalkar. 

5- Arttırmanın birinci veya ikin·· 
ci olmasına ve gayri menkule teal
llık eden kanuni hakka ve satışın tar 
zına göre diğer şartlar: İkinci Art
tırma olup Birinci arttırmanın son 
bedeli (BİN BEŞ YÜZ LİRADIR) 

Yazılan maa cü.ıi mütemmim ve 
teferruat Bisküvi Fabrikası yukarıda 
gösterilen 15/6 '930 tarihinde Gala
tada Karaköy Palasta Altıncı katta 
1 numarada avukat Hikmet Süley
man Beyin yazıhanesinde işbu ilan 
ve gösterilen arttırma şartnamesi 
dairesinde satılacağı iliin olunur. 

H. K. Çinknavoryan Bira
derler masası tasfiye memuru 

avukat Hikmet Süleyman 

YARDIM 
SANDIGI, 
ı:ııı:.ık \'C ınucc\'hcr·ıt iizeri· 

ne r·ıra Yerilir. Parasını eml:\k 
relıııı al!T' ık sureti le i:lrc•ııe 

arzu L'dcnlcrin ~andığı 'HZ~ mu
rac:ıatları nıcrçudur 

!lalıı;c kapı Sd<lıııct 1 lan l .'i 

tel ise. 4'.!lı'.!. 

[Şehremaneti i1Anat1 

Şehremanecindcn : Yu;ufpaşada 

Şirmenc çavuş mahallesinin Topkapı 
caddı;inde 124· l 26 numaralı hane· 
nin methali crnmvay cadde;inde bu 
!onan 3 oda 1 sofa 1 avlu aralık 

oıacbahcan ibaret birinci kı;mı ile 
Yekıa efendi sokağında bahçeyi muh
tevi ikinci kısmı kiraya verilmek için 
ayn ayrı olarak açık mUzayedeye 
konmuşıur. Taliplerin şartnameyi 

görmek için her gun müzayedeye 
girmek için ihale ~unü olan 9 hazi 
rın 9.~0 pız:ırcc.ii ~ünü lev~zım 

müd!ırlü~üne gelmalerı. .... 
Sokak lC'\rlıaları-

Dr. Horhoruni 
Beyoğlu \ lcktcp sokak l\'o .15 

muaAene sabahtan akşama kadar. 

~ 111111111m111111ııı111 ı 111mııııııı111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111 mı 

- SİZ D E kazanabilirsiniz ~ 
Bu çocuk 200 lira kazandı ~. 

--· BAK.TERiYOLOK 8 = g 
1 or. IHSAN SAMI 1 Bu çocuk ban-
IBakteriyoloii laboratuvarı 1 = ' 

Umum kan tablil~tı, Frengi .ıok· 

1

. = kamızın k b 
tal nuarından Vaserman teamülü um a-
kan lı:üreyvatı sayılmu4 ıifo ve ısıt- rası olanlar ara-ma hasıalıklan teşhisi, idrar, bal· 
gam, cerahat, kazurat ve su tah· 
lillt•, Citra mikroskobi ile frengi = d kt" .., • b • 
ranmas4 huıusl aşılar istihzırı mu• - SJn a çe JgI )-

yenesi. rnvanyolunda SulıanMahmutl = . . k d <lQQ 
türbesi No. 189 Tlefon Is. 981 = rlllCJ Ura a ~ 

iııııı................... = 
Liseler n1ubayaat 

kon1'syonundan: 
ıc:: lira kazandı. İ-

Komisyonumuza merbut ley 
il lise orta ve muallim mekteple 

Şehrem3ne,' ,dcn:\_apıın'·nış .Jirn ri ile pansiyonların bir senelik 
1:!000 sokak e\ha·ı ıle !4U\X'ıil C\' k k k k t I 15/ 

rıııı at-ıı l n1ası kinci kura birin
ci teşrinde çe
kilecek ve 6 ki
şiye 1000 lira 
verilecektir. Bu 

yeme ve e me ırın ı arı 
nıımJ•o;ı"n sok klart ve e,Jere a•ıl· 16 930 

'h' d 'h I .• . . . tan ın e ı a esı ıcra 
mo•ı pazar1 ılla m" •.ıhhıde ıh•lc cdı- k l k .. k I rf 
kc<ktiı. 'folıp olar'Jr he: gun leva ı ~nma :. uzre apa ı za u
ıım müdürlü~ü~den arcnoıneyi al 1. sulıle mu~a_Yedeye kon~~uş
bilirler. Pazarlığa r;.·mek ıçın de tur. Şeraıtı anlamak ıstıyen 
21 mayı< ç.ıı .ınıt" gıınu ıeınınac ta~!plerin komisyon kitabetine 
akçele•ile herıber sı 3 ı on beşo kaJar muracaatları. 
lr.!vazırn tn .dürluıtı.in~ mürac.l:ıt -------------
edilnıc-.• 

Sol: ır.ıhınet s .ı, hukuk h:\kım· 
liğinJ," 

'ı azc lla- V•, Y 11ar F rıJc. e-
rife V;ıik hanı:nlarıc ~avanı uhde 

Tütün inhhar İdaresinden: 

1 tı.hl ;ene i için haziran ipuda· 
.'ili d~t ıutün ba\ilc!rinc ~enidcn eı 

- kurada siz de ka
za na bilirsiniz. 
Fakat 1 Haziran 
tarihine kadar 

uısarruflannda Jİ JP s yıan izaiı.:.;t 
ZlffimlO<ld [ ırulı ı · rgır olar. t:ren. 
kJy(ı· de ahny• cedit n':ıhallc ı \ 
t.n tarla nam ıne,kıd · ki:, 15 "\n. 
ile mlirak a·n ıkı r'>n"'ll ba~ C' l 
bireı k.ıtc , ı...~r1.;;t k 1rşılı 'ı !Kl~c· 
oda k~gir 'ıir 'Tini ah hır hu.ıı ,ı 
bir kuı 1 vo kom ur Jjtu muhte ı i sı~ 
tatarı l7 \o.Ilı k '$k sol t'"'lfı (~1-
lip paş.ı ve, cse!t ark ı~ı İl ,, n ttğA 
ve l lay:l beıır lıah,ekr ve 1>[ ) ın 
cadJe-ile m:ı' duc bır bap h nen· ı 
yapıl.:ın mliz;ıyr~· ıdc v.e.,11 tı2'i 

lira bedel dun g'ınıhl·ı~unden 15 gun 
müddetle tekra· 1nul1vcJ~rc v ız'ı '" 
lıarar verl'.mi~:lr. ,ı fı·9JO ı..: ıhfne 

müsadif sılı guh'll "" l fi da ihale,; 
icra kılınacıı• n1! •. ı ıillıp »I -ılar•, 

kıymeti mııh01 nılne.i olın 1975 
liranın yiızdı.: onu niıbetindı:- pey 
akçelerlle SultaMhmec sullı hukuk 
nııhkenıesi;ıc ınLiracaat'.arı iltn olunur. 
Dosya numarası 929· I l(j(ıQ dır. 

kere ila ıru ıJ'i.ıb3şc:ct ulu'lac 1 ur. 
1 ~85 nur arılı kanım hü~milnce tü· 
cu b:.ı ığ için tercih hık kını haız 

,.e ~i,1.at hH''ik edecek olan harp 
mail' e i \C şef.re ıetim.erfnir. haz! 
rJ.rdı.ı..1 evı..·el a.r.1.u ettikler m:ı '!er 
de bayilik ıçir ı zk ·e alımk !ız_ro 
ba fstlJı 1 t1r.'ıııl turun inhısar ida 

1 

kumbara almış Birinci kuraaa 200 

olmak lazımdır. lira kazanan Eylp· 
sultan Retadlye 

!kinci ticaret m•hk ıneoinden: 

Bcyo~lunda htlkl:U cndJosindc 
J.J..'l numaralı mağ:lzad• \lılt musi
kiye tfcaretile miıştegil iken m lıke
mcc~ ill:lsı la kırar verilen hPand 

Knmenıli"cr efen Jın .. ı al1cak[" :• sı 
ra de!cc·i tınzil':' \C m1hkenıe kale 
mine telltl! edildıgi e·' ıhı matlubun 
m•!1mL olmak t.:ıere ilin ob~ •. 

1 tanbul iklncı ıı...:ra:;ında:ı: 

,.'lıhcu·,ı: ve fıruhtu mt:kan.-.:r 
Viyac mark:ılı l>ir ad'• oırımobll 
20-5-9.10 tarihine ııııis•dif s•: gıinü 
sa;n 17 de cak,iın meyda,ıınd.ı hii
•nüe<.ıycde •·ıruht cdılece~ı ve talıp 

!erin Q,10-211 dı>-.y .. n'ıtnılrosılc rna
hallinde hazır bul nacak memuruna 
mUracaıtbn ildn c·luı ur. 

l{uşdili Hihil tiyatrosu 
19 pazar '.!I ç:ır~amba akş•mları 

komik Cevdet hey ıem,illerl Kara· 

~at efendi dr•ın hcycıl birlikte dram 

komedi varyete ca~anni ve saire ... 

lstanhut icra d:lLe .. inJen; 

Ya,il efendıııln hıikrat. erlcdı~i 

mebaliga mıık1l11l \'dırn fcraıı- eı !e-
diği Fenerde Tahe;ımın:ırc mab:ıllesinin 

Ulah klisesi ;uka~ıııda J..Ain atik '.!8 
cedit 26 nlamı .. c-.tlı k1llimen tcv3İİ 
intikalli ikı ıarafı tarik lıir t•rafı 
zHtçi Nik,.1.ı Ui~·er taraiı \-aııtJndi 

\'ere;esi hanelerile mahdut alettahmin 
kırk sekiz ar~ın terbiinıle arsa tıze
rinde kAq~ir olar:ık h1ldrLim katından 
maada doı t katta hı antre uç sofa 

alcı oda iki hal.ı lJL nı.ıtfak cıılum
balı kuyu birisi b'ıdu-umla ~"mcnto 
düşeli iki aralık ıemhi çinko car;ısı 

ınuhtc\'l i~ibın iki\'u7. elli li·a kıv

nıcti ınuhammıneli mezkllr hane 
I l:ısan He ın tahtı i: ;alın l\!dir. ( )ı ız 

gün müJdetle .k eve re mlıza
,~ede; ne \ ız olu~ k tJ! ·_.ı ··1de

!"i1de ·'~'-üz lır.ı 1t o?uı> JU le re 

yüzde lıe~ ıam " o '·e~ gun mı .J
detle •h1lei J:atiye muza ·ed~sı ı..• vaz 
olunmuşCJr. \lrzkıl hJ~C\c ı11ip 
olrınl ır IJ. ,, jQl.)7 <f >:ı:v:ı rı;.11n:ırJ:-ile 

9·(1-.-'U t.t thırlle ı:ı.t Of' d ı· rten ın 

altıva kadaı J:;'. ınhul tJ~,rd:.ını..;u iı:r:ı 

ıneınurlu~unJ hi1.z.:ıt ve\•:ı lıilvı.:k:U~ 

mür11c:ıat evlt.·n1eferı ıt~n olunur. 

~ı~'~ o~:.~~r~duru,•ıne m~r c..ılm 1 ACELE EDİNİZ .:::~(t=uz!~:~~ll § 
" Devredilecek 

ihtira beratı 
.. Bvruııır ve ' un13rR 111U.'na;,Ü 

makineler. hak~ında on bq c"e 
muddeclc 5 ıeromut OH ıarfh ve 
18i 1<5 numer·ı cılııındo 'iı ıa! mu 

! Türkiye İş Bankası ! 
, .. 1111111111111111111111111 "111111 ili 11111 ili 111111111111111111111111uiliil11111 il lll lll l lll l lll il. - ' 

GüınrüKler neniz ens~eKlörlü~ün~en: 
diıd)C~;ndcn bı,. kıea ıhtira Uerıtı 

i;tih-al kılınr.-ı ıı. Bu kere ınezkılr 

ihtira fruhı lıevı Kara v ·rllece~indcn 
iştir.ısın:ı \"c~a j,ucArınt talıp olın 

zc\atın l·t•~ ulda Yed postahane 
arkasında \şir Efendi kitaphıne so 
ka~ndo Türkiye 1 lanında 18 22 
num.,olard• mukim \ekili 
~:fendiye murac1at cykmeltrf. 

lsıı k 

Beyoğlu Orman idaresinden:! 
Müsadereli eınvalden olup 

Sariyar, Gümüşdere ve Kemer
burgazda bulunan 2980 kilo o
dun ve 2180 adet çıhık müza -
yedeten satılıktır. Taliple-! 
rin Be!!iktaş Om1an idaresine 
ve ihale günii olan 8-6-30 tari
hinde Beyoğlu kaymakamlığı- ı 
nda müteşekkil Onnan müza - 1 

yede komisyonuna müracaatla-' 
rı. 

lstanhul kada<;tro hey
etleri reisliğ·i nden: 

lscanbulda Alcm,br. (,'elclıi o~lıı 
. \l:leddin, Eminsinaıı. llüyükadada,Y olı. 

CJtmi mahalleleri dahilindeki gavri 
menkul malların k•da>Cro muamele· 
!eri ikmal edilmiı '" defıcrleri tan· 
zim kılınmıştır. 

Hu mahallclerJc g:nri menkul mal
lara mutasarrıf cılanlarır1 senet ve 
ve çapla ını •lnıak llzro iki •y oıüd· 
det 1.arfınd:ı Pazar ,.~ (,'arş:ımha 

günlcdnden birinde lmnbulda birinci 
ve üçilncil ve alııneı he'ycclere ve 
Büyükadada k•d.ıstro hey'etinc mü
racaoc eyle:neleri. 

~----------~~ 
Konkordato kıJOlb ırliğinden: 

lstanbııld1 Tahıni• ı;ukap;ında 

Kuru kah yed hanınıla J 7 . 'n. da 
mukim lslaın zade hafız \lebnıct 
mahtunıları Alımet fh;>n \'e l-moil 
H•kkı ve l\lchmcc :\lükerrcm unvanlı 
kantariye kolektif şirketinin J;onkor· 
daro talebi i1.:ra ri\aseciııc\! kabul 
edilmiş olduğundan ıirketi met.küre 
zimmetinde alacakları olanların bil· 
c!lmle 'esaıkı ile beraber •lacakla· 
rını virmi gün zarfında kombt'r 
lmnb.ulda Buı uk Kınacı van hanında 
~I, 2~ :\o. da mu' im avukat lsn1j.!l 
~evket beye biltlirTTiclcri ve mudı.icti 

mc.zkürc zarfında mLiracaat eunıvcn· 
lcrin konkl>rdato rnı;zakere,li,i haricinde 
blal'akları \'e konkordato teklifini mu 

ıakere etmt·'# üzre 18 haz ıran çarşarnb;ı 
hU'lÜ toplan;.ıcağından }CVını mcz~ 
kdrda salüfiıllıc\·•n \azıh.ınede saat 
un lıuçukta haıır hulunınafarı re 
t·,planm::ı-.:1 tekaddüm eden on ~iln 
ıçındc _..,ikalaıı tetkik cdelıilecckkri 
il!n olunur. 

1 - S Aı;ıkdeniz motörü için birinci ve ikinci kaptanla, B 
rinci ve ikinci makinist alınacaktır. ·ı 

2 - Kaptanların mtitekait Bahriye zabitanından ve makinis 1 

!erin de deniz motörcülüği.ine aşina zevattan ve yetlerinde eh< c. 
detname bulunması lazımdır. 

3 - Talip olanların Deniz Enspektörlüğüne müracaatlan 

BUYÜK 

TlJJlRE Plf lNG~~~ 
8. JNCI TERTiP 5. lı Cl K~,ŞiDE 

11 HAZiRAN 1930 
Keşideler; \Tila)·et, ~ehre
ıııaııetı, J)efterdarlık, iş, Zi
raat, \Te ()sınanlı Baı1kaları 
ı\lurakıpları ,,e halk huzu-

runda yapılır. 
Büyük ikramiye 

50.000 Liradır 
I ler keşitiecle çıkaıı ııun1ara
lar tekrar dolaba koıınıaz 

. . . 
.. . , - : . 
~ . 

~chzadc haşında l lo~k:ıdcnı mahalle,inde An kara vi 
di mcdrcses: 

t'aıihde Kırkçe;mclcrdc Gazenfer ağa medresesi 
l\lercanda atik lbrahinı pa~a medrese arsasında baraka 
Sllleymaniye sani medresc,i 
Kapalıı,:ar~ıda l Hnik soka~nda 70 No dükk;\n 

., Ya~lıkçılar caddesinde 48, !O :\o dıikkdn 
,. 'f'akkccilt>rdc Hin camakıln 

VilaJel ôaiıni encüınenioôen: 
Balada muharrer emlak icare verilmek üzre 4-6-930 tarihine 

kadar müzayedeye konulnıusnır. Taliplerin cncııınene murac:ıatlan. 

• 1 

~111vali 111 etru k~ m lidiirl iiğiiı1 de ıı. 

SATILIK HANE 
Bevol';lunda Ilu cyinaıia rrahallc,inde hUÇ' k dıv:uct sokağımb 

1 numaralı hane ile lııı hanenin arkasındaki Arnavut çıkmazı -
1 

bğında 11 numaralı nıiınhcdcm di~er hanenin talilıinın nuku!.ıre 
mebni 2100 lira bedeli muhammen Ya 3100 It:-:ı mr'<uh lı deh 
ihale ile \!7-~·930 tarihine mu adif Salı µ:ıinll saat 14 de p31.ar.ık 
suretilc icrayı müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin ~. 7,50 he.a
bile teıniıı.t mıkbuzlarile İstanbul l.\.lillf EmLUc mfülürıycti satı~ 
koml<;Yonuna müracaat cvl~nıderi. 

• • 
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BtN SÖZ 
BİR RESİM 

Alaplı nahiyesinin reami ldlfadına ait lntıb91ar. 

Erkek 
olan 
kadın 

Çocuk dadılığı ederken ve erkek olduktan sonra .... 
Biz pek hayret•tıniyoruz. Çünkü lüzum görülen bir ameli

yatı müteakip erkek ol•ıveren Hanımları gördük. Fakat ahiren 
İngllterede de böyle bir hadise olmuş bir kaç senedenberi Eva 
Mary Burt namile çocuk dadılığı eden bir kız, erkek olmuş ve 
artık çocuk dadılığını bırakarak bir erkeğin göreceği bir iş ara
mağa baılamıştır. Yeni erkek olan Mr. Burt eskidenberi arka
daşı olan bir kızla nişanlanmıştır. 

Sovyet Çimentosu 
Sovyet memalikinden Türkiyeye ithal olunan 

Portland Çimentosu 
Novorosalsk ~ehr!nde 50 ıene eve! tesis tdllmi~ olan muaz. 

zam bir fabrikada istih~al edilmektedir. 
ÇIMENTOMUZ TERKlP YE KEYFlYETNİN MÜTECANİSL!t.l 
iLE TEMA YÜZ eder ve tecrübe ile elde edilen berveçhi ait ev
safa maliktir. 

LONDRA FAYYA LABATUVARINDA: 

NOMUNELERIN CERRE MUKA VEMETI 
Çimento kum mahUhu ı ' 3 

'l gün sonra • 30, t>S kilo beher santimetro murabbaı 
t8 " ,, 37, 10 ,, ,... " 

EZİLMEGE MUKAVEMETİ 
Çimento lı.um mahliltu 1 : 3 

7 gıin sonra : 270, 13 kilo beher 5antlmetru murabbaı 
28 " .. 3311,85 .. .. " ,, 
Çlmentomuz elli kiloluk yeni ..,.e sağlam çuvallar veya 165 

kiloluk tahta fıçılar derununda bulunmaktadır. Tüneller ile su da· 
bili veya barid köprüler inşaan gibi kAğir ve beton inşaatında 
azami derece muvaffak olduğunu giistcrmek için berveçhizir 
takdirnameleri dercedlyoruz: 

.. Jullll! Berger Konsursium Bııuabteliunır, Balıkesir 
Mart 1 '130. No 47 
!lir kaç aydanheri iıtima\ etmekte olduğumuz Novorossisk çimen

tosunun u dahili veya haricindeki tünel betonu, köprü betonu 

ve saire wbı bilcümle beton i~leri için lazım olan evs..1fı haiz 
bulunduğun ı talebinize binaen maalmemnuniye arz ve bilvesile 

teyidi hürmet eykriz elendim. Samsun 3-3· 1929 

" T. C. Devlet D. Y. Samsun-Sivas hattı 
inşaat ve 1 ,!etme .\lüdürhi~ıi 3 F. H. 

Sovyet HükOmcti Ticaret Mümessilliğine, 
1925 sene fodenberı Nm·oro!<Sisk fabrikası mamul!tindan olmak 

llzre (tüneller ile su dahili veya harici göprüler ln~aatı gibi kAgir 
ve beton inşaatında) kullandığımız çimentolar evsafı umumiye~i 
itibarile matlubumuza muvafık bulunmuş ve nıezkQr inşaat için 
bqlı.aca evsaf ve ~erait aranmasına lüzum görülmemiştir.,, 

Çimentomuza talip olanların berveçblzlr satı~ merkezlerine mü· 
racaatları rica olunur. 

lstanbııl - S. S. C. L Türkiye Ticaret Mııme,silliği 
Ankiıra - • • • • '!il • 

lzmir " ,, ,. , ., .,. 
1'rabzon - ,, ,, at ,, .,., ,., 

Samsan - Kombyoncumuz kılıççı zade Ticarcthaneol 
ilEYOCLFı DA :30\''ı ET Hı\NJ~DA, .SOSYALiST SOVYET 
CUMHUHiYETl.EHi İTllrlı\DI TÜH.KİYE Tİl~·\HET MÜ· 
ME.5SILLIG1 T~J. l:l. o. 4-060 

Manisa, 111uhtellt leyH orta mektebi çok aıDfit bir mUHHM lıallni alııııttır. hım ve fon llboratu· 
arlannı havt olan bu mektebin tedrlı hey'otl ile talebenlıı gurup hallllde resimlerini dercedlyoruz. 

Burtada ıdmaıı yıırdll blıılctlerl ıurup halinde -Yelkenci vapurları 
Karadeniz postası 

Samstın 
npun ııı Çarşamba 

Mayıs 

günü aktımı tlda Sirkeci nbnmından 
hareketle dotru [Zonguldak, Lıe
bolu, Samsun, Ordu, Gireaun, 
Trab.10n, Sürmene vı Rhe 1 ye 
gidecektir. 

Tıhillt ivin Sirkecide Yelkenci 
hanında klln ıcenıeslne milrı· 

caaL Tel. lıtınbul 1515 

Bartın -Inebolu Postası 
HİLAL 

npuru 19 Pazartesi 
Mayıs 

günü akşamı Sirkeci nhamından 
hareketle Ereğli , Zonguldak, 

Bartın, Cide, lnebolu, lıışı 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. YUk ve yolcu için 
Sirkecide yeni handı 1 num
rolu acentasına müracaat. Tele
fonu stanbul 3105 

LLOYD TRIESTlNO 
1.Jmanımıza muvasalatı beklenen 

Vapurlar 

(ASlRIA,, upuru 18 Mayıs 
Pazar (lta!ya ve Yunaniıtan)dan 

(TEVERE) vapuru 18 ,\layu 
Pazar (ltalya ve Yunanistan) dan 
Yakındı limanımızdan hareket 

edecek vıpurlar 

(ASIRIA) vapuru f9 Mayıı 
Pı:ıartes (Samsun, Trabzon, Ba· 
tum ve Novorosisk) ye. 

(KAMPIDOC!.10) vapuru il 
Mayıs Çarşamba ( Se!Anlk, Mi
dilli, İzmir, Pirt', Patras, Korfo, 

Ayasaranda, Bercndizl, Flume, 
Venedlk ve Trieste) ye. 

(TEVERE) vapuru 22 Mayıs 
perşembe sabah tam ı O da (Loyd 
Ekspres ) olarak (Pire, Berdl.zi. 

Ventdik ve Trleate) ye 
[COSULICH 1.Jne] kumpan

yasının lUks vııpurlırını aktarma 

edilerek Şimali ve Cenubi Ame
lka limanlarına gitmek için ten 
:ı:ll!lı doğru bllet verlllr. 

Her nevi tafslllt için Galatada 

1 
mumhane ( Lloyd Trlestlno :) 

SADIKZADE BiRADERLER ıer acantesıne. Telefon Beyoğlu 
VAPURLARI 2127 vaya Galata sarayında 

KARA DENiZ ~IUNTA· sabık SelAnlk bonmarşası bina· 
ZAM VF. LÜKS POST ASI sındakı yazıhanelerine. Telefon 

lno .. nü Beyoğlu: 2499 ve yahut Slrkecld 
Kırzade hanındaki yazıhanesine 

ıa ·~r:;.~ PAZAR müracaat edilmesi Telefon 
(Unu aksamı Sirkeci rıhb· lstıınhul: 235. 

mıadan hareketle (Zonrutdalı:, il\ ı-----------ıııııı 
laebolu, Samsun, Ünye, Ordu, 
Olresun,görele,Trabzon, Iraklı 

ve Rize lıkelelerln• azimet ve 
avdet edecektir. 

Tafsilli için Sirkecide Mea 
adet hanı altında acentalıtıusa 
•müracaat. Telefon:latanbul 2141 
Pertevnlyal vakfından: 

Si,lidl izzet paşa soklğında Va· 
lidc apartmanının 3, 7, 9 No daire· 
lerl pazarlık suretile mUzayedcye 
konınuşıur. icarı talip olanların 
şehri halin 25 inci çarşamba gQnQ 
saat 15 e kldar lstanbul ~;vkaf mil· 
dUrlyetlnde Pertevnlyal idaresine 
müracaat eylemeleri. 

Kiralık Hane 
Nlşantaşında Teşvikiye ka

rakolu karşısındaki lhllllIJur 
sokağında 5 numerolu ve beş 
odalı hane kiralıktır.içindekilere 
mnracaat 

TAVlLZAVE VAPURLARI 
lzmir - Ayvalık postası 

~v!!~~~ 
J lcr Pazartesi saat 17 de 

Sirkeciden hareketle Gelib· 

olu, Çenakkale, Küçilkkuyu, 
tunoluk, l<:dremlt, Burhaniye 

Ayvalık, Dikili ve lzmir iskc· 
)erine azimet ve avdette Di
kili ve Çanakkaleye uğraya

rak İstanbula muvaselet eder. 

Yoku bileti vapurda da 

verilir. 
DIKKA'l: Edremit yolcuları 

trene yetiştirilir. 

Adrrs: Yemi;tc Tavilzade 

biraderl~r telefon lstanbııl !:.! ! O 

ŞEYRI 
SEFAIN 
Merbı Acontuı; Gılııa töprQ 

bcuınd1, Beyotl• 236'i Şubo 
aenıetıı Mahmudiye Haıu alnııda 
lıtanb11l 140 

lzmlr - Mersin 
sür' at postasına 

( K O N Y A ) vapuru 20 

Mayıs salı 1 i de Galata rıh· 
tımından hareketle Çarşamba 

sabahı lzınire gidecek akşamı 
lzmlrden hareketle Antalya, 

Alalye, Mersine gidecek ve 

Taşucu, Anamor, A!alye, 
Antalya, Kuşadası, İzmir• 
uğrayarak gelecektir. 

Trabzon birinci 
postası 

(IZMIR) vapuru 19 Mayıs 

Pazartesi 1 ! de Galata nhU· 

mından hareketle lnebolu,Sam· 

ıun, Giresun, Trabzon, Rl.ıe 
ye gidecek ve Sürmene, Trı· 
bzcn, Tirebolu Giresun, Ordu, 
Ünye, Samsun, lnebolu, Zon

guldağa uğrayarak gelecektir. 
Hareket günü yük kabul 

olunmaz. 

Ayvalık sür' at 
postası 

(Mersin) vapuru 20 Mayıs 
Salı ı 7 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçükkuyu, Edremit Burha

niye, A yvalığa gidecek ve 

dönüşte mezkl'ir iskelelerle bir· 
ilkte Altunoluğa uğrayarak 
gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 

alınır yük alınmaz. 

LLOYD EXPRESS 
Hlndi1tan selırlerine tahsis edll· 

mlş büyük vı zarif • GANGE • 
ı'ansatlantil< vapuru lsdsnal bir ıu
reıte LLOYD EXPRES ıeferlnl ya
pacak 29 mayıs l 'l30 Perşembe 
gün il tam sut 1 O da Galata rıhtı· 
mından hareketle Pire, Brendizl, Ve
nedik ve Trie5tt)C gidecektir. 

Parls ve Londrı i~·in do!rıı bilrı · 
lcr. Fiıllar muıaı verhlledir. 

PAZAR 
18 ~tA YIS 930 

1:t':1 reeiml~r?e Manisa orta mektep talebesinin yerli 
temsılı sahnesı ıle talebenin nakış dersine çalışmaları g 
mektedir. · 

ova fa iJellen ova atiyele 
Tllrkiyenin en 11rl vı muhtetem 

bir binuı olan A. 'KARADAXl TORK 
OCACI lcendl pek mUkktmmel ve şık 
tiyatro ulonunı• 

Erne ~Eıs~- Namında 
man a-::'-:.::.::..::::;.;~;;-t Bir !eşen 
Oörç ıı.___.:.:l K:.;~::;O=-.N..:....~ Fabrikalar 

mımulltından olan ERNEMAN il ıl· 
nema maldnuile tıchlı etmiştir. Bu 
maklnalar clhanfumul bir tölıraıe malik 
oldukları içindir ki Tiirklyenla ainema· 
lan yalnız bu makinalan tercih etmlf· 
!erdir. Arzu edenlere bu ıln~malına 

bir list•sl takdim edilir. 
HükOmeıçe reımın muhtelli devalr· 

de kullanılmak Uure ZAIS iKON 
markuı kabul edilmlttir. Blnıenaleyb kendi menlaaıınız için yıı.ı' 
Erneman ye OOrç mumulfnndan olan işbu ZAIS iKON ~inema ııı: 
klnuını talep ediniz ZAIS KON maldnalan projeksiyon nokttl naz•~., 
dm emsallerinden kat kat faik olııp clnı "' hu111i}etlerlnın mük• 
maliyed lçlndlr ki Seıll her ııevl tertibatı ıonrıdın llAvc edJlebl~ 
Meseli: Şehrimizin Elhamra ılnemaaile Ankarıda Klop slncıııall 
sonradan ıea terdbaıı ll!ve edllmlttlr. Hor nevi tafal\AL katalo! ye se~ 
projeksiyon hakkında malomat almak arzıı edenlerin Türkiye uP'~,ıı. 
acentuı n depozlıeriı lıtanbıilda Dilsiz zade hanında ll4-'i7 nuın•1 ,ı 
Poııa kutusu ı 14, JACK ROTTENBERG Müesse<eslnc murıc 
etmeleri. 

lstan~ul Ziraat Bankasın~an: 
Kariyesi Solı:ak Numarası Clnıl em\Ak 
Maltepe Hatboyu 7 llifk ve çiçek bahçesi 

Gayri mübadillere ait balAda yazılı kötktln mUzayedHI 26 mayıs930 
gilnU 111ı l4de pazarlık ıuredyle icarı verilmek !Jzere ıemdit edil 
Taliplerin pey akçalanyle Bankamıza müracaatları. 

1 DEFTERDARLIKE ıLANA rı 
İstanbulda 40 lira yalovada 56, 45, 40 Ji 

maaşlı memuriyetlere talip olanlar arası 
mayısın 112 inci perşembe günü müsabll 
imtihanı yapılacaktır. Talip olanların d 
düncü şubeye müracaatla imtihan şartl~f'I 
öğrenerek evrak ve vesaiki lazımelerioı 
Mayıs 930 saat 16 ya kadar vermeleri lazırrı~'r 
İmtihanda muvaffak olmak k~fi de~il fı 
Yapılacak tahkikatın da matluba n1uv~ 
zuhur etmesi şarttır. , 

Adet 
J 50 Çıralı kara bodos hatıl 

100 Orta hatıl 

TuU 

' 
Arzı 

!!8 

300 Beyaz kalas • 28 30 
200 • • ' 28/SO 
100 • • ' 25/28 

1000 iz mir çiRdenetl ' 15/SO 
1500 Fabrika tabıuı 6 15/118 
1500 • • ' 118/18 

' .. ~ 
1 ... 

1000 • • ' 15/28 
500 • • ' ll5/ll8 :ı s-
ııso Çıralı fllyoı Çam ldltttlt • llt 7 M. 30 Sm. 40 
150 • • • • 8 • lil • 22 • 28 • 
'iOO Meşı ktitilk (Bclgrıı malı) 5 • il ft 20 • 8>(12 • 
30 Diş budak hatıl 3 " 4 " 30X40 " B)<'I• • 
30 Karı ağaç " S " 4 ... lO ~-\O " 8)(12 • 
ıo Kuıane ,. s .. 4 .. 90 40 .. a)(li • 

Bal!da cins ve mikdarile cb'adi gösterilen lıerestelrr 
1 

ııl• 
zarf ıısulilc Mlmunaka~a millıaya:ı edlkceıtindcn talıp 0 •b 
haziranın rıııuncıı s3l: gt'nii ::kşamınn ~adar yüıde y.dl__.,e 
teminat akçc>ilc bcrabu· miıbapat r.ıtidüriyetine ıniıracaat rr~ 

Mes'ul mıiJiirü &ur • 


