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ları nıeseıesl 

iki sistem 

Siyasi ve iktısadi safhaların
Ua olsun bir devlet hayatının i-, . 

ekili mai 
hakkında 

!Maliye 
meselesi 

asetimiz 
Mecliste 

ve h 
izahat 

• 
1 
verece 

Uaresinde başlıt.:a iki sistem var 
d-. Adlarına ne denilirse denil-

n, neviler ne kadar çogalırsa 
\og._Jsın, bir milletin siyasi ve 
. ~tı·adi hayatına hakim olan re 
~llıler nıhayet iki esasa irca e
tlı!ebilir. Bunlardan biri vatan
tlaşıara her sahada geniş bir ser 
besti venm demokrasi ve libe
;<ılizın esası, diğeri de bütün 
~~vvet ve saliihiyetleri devlette 
toplamak istiyen otoritelizm ve 
'taJizm esasıdır. Muhtelif rejim 
1trin farik vasıfları bu iki esas
lan herhangi birine karşı olan 
<laka ve yakınlıklarına göre ta
'Yyün eder. Modem cemiyet 
hayatının en büyük muamması 
~ iki sistem arasında en sağ
!'"'1 ve emin istinat noktasım. 
uuJmaktır. 1 

Bütçe müzakeresine! Yeni re·sıer 
başlanıyor Fakülte ;;~liklerin 

)Ja)İ\'C \Tekili ıııall sİ\ a~etinıiz 
l1aricl borçlar ıni-;zn kf•ra1 ı 
hakkırıda .izalıal vcrt't'('k 

Vatanda !arın siyasi hürri
ıttinin derecesini tayin etmek 
llıeselesi, her rejimin ilk evvel 
llıe§gul olduğu ve halletmek is
lediği en esaslı bir noktadır. Bu 
~•ese!e etrafında hala münaka
•lar - demokrasıle faşizmin ci
' aJ·n· göz önüne getirelim - de
a~, etmekle beraber, tarihin ı 

'e onaya koyduğu bir takım 
'c•ubeler vardır ki, beşeriyeti 1 
'~ ok tenvır etmekte ve eyi bir 
Qelilet idaresini'l başlıca garan
t•sinin clemokrasıc.e mündemic 
?ldugunu göstermektedir. Mil~ 1 

hetlerin hayatı fani şahısların 1 
ay atına bağ !anamaz. Millet 

kendi hayat ve istikbalinin 1 • 
~es'uliyetini denıhte etmeğe f 
~il.dır olmalıdır ki, şahısların a- 1 
ta.gı yukarı bir istikamet takip 
~debilen tebeddül ve teselsülün l 
~en fazla müteessir olmasın.Mil , 

• 

\'(' 

de dcğ·işiklikler 

olacak .. 
- ---

Emin intihabı teşrini 
evvelde yapılacaktır 

Atina sefiri 

Bir hafta mezuni
yetle geliyor 

---
Allna müzaher11tı hakkında 

izahat ı•erecek 

Ma.liye müsteşa ·ıı 
1

gelişi istikrazla ala 
kadar mı? 
Ali Riza Bey burada 
müzakere ettiği mali 
bir meselenin netice
sini vekalete bildirdi 

!veni kanun tekaütlerin 
!bütün hukukunu temin 

ediyor mu? 

• • • • • • 
i • • • 
' • 
! 
1 

etı bu mes'uliyete alıştıracak 
0lan ba lıca vasıta da kendi si-1 
~asi terbiyesıle kabili~elif olan 

L • h ı b ı h Yalova yolunun sıir'atle ta-,Ua/iye vehili meclisten ayı a ann maz ata an a- tarafından 

rnvet deret.:esıdir. 

İktısadi n:ıyatta da hemen 
ene aynı mahiyette bir m.ıam
~a baş gösteriyor. Devlet bu 
'.GIYata hakim olacak surette 
~tısadi kuvvetleri kendi elinde 
biPlamalı mıdır? yoksa, yalnız 

1 
r nazrm ve vatandaşlar ara

~tıdaki iktısadi ihtiliiflarda adil 
t hakim vazifesini görmekle ;i İktifa etmelidir? İktısadi ha
•tın çok olduğu ve hemen zi
~ta inhisar ettiği zamanlarda 
.'~ meselenin cevabı cok kola
>'<dı. Fakat teşkiHitı .:nuğlak o
~ ve milli ekonomi kadrosunu 
-~ büyük sınaat devrinde u
.. :.mi hayatı temsil eden devlet 
~ıt Çok sebepler dolayısile bu 
}Yata müdahale etmek zarure 
'tıi duymuştur. 

'-. 'i almz gene en mühirr. . ıok
tt' bu müdahalenin dere1..esini 

Sbit etmektir. Devletin iktı
;.?i hayata doğrudan doğ,.uya 
·~~dahalesi iki gayeyi istihdaf 
~ e?ilir: biri, iktısadi vasıtalar
~Sıyasi hedeflere vasıl olmak, 
it eri de miınhasıran beynelmi 
1 tekabet karşısında milli ha

t ltı iktısaden yükseltmı;k. Bi
~Iııti gayede kar ve zarar, fakir-
1.ıı~ Ve zengin Jik hesaplan yok
~t. İkincisinde ise gaye mim
i~ ~itan iktısadi olduğu için dev 
~ın faaliyetini de bu noktai 
~~ta göre muhakeme etmek 
1,~''.11dır. Be~eriyetin bu saha
'ii~ı tecrübeleri de hususi teşek 
)ı ve tesebbüslere, umumi 
~~ııfaatin hüsnü ceryanile ka

' telif serbe&tiler verilmesi
ı. ıı daha faydalı oldugunu gös-
1~ ektedir. Çünkü nihayet 
·t let, fertlerden müteşekkil
ib ?nların siyasi ve iktısadi 
\ı 1 lıyetleridir ki, cemiyete 
it ayyen bir şekil ve yaratıcı 

" 1 hamıe verir. Bu kabiliyetle
~~ ~heli t edecek veya uyuştura
~t' tedbirler netice itibarile dev 
ıı •ıı de siyasi ve iktısadl kabi-

Ctlerine menfi bir sekilde te-
'aı:,ar. ~ 

ZEKl MESUT 

çıkıyor zırlanmaktadır. Bu liiyihalar dal ,ıiri için Vilayet 
,meclisin perşembe içtimamda . . . 

8 
ı Nafia sermühendisliğine emir 

ANKARA 13 (Telefon) - ,. k d"I k · Ü ı - Tahır Bey HOsllil lfıınııt · 1 verilmistir . • . . .. ; muza ere e ı ece tır. zer erın . . · 
Yarın Meclıste butçenın muza- de fazla münakaşa olmaz, vakit. cıp ?lma~tadır. Bır ınsırr. n.u- ! Bund.:ın baska Vi!iıyet ser
keresine i.~timal başlan.aı:ııya- kalırsa ayni gün bütçenin müza- · derrı~ler ıı:thabm evvele: iVI~- 1 mühendisi ile Emanet heyeti 
caktır. Butçe Encumenırun bu keresine başlanacak ve bu mü- yıs nıhayetınde ya"!nldıg.ı _ıçın fenniye müdürleri de Yalovaya 
gün intaç edip te tab'a verdiği nasebetle maliye vekili uzun be- bu .~a~ıs~.a tekrar edılmesı ıcap gitmişlerdir. İskele ile kasaba 
bazı layihalar hakkında müst'1 yanatta bulunacaktır. Maliye ettıgını ~oy~emekte ve m~kabıl arasındaki yolun ~imdiye ka
celiyet karan vrile.rek müzake- vekilinin beyanatında mali va- tara_f ~a ıntıhabın_. V~~~le~ç_e dar yapılmamış ve tamir edil
releıine geçilecektır. ziyetimize temas eden ehem- ta~tıkı 3 ay.teehh~rdettıgı ıçın memiş olması, Vilayetten aldı 

Marie Beli evlenmiş! -
Ali Muhittin ve Hüseyin 

Suat Bey1er de mahkemede. 
· r h ı ı cak ve dil Agustos nıhayetın e yapılma- • .. N f' 

Bu layihalardan bir tanesi mı yet ı cep . e er o a . - d etmekted" le ğımız malumata gore, a ıa 

j 1 
,t 

~ 

Muhittin Bey de kendisini tahkir ettiğini • 
unu umumıye murahhaslarıle sıru ermeyan ır r. ··h d" ı· -- d k. t h'" 

Hariciye Vekaletinin Elçilik ve Y . .. Bu a niha etinde intihabatın ser ı:nu . en ıs .ıg~n e ı ee ur-
şehbenderlikler teşkilatı kadro- cereyan etmış olan muzakerata ılmy y . u eden mu··dem's den ılerı gelmıştır. . . • 1 b .. yap asını arz 
sunda sekiz memurluğun !ağ- daır meclıs aza arına u muna- Jer Fen fakültesi reisinin bu söyleyen şair aleyhinde bir dava açtı 
vi hakkındadır. Bu memurluk- sebetle malfımat verilecektir . 

Ayakbastı .. vergisi! 
Rıhtım şirketinin halkın 

yolunu kesmesinin 
önüne geçilecek 

Şirket komiseri dün tebligat yaptı. 
Rıhtım sirketinin Boğaz haricın- ba bu suretle varidatını yoluna koy-ı 

den gelen yolculardan Rıhtım res~i mayı düşünmüş olmalı! 
alması hüklımet tarafından ehemmı-

yetle trtkik edilen bi~ meseıe oıd;ı. . T 0 m bala , 
Şirket nezdindekı Nafıa vekaletı •• 

komiseri Niızım Bey bu manasız, ve Malfıl Gaziler Cemiyeti tara 
fuzuli resmin kaldırılması liizımgeldi fından tertip edilen eşya piyan
ğini bir raporla Vekalete bildirmis· b"' '"k b" -b ·· k 
tir. , gos.u uyu ır rag et_ ~orme -

Yeni mukavele müzakeratında . tedır. 25 kunış mukabılınde çe
tarifenin tadili görüşülmesi dolayısi- 1 

kilen piyangodan kıymetli eşya 
le bu cihet te nazarı dikkate alınmış- çıkmaktadır. 

tır. Piyango bir ar devam ede-
Şirket müdürü M. Kanonj bu hu· 

susta demi~tir ki: 

- Yolculardan alınan Rıhtım rcs-, 
mi mukavelemiz icabatındandır. 

Ancak biz de bu resmin rıhtımla
ra çıkan yolculardan doğrudan doğ
ruya tahsilini mahzurlu ve mazarrat
lı gördüğümüz için bunun vapur üc
retlerine zam suretile alınmasını te-ı ı 
min etmek istedik. Bazı kumpanyalar 

( 

Fuat Bty 

3 ay müddet zarfında rıyaset 
mevkiini vekaleten idare ettiği
ni ve bu müddet zarfında ri
yaset maaşının ahnmrs olduğu
nu ileri sürerek iddialarında is
rar etmektedirler. 

Yolun tamiri için lazım ge
len para evvelce Nafia sermü
hendisliğine verilmişti. 

Vali vekili Muhiddin Bey de 
Cuma günü Yalovaya giderek 
inşaatı teftiş edecektir. 

Banyolara gidecek orman 
yolunun da yakında ınşasına 

başlanacaktır. 

Yeni şekil .. 

Ormanlarımızın dev 
lelçe işletilmesi ve 

tslahı 

esası kabul edildi 
Afdıgımız malumata göre H ükfı

met orman1arımızın kat'i şekilde ıs-

Ali Muhit/in Bey 

ıyan bu telgraflar bu hususta §U ma· 

l 
ll:matı vermektedirler 

LONDRA. 12 - Comedie Fran 
· caise artistlerinden matmazel Marie 
Beli Londrada Vahaba Barsoum pa t 
şa isminde Mısırlı zengin bir tacirle 
evlenmiştir. Düğün gizli bir surette 1 

yapılmıştır. Vahaba paşa pamuk kra ' 
lı diye meşhurdur. 

Marie Beli kocasile Kahirede tanış ~I 
mış, genç Mısırlı artisti görür gör • 
mez kendisine aşık olmuıtur. Maric ' 
Beli İskenderiyeye giderek kocasına l 
iltihak edecektir. Vahaba paşa artis 
te İstanbula kadar refakat etmişti. ı 

PARİS. 10 - Matmazel Marie 
Bell Mısır ve Balkanlar turnesinden 
avdet etmiştir. Artist, M. (de Feran
dy) nin tiyatro hayatından çekilmelil 
münasebetile verilen veda oyununda 
oynadıktan sonra arkadaşlarına Lon- 3 
drada Mısırlı Vahaba paşa ile evlen- ~ 
diğini söyliyerek. Mısıra hareket et-
mi~tir • < 

Bir rivayete göre artist tiyatro t 
hayatından çekilecek, bir rivaye e 
göre de tekrar Parise avdet edecek fi 
tir 

lahına karar ver
miştir. Orman mü
diriyeti umumiye
sinin mülhak bütç< 
ile idaresi için hlı· 
klımet bir tekli 

Fransız artisti Marie Bell'in şeh
rimizi ziyareti münasebetile Şair Hii
scyin Suat Beyin yazdığı bir hicviye 
yüzünden çıkan müe<Sif hadise niha- Ali Muhiddin B. ne diyor? < 
yet mahkemeye intikal etti. l 

Mukabil dava 

yapmıştır. Darp ve tahkir edildiğıni ·len sü-
Bu teklife gö· rerek dava açan Hüseyin Suat Bey 

re müdiriyet mü!· aleyhine Ali Muhiddin Bey de muka 
hak büt<:c ile idan bil bir zem ve kadih davası açtı, 
edildiği zaman ta- 1 Bu iki dava yakında Beyoglu 
mamile müstakil o j sulh ceza mahkemesinde tevhiden 
lacaktır. rüyet edilecektir. İki tarafta bu da-

Ormanların tt:ş vaları istemiyerek açtıkJarını söylc-
kiliitında Dev eı mekte ve barışacakları sayiasını"şim-
i~letmesi noktai r• dilik" tekzip etmektedirler. 
zarı esas ittihaz o , Ali Muhiddin Bey, ticari ve içti-
lunmuştur. Bekir bey mai mevkii ile çok alakadar gördüğü 

Ali Muhiddin Bey bir muharrırı· 
mize demiştir ki: a 

'"- Hüseyin Suat Beyin yazrsmda 
zem ve kadih vardır. Bunun için da· 
va ikame etmcge mecbur oldum. O 
müteessir olduğunu söylüyor. Ben d 
müteessirim. Esasen o yazr yazılm"
saydı bu hadise olmıyacaktt. Kendi ı a 
sevdiğim bir arkadaşımdı. Bilhassa 

1 
bunun içindir kı yazısı beni daha z 
yade müteessir etmiştir. Zem ve k... 

(Mabadi ikinci sahifede) bu şekli kabul etmişlerdir. ~ 

Seyrisefain idaresile bu bapta yap 
tığımız müzakerat neticelenmeden . 
ınkıtaa uğramıştır. Yakında tekrar 
müzakereye girişeceğiz" 

Diğer taraftan Sivas meb'us
luğuna intihap edilen Şemset
tin Beyden inhilal eden İliih
yat fakültesi riyasetine vekale
ten Edebiyat fakültesi reisi 
Köprülü zade ·Fuat B. intihap 
edilmişti. Riyaset müddeti bir 
zaman evvel bitmiş olduğun
dan bu fakülte müderrislerin
den bir kısmı intihabın icra
sını istemektedirler. 

Devletçe ve mülhak bütçe ileida- bu meraklı davanın takibini bazı ma- Gazi Hz.nin 
re edilecek ormanlaı:ın ·muhafaza teş- ruf avukatlara tevdi etmiştir. 

Yolculardan Rıhtım ücreti alınma 
sı kafi değilmiş gibi bir de bunun 
yolcuların vapurdaki mevkilerine gö- 1 re üç dereceye ayrılması eski muka

Eminlik intihabr Teşriniev
velde yapılacaktır. 

kiliitı tevsi olunacaktır. Hüseyin Suat Bey ise dava vekili le~ekkürler•ı 
Şimdiye kadar teşckkiıl etmiş şir- tutmağa lüzum görmiyerek bizzat y 

ketler ile yapılmış olan mukaveleler mahkemeye gelmek niyetindrdir. KAR 
kemakan bakı kalacaktır. A • l - · AN A, 13 (A. A.) - -

rtıst ev enmış amma Riyaseticümhur Katibi umumi 
velede nasıl yer bulduğu hayretle 

V Şükrü Kaya B. karsılanmaktadır · 
0ZGAT 13 (A A ) Şirketin yolcuları iz'aç ederek bir ANKARA 13 (T 1 f ) 

Varidat müdürü 
Şayet yeni talipler zuhur ederse b ada r -. d 

bilahare müsait •erait ile verilecek- ur ··· ıgın en tebliğ olunmuştur: 
tir. • tiri taraf ta biribirini böylece mah- "Reisicümhur Hazretleri Kur 

Ormanlarımızın işletilmesi için bir kemeye verirken Melle Marie '.Bcll ban bayramı münasebetilc tel 
İngiliz sermayedar grupunun Hükil- hakkında da şehrimize yeni yenı ha· graf ve mektupla teb.-ikte bntıJ.. 
mctimize müracaat ettiği ve bu hu- berler gelmektedir, Bu haberlere gö· 

~ lılıve Vekili Şükrü Ka~a -B-. senede topladığı para (3000) lirayı .1 Maliye Vekal~ti vari~a~ :üd-ü--
~ atıah Ç d d geçmiyormus ! Rıhtım ücreti birinci k . p· d l I Bah .1. . b' . . f 
·tıJta orum an av et ve mevki (l 5 ). ·ikinci mevki (9). üçün- -.e ·tır. ıyan~.o o ap a~:ı - rü umumı ıgıne ırıncı sını ma 

.ı raya hareket buyurmuş- cü mevki ( 4,5) kuruştur. İşlerin ke- çekapı, Karakoy, Kadı koy, Be- !iye müfettişlerinden Cezmi B. 
"it. j satlığmdan şikayet eden ~irket gali- yazıtta bulundurulmaktadır. tayin edilmiştir. 

susta müzakerat cereyan eyledigini re ın;ıtmazel bir mısırlı zengin ile ev- nan zevata teşekkür ve memnu 
evvelce yazmıstık. Bu grupla müzake lenmiştir niyetlerinin iblagına Anadolu 
rat devam etmektedir. Paris ve Londra mahreçlerini ta§ Ajansını tavsit buyurmuşlardır 



1 ''. ''/Ullli11el,, in t11rilli tefrikası: 24 'HARIÇTEI'l ALDIGIMIZ HABERLER 
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' ERON 
;~I Nakleden: KAMRAN ~ERIF 
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Akvam Meclisi toplandı 
Bu defaki 
meselesi 

içtimada Filistin 
görüşülecek .. de 

Italya ve teslihat 
İtalya hariciye nazırı divor ki. 

.~ 

. 
1 

' 
'ı 
l 

1 

J 

İlk celse 
lngiliz hariciye 

nazırının 

beyanatı 

-----

_ ................................. " ......................................... , ............... _ .......... . 
j Atina mektubu j Hind/standa 

Dahili vaziyet Yeni şekil tes-

Kabinede tadilat mı? 
Atina. 5 (Milliyet) - Yunanista

nın dahili vaziyetinde ne var? .. Pas· 
kalya yortuları esnasında ortaya bir 
rivayet çıktı. 

Kafandaris ile Zaviçanos arasında 

bit edilecek 

Umumi vali bir beyan
name neşretti. - Depo

lara hücum 1 
CENEVRE, 12 (A.A.) lıir itilaf yapılarak parlamentoda bun 

Akvam Cmiyeti Meclisinin 59 !arın riyaset ettiği fırkaların anlaştık --.. 
11 d l lan söyleniyordu. Kafandaris terak- LONDRA, 12 A. A H' t 

uncu ictimaı saat e açı - ki, Zaviçanos ta müttehit terakkiper- · -- ın 
mıştır. Bıı içtimaa M. Marinko- ver fırkasının reisiuir. işleri nazırı bu- 1 
viçin riyaset ett;ği ilk celsede Bu ikı fırkanın isimleri biri 'irınc gün öğleden sor. 
M. Briand, M. Henderson, M. benziyorsa da a·alar!'.1da his bir mü- ra Avam kama
Grandi M. fon Kurtius, M. Za- nasebet yoktur. rasında Simon 

1 Aşkın elinde esir olan Kayser yalnız Poppea l('ln yaşıyor !eski ile M. Procope hazır bu- Maamafih . şimdıye kadar. bu ik~ ı raporu hakkınd<! 
A d ı 'k · d 1 d b' h l fırkanın parlamentoda teşrıkı mcsoı • b . b l . ı za e ı , kudsıyet erecesı- e yüzümü göremez ır a ege lunmuşlardır. Meclis, geçen- edccegi h3kkında kat'i bir şey yok-j• e~anatta u u 

e varan vekarı ruh gibi mezi- leceksin. Fakat ben de intikam lerde toplanan gümrük tarife- tur. nacak, Peşaver 
ı •etleri için sevdi. için artık hiç bir istek kalmadr. !eri konferansından alınan ne- Eğer bu iki fırka birleşse bile bu-: karışıklıklarının 

Filvaki insan insan olalı mu- Gi<lecegiı:1 ... Ro~a.'.~an .. uzak- ticeler hakkında Almanya Ha- nun hükumete karsı fili bır ehemmi- mahiyet ve neti-
' 1 ayyelesi Poppea kadar bakir !aşıp senın nankorlug~nu_ unut riciye nazırı M. fon Kurtius'ün yeti olmıyacagı anlaşılıyor. Bundan celeri hakkında 

'lı'r sı'ma daha tasavvur edeme ma0 a çalı ·acagım Barı U''Ta"ı başka müttehit cumhuriyet fırkası- ı'zahat v c kt' _ "' ~ . . · .. "'. ',' -ı kaleme aldığı raporu tasvip et nın da hükümetk teşriki mesai edece 1 • • ere e ır 
11işti. gım hacaletı kımse gormesın .. · mis ve 24 Nisan tarihli tica- ği söyleniyor. Bu frrkamn reisi olan Sımla, 12 A.A. 

11 Akte hirıstiyanlıkla meşbu- Gözyaşı karışan bu sözler Ne ret mukavelesini imza etmemis Papaanastasyo'nun b:.ı husctsta Ba~- Hint umumi va-
;· u i gizlice yeni din salikl~rinin ron'a hakaretten fena d~k~ı~~- olan hükumetleri de mali v~ vekil Venizelos tarafından istimzaç lisi Hindistana 
•: .tımala_rı:ıa_ d~vam ederdı. Et- yardi;'. Hatta bazan :Agrıp_ın ın iktisadi müzakerelere iştirake edildiği de söyleniyor. V<nizelosun verilecek müstak- Umumi vali 
~fı da lahı b r hava vardı Ay k d k d 1 dd ti d Kand.iye .seyahati ~sn_asında Cene.ral bel esasi teskilat L. lrving 1
· n 1 ı · 1 en ıne arşı a 1a şı e 1 a- davet etmeğe karar vermistir. Plastıras ın k~ndını zıyaret etmesıne .. · . 

• i cinsten bir tecessüs Poppe- vranmamasına esef ediyordu. · bir ehemmiyet verildi. meselesını tetkık etmek uzre 
, )'ı ?~ Yahudi~iğe sevketti. Tahkfrettiği zan_ıa_nlar oğlunu Meclis, istişari mahiyeti ha- Bu ziyaret, sabık diktatör ceneral Londrada içtima edecek olan 
·-tendisıne Ya~udı d~stl~rında~j kendıne kar~ı sılahlandı.rıyo;- iz iktisadiyat komitesinin içti- Pangalos'un rütbesi geri alınmak su- umumi konferansın birinci teş-

· .ııray~t ~~en~~ e~dışesı, e.~e?ıi du .. ı;:akat zebun ve t~zallumkarı maını tehir etmeyi kararlaş- retile .u.ğradığı mahkü_miye_t~ ?rdu 7i~in 20 inci günü toplanacağını 
et hıssı ıle sozlen hatta suku-ı halı ıle onda fena bır nedameti b . ı ·ı ı Ad ı t o·- mahafılınde uyandırdıgı tesı.rın bır ne ılan etmı'stı'r 

tırmıs e\i ne mı e a e ı · · ld - ·· 1 · K b' d - · 
'una varmcıya kadar bütün var uyandırıyordu. Neron bir taraf -· ~esı ~·ı~gu sor en~yor. 

1 
a. ıne e BOMBAY 12 AA - İngil-

1 ~gı esrarengiz ve azametli bir tan da Poppea'nın sitemlerine I un~~ '.aB~:!ei7f1 ~~':;~ ma~ı::~~~eb;r~ t~re ~~rülfün~ı:ıtar_ı~d~ tahsil 
ı ;aı alıyor, bu da N eron üzerin- uğruyordu. Genç kadın, muti, düşünmektedir. Fakat tadilatın an- gormuş olan hıntlı şaır madam 
:\ e dayanılmaz bir tesir icra edi hareketsiz Kayserin kendisini cak Ağustosta yapılabileceği anlaşı- Naidu tevkif edilen Gandhinin 
qoniu. Yıkılmağa yüz tutnıu~ ok~amasına müsaade ediyor, fa lryor. Ceneral Plastiras'ın bu işe ka- arzusu üzerine Abbas-Tyabji' 

ir putperestliğin son mümessi kat bu nüvazislere mukabele et- rıa§madıMğı aMnlihaşaıllıykor. F
1 
a~at hatribcdi~I~ nin yerine silahsız itaatsizlik 

' l N k d" · J • • d B ·· · ~ n zırı . a opu os un e ı ı . . . . , ıı .ı an eron en ıne yenı .ıır mıyor u. unun uzerıne meyus mevzuu bahsolmuyor. hareketının başına geçmıştır. 
.~.?.inatın dogmak üzere olduğu- olan Neron da ağlayıp inleme-

1 

BOMBA Y, 12 A.A. - Shiro-
\U anudane bir surette hisr.eti- ğe başlıyordu: Diğer meseleler dadaki tuz deposuna Gandhi ta-

. en bu sessiz, fakat istikba ili! y ft l d .. kk 3 Fransa - unanistan ticari müna 1 ra ar arın an mure ep grup 
ı •olu kadınlara karşı inc•zap du - Beni hiç mi sevmiyecek- s~batı karıştı. Çünkü Fransa hüküme 1 tarafından bir akın yapılmıştır. 

uyordu. sin? Sana ne fenalık yaptım? tı Yunanıstandan gelen şaraplara karı Zabıta müdahale etmiş bu akın 
, ı ::ger Poppea harislerin en a- Akte'yi annemin yanına yolla-l şı ~~mrük resntini arttırdı. Bu mese-\ cılard;n 100 kisiyi tevkif eyle-

'ılısı olmasaydı Neron'u gön- dım. Oktavi'yi terkettim. Ru- le ıki tarafın munasebatını karıştırdı. . . · 
ı b' Ö Par~steki Yıı.*"n .•.efiri M .. Politis

1
1 mıştır. . 

jne göre ır Yahudi imparato- humda bir sen varsın! yle ol- Habeşıstana $~" erılıyor. Sefır ora-, ~~RITSAR, 13 A.A.- Ga_n-
lu yahut bir hınstiyan impara- duğıı halde bana yabancı duru- da Habeşistan hükümetile müzake- dhının taraftarlarındanDr. Kıt-
ıbru yapmak elinde idi: Neron yorsun! .. Benden ne istiyor-ı , ratta bulu.narak. Habeşistana ~~n.an chlew, üç ay ağır hapse, diğer 

11 na karşı duramazdı. Fakat sun? Emret! Kudretim neye ye lı amele gondı:rilmesı meselcsını ın- üç kişi de on sekizer ay hapse 
'oppea - ~ k a b' · · · h · · ı taç edecektır. • · a~ı mı Y pa yapa ır terse senın ıı;ın epsını yapaca İlk celseyt• riya.sel eden Bu memuriyeti ikmalde M mahkum olmuşlardır. Bunların 
latil ve mecnun yaptı. ğıma önceden söz veriyorum! J /U. Marillkoı•i(' Politis avdet edecektir. n sonra · cümlesi fesatcılıkta ittiham e-

'; Saltanat!. · · - Oh! Aşkımın ruyalarını ha\ Yunanistandan Habeşistana ame- dilmektedir. 
ı; O İmparatorluk istiyordu!... kikat yapmağa kudretin yeti- . . . . le muhacereti yapılacaktır. 
.; Fakat Neron Oktavi'nin koca sir mi? Hem neden bana bu su-, van~na aıt es.~ı nıza.mn~~~nın Yeni reis de 
ı '.ı kaidıkça saltanata nasıl ulaşa -11 . orsun' Benden da 1 yemden tetkı ıne mutea ı pr- Bı"r gemı" yanıyor!. BOMBAY, 13 A.A. - Du"n 

a en ~oz:uy , 'v.. d'' ... - otokolun musaddak suretini ni- İ · ,:ılirdi? Agripin'in son sihfo Je ha ne ıstıyorsun. ucu umu ıs 
20 

A _ k d t d' AT NA 12 A A - Ingiliz tevkif edilmiş olan Abbas-Ty-
:On ümit ,•l:u n:: i:'lünciye kadar tedin, verdim. Daha ne yapa- hda'ylet . gkustosa a ?r eAv k 

1 bandıralı bir yiik
0 

va~uru Ana fi abji 6 ay adi hapse mahkum ol-
:ıüdafaaya azmettiği Oktavi _ , e ı mes!ne arar vermıs, - ' 

yım .. · . . . . . vam Cemiyeti ve Kelİog mi- ve Amorge adaları arasında tu- muştur. 
ı • i nas.! darbeliye bilirdi?.· - Kalbını, yalnız kalbını ıs-. kl 

1
.f. 1 .

1 
- tusmuş ve telsizle imdat istemis LONDRA, 13 A.A. - Abbas 

A kin elı.nde &~~r ola K · sa arının te ı ı mese esı e ug- . - . ' 
'~ ' ~.~ n ay- tıyorum ! · k . Ak tır. Kaza mahallıııe tahlisiye -Tyabji 59 taraftarile beraber 
"'r yalnız Poppea ı"çın' yası,,or Mu"stefn·sen'ın kalbı· ol · rasan omısyon raporunu - ·1 · .. d ·ı · t' B Dharsana tuz ambarında bı'r a-- ' -· ' - - - · B.. ·· k M r · h ı gemı en gon en mıs ır. azı 
ndan ayrılınca endişeler i~in- maz! O öyle bir alettir ki i vaın_ . uy~ . ". ec ısıne ava_ e gemilerin kaptanları-içinde yan kın yapmağa teşebbüs ettiği sı-
p '-... ~baht ol .. •or mu· temadı·- onu efendı'sı· ı"sted'ıg"ı g'ıb'ı kulla etmı~tır. ·~ ıctıma ruz·1amesı- k b , l 1 · rada tevkı'f edı'lmı'ştı'r. - ı·, - -· ' - M' · ·d b ı .. gın çı an u vapurun a ev er ı-

Ortaya bir cemiyeti akvam meselesi çıkarıl· 
dı. Bu teslihatın çoğaltılmasını intaç ediyor 

•••••••• 
ROMA, 12 A.A. - Hiriciye "Londra konferansı bir datı: 

nazırı M. Grandi mecliste İta!- ispat etmiştir ki devletler arll 
yanın harici siyaseti ve Londra sındaki münasebatta tesliha1 

konferansı hakkında gerek kı- meselesi üssülesastır". 
ralın locasından gerekse meb'- Müteakıben Cemiyeti Akvaıf 
uslar ve halk tarafından uzun dan bahseden M. Grandi sözli 
şiddetli alkışlarla mütemadi- ne şu suretle de•ıam etmistir:. 
yen kesilen mühim bir nutuk "Orada (Cemiyeti Akvaıtl 
söylemi,tir. devletler arasında sillsilei rııt 

M. Grandi Renin tahliyesi ratip olmaz, orada küçük, biİ 
meselesine temas etmiş ve Av- yük, galip mağlup devlet ol· 
rupa sulhü namına galip, mağ- maz. Ortaya bir Cemiyeti Alc 
lup mefhumunun ortadan kal- vam meselesi cıkarıldı. Bu rııt 
dırılması lazım geldiğini beyan sele teslihatın çoğaltılmasını 
etmi~tir. Bundan sonra Londra intaç ediyor". 
konferansına temas eden hatip 1 Hatip devletler arasında tt· 
Fransa ile İtalya arasındaki ih- lihatta müsavatı tesis eylernel 
tilaftan bahs ·etmiş ve demiş- lüzumundan bahs ;ederek nut 
tir ki: kuna nihayet vermiştir. 

Hindistanda karakolları vakıvorlar 
LONDRA, 12 A.A. - Daily 

Mail'e Bombaydan bildirildiği
ne göre: Shulapurdaki Gandist
ler zabıta efradı devriye dolaş-

tıklan sırada karakolları basıl 
rak bun !ardaki eşyaları aşırdılc 
tan son;·a binaları ateşlemişler
dir. 

Emanetin avukatı kaza geçirdi 
BURSA, 13 (Milliyet) Ga

zetecilerin muhakemesinde ha
zır bulunmak üzre Emanet a
vukatı RRami Beyle polis mü
dürü Şerif Beyin avukatı Hü
samettin Bey geldiler. Rami 

Fevzi Pş. Hz. nin 
teşekkürü 

ANKARA, 13 (A. A. ) 
Büyük Erkanı Harbiye Reisi 
Müsir Fevzi Paşa Hazretleri 
Ku;ban bayramı münasebetile 
muhtelif makamat ve müesse
sattan gelen resmi ve hususi 
tebrikata ayrı ayrı cevap ver
mek imkanı olmadığından ken
dilerine teşekküratı mahsusala
rının iblağına Anadolu Ajansı
nı tavsit buyurmuşlardır. 

Altmordu galip 

İZMİR, 12 A.A. - Bayramın 
dördüncü günü yapılan Altınor 
du ve Altınay kupa maçınd~, i
kiye karşı 3 sayı ile Altınordu 
galip gelmiştir. 

Çekirge istilasına 
karşı mücadele 

Beyin bindiği otomobil fazla 
sür'atle gittiğinden yolda bir 
hendeğe devrilmiştir. Otomo
bil biraz hasara uğramış, Rıl" 
mi Beyle arkadaşlarına bir seY 
olmamıştır. 

.:\larie Beli -----(Birinci sahifeden mabat) 

dih yüzünden ugradığım zarar mese
lesile vekillerim meşgul olacaklard,1C 
Koca eli meb'usu avukat Salahattın 
Neşat Beyle diğer barı avukatlar 'le 

kaletimi deruhte etmişlerdir. 
Banşmak. şimdiki halde batı ar· ~ 

kadaşlarımızın te-mcnnisinden ibaret· 
tir. Hüseyin Suat Bey davasındall 
vazgeccrsc ben de rsrar etmem 1 

Mesele nasıl çıkmış? 
Ben Matmazel Marie Bell'i }·alıı~ 

sahne üzerinde tanımış ve san'ati111 

takdir etmbimdir. Esasen Hüseyiıı 
Suat Bey d~ tiyatroyu çok r.evdiğİ· 
mi ve daima artistleri pek takdir et· 
tiğimi iyi bilirler. Matmazel MariC 
Bell'in san'atini takdir için verdiğııı' 
bir iki buketten dolayı hiç te arzu e
dilıniyen bir takım dedikodular çıJı!I 
ve pek nezih bir sairimiz olan Hilse
yin Suat Bey çirkın bir hicviyesiıı~' 
benim için ağrr bazı kelimeler ~ -
landı. Kendisini centilmen bildigjıll 
ve benim de çok defa centilmence lı' 
reketlerimi gören Hüseyin Suat Sl" 

ANKARA, 13 (Telefon) - yden bu hareketi beklemezdim. J(ell" 
Cenup vilayetlerimizi istila disine rastgeldigim zaman kendiıll" 

den geçtiğim için hadise vuku bul· 
etmiş olan çekirgelerle mücade cn '"U ı'stı"v) · onun J•olları a B · 1 · d' -- ·b· , ne acarıstan a u unan mura . _ • '"' , ., • - nır. enım e ıste ıgın gı ı O}- b h . . . 1 cınde bulundugunu, tayfanın 

d~ında titriyc•ı, hüngür lıün- 'h - · · · d ld - ka e eyet•nın aerı a ınması · na, zı nımın ıı:;ın e ne o ugu- F' . . ı"ı . d dah'l gemiyi terketmis olduğunu gör 

muştur. 
. le başlamıştır. Kesif bir halde k 

Y enı tevkifler gelerek şimale doğru ilerlemiş O halde mesele yo 
ıı .•g)ıyan bi_· ço·;uk t.a!ine ge- nu araştırma! . ve ılıstın mese e en e ı müslerdir. · 
, orı'u. O bu halde iken men- (Bitmedi) ·bulunmaktadır. Hakkıhıyar sa- · 1 k. .. "l · B' l' Fakat madem ki Hüseyin su~' 

Ü B o an çe ırge suru en ıt ısten B "H"d'.k" k ı· · · b · ,·,;ıı 

i'ıp imparatoriçe de uzletga- -- •• ou • , hibi Macarlar meselesi ruzna-
ında kaybettiği mevkiini t:; ;:- ' meden ı:;ıkarılmıştır. 

· ıar ele geçirmek çarelerini dü- Mısıra vapur CENEVRE. 12 (A.A.) -
ünüyordu. Oğlu her gün ken- -
isini ziyarete geliyordu. 1 M. Henderson gazetecileri nez-
Anasından büsbütün ayrıl- · dine kabul ederek bazı beya-

1ak Neron'a güç geliyor, deha Seferler temmuzda natta bulunmuştur. M. Hender-
ını çok beğendiği, hiddetinden son, Londra konferansında ar-
azla korktuğu için ona karşı' başlı yacak zu edildiği derecede muvaffa-
iç değilse müşfikane bir hür- kıyet elde edilmediğini, maama 
let besler gibi görünüyordu. Bürhaneddi n Bey fih oldukca mühim terakkiler 
~ayser bu elim mülakatlardan temin ol~nabildiğini söylemiş, 
nüzmahil bir halde çıkıyordu. İskenderiyeye gitti yarı resmi mükatemeleri müm. 
>gripin uzak, vekur, mütaaz- -· kün kılan Cenevre içtimalarının 

' ım duruyordu. N eron, anasını faidelerinden bahsetmiştir. Seyrisefain idarı.:sinin Mısıra va-
ı iyarete gelmiş bir oğul değil pur işletmeğe karar verdigini geçen • . .. 
1ahkeıne huzuruna çıkmış b;r gün yazmıstık. Salahıyettar Alman mahafılı 

'1aznun mevkiinde kalıyordu. Mısır p~staları temmuzda başlıya-, teslihatın tahdidi hususunda 
ıgripin ekseriya susardı. Yal- ca_ktır. Postalara Gülcemal veya h-ı ihtiyatlı bir intizar halinde 
ız, gelirken, bir de giderken mır vapurları tahsıs edılecektır. '. kalmağı tercih ediyor gibi gö-
k bir nazar, lakayt hir bakış... M~sı_r seferlerin.in masrafı çıkar-· rünmektedir. 

d 
mast ıçın Karadcnızdcn baslaması 1 M B . d' d A 

te Neron'ıın anasından gör Ü takarrür etmi tir. Trabzunda~ kalka 1 · nan ın a vrupa 
ü bütün iltifat ekseriya bu ba- cak bir vapur Karadeniz sahilindeki devletleri arasında bir federas 
ışa munhasır kalıyordu. büyük li~nlara ve lstanbulla İzmire yon vücude getirilmesi tasavvu-
Yanında bulunduğu zaman- uğradıktan sonra Portsait ve oradan nına ait muhtırasını Meclisin 

ır, anasının daima kendinrle da İskenderiyeye gıdecektir. bu İçtima devresinde tevdi et-
.. yandırdığı vehmali'it korku-

1 
VkapurBlskendkekriyfedeTiki kg_ündka-' miye'ceği acıktan acığa söyleni-

aca tır. u teva u ur ıye en ı ., 
1 , un z~bl;lnu kalıyordu. Mısıra seyyah sıfatile gideceklerin yor. 

Agrıpın hazan Roma'dan ay-ıKahireyc gidip gelebilmelerini temin CENEVRE, 12 (A.A.) -
,[mak tasavvurundan bahsedi- için yapılacaktır. İngiltere Hariciye Nazırı M. 
or: Şimdilik Batum ve l'ircye fazla Henderson İtalyan meslektaşı 
-Romada ne işim kaldı? di- müşkülat çıkarıldığından vapur uğ- M. Grandiye bir öğle ziyafeti 

. ratıhruyacaktır. 
ordu. Senı tc!k ba ıma soktl;I- Bu hat üzerinde baska bir rakip vermiştir. Ziyafet bittikten son 

, um bu sarayda hayasız bır olmadığından Seyrısefai" Mısır pos- ra iki nazır uzun müddet görüş-
1ustcfrişc imparatoriçelere talarından ilk zamanlarda ziyan etse müslerdir. 
'kmediyor! Sen ondan başka bi!e sonraları mühim bir menfaat te-' LONDRA. 13 (A.A.) -
r şev düşünmüyorsun. O sana mın cdcbılcc~kt~r. " .. .. .. ; Avam kamarasında Stimson ra 

.. 1 E Seyrısefaın ışletme muduru Bur-
~ soy ers~ onu yapıyorsu.n. s haneddin Bey hkenderiyeye gitmiş- poru ha~kı?da beyanatta bulu-
den benı severdın. Eskı mu- tir. Bürhanettin beyin bu seyahati nan Hındıstan umum nazın. 

abbetinden sende ne kaldı? Seyrisefainin İskenderiyeye tertip e- bu raporun birinci kısmının 1 
eni rahatsız ediyorum; git v- deceei seferlerle alakadardır. H?-'-anda. ikici kısmınrn il:ı 

Hindenburg çekihyor mu? 
BERLİN, 12 A.A. - Reisi

cümhur Hindenburgun intihap 
müddetinin nihayet bulacağı 
1932 senesi Nisanında şarki 
Prüsyada bulunan Neudeck şeh 
rine çekileceği söyleniyor. 

M. Doumergue dönüyor 
ORAN, 12 A.A. - M. Dou

mergue, belediye dairesi ile has 
taneleri ziyaret etmiş, şerefine 
verilen bii.yük bir ziyafette ha
zır bulunduktan sonra Fransa ya 
dönmek üzre saat 16 da Du
quesne kruvazörüne binmiştir. 

Kumar yasagı 

KALK TA, 13 A: A. - u yukarılara doğru ilerlemekte- ey o u e ımesını enım > • 

sa. bah B. eng_ a.le eyalet~ kongre!e dı'r. Bu kısı.,..da Ela'zı'z, Palo, kullanmadığını. hiç bir tahkir ve tc'~ 
, -· •-• yif maksadı olmadığını söylüyor. j 

rı komıtesının umuın_ı kararı;-a- ve Capakçura doğru tevessü et- halde mesele yoktur. Ben de ruidiS~ 
h.ında yapılan taha_rrıyat netı.ce mişİ.ir. İktisat Vekaleti mücade den çok müteessif olduğumu kendı
sınde haydutluk, cınayet ve ıs- 1 "d" .. Ş k t B b 1 !erine alenen söylüyorum. Binaen•~ 

"h ·1 k 'b 80 k' . e mu uru ev e ., ura ar- h mahk - 'k ı . d ,.... yan to metı e ta rı en ışı d k' f 1. t' kı d t k' • y emeye ıntı a ettınne en 
t k 'f l t a ı aa ıye 1 ya n an a ıp ı- seleyi kapanını~ addetmek müınkiiJI• 
ev ı o unmuş ur. · k' ka 'd · · 

çın çe ırge mınta sına gı e- dür ve çok ıyı olur. 

M. V enizelos hasta değil 
SELANİK, 13 A. A. - M. 

Venizelosun hasta ok'uğuna 

dair olan şayıalar tekzip edil
mektedir. Mumaileyh, akşam 
verilen büyük bir ziyafette ha
zır bulunmuş ve bir nutuk irat 
ederek Yunan şarapları hakkın 
daki müzakerattan bahsetmiş, 
bilhassa bu b< .ıta Fransa ile 
yeni bir mukavele akdi için mü
zakerata girişmiş olduğunu sö
ylemiştir. 

cektir. Ticaret müdürü umumi- Bütün dünyada fevkalade şöbr•1

1 
si Adanaya varmıştır. Adanada kazanmı_ş ?ir a.rtistin Hüseyin. s.:::~ 
ki tetkikatını ikmal ettikten Bey gıbı bır şaır. kalemde, dedik ı 

• k' · tı'I' - mevzuu olması bilmem dogrumudııl 
sonra çe ırge ıs asına ugra- . . . .,ır 

mış olan yerlere gidecek ve mü- . Benım .Roman~a seyabat~ı .,;. . , . . · ı ne Beli ıçın yaptıgımı soylemışJeıv-
cad~le teşkılat~nı ve faalıyetını Halbuki ben Bükreşe, ticarethancll' 
teftış edecektır. Bu esnada da için bir şube açmak üzre hükümctil' 
Adanada şeker kamışı zeriyatı resmi tezkeresile gitmiştim," / 
nı tetkik etmekte olan Fransız Marie Beli evlenmiş mı· 
mütı:hassısalrından izahat ala- Ali Muhiddin Bey, Marie eBII'~ 
caktır. pamuk kıralı namile maruf Mısıı', 

zengin Vahaba Barsoum paşa ile t"._ 
lenerek artık sahne hayatından ~cJıl 
Jeceğine dair yukarda verdiğimi~ ~~ 
ber hakkında da ~unları söylemı~tl e' 

Sıtma mücadelesi BRÜKSEL, 12 A.A. - Bel
cikada kumar oynanmasının ka
t'i surette men'i hakkındaki la
yiha nazırlar meclisi tarafından 
kabul edilmistir.Maamafih, Os- Fürugi Han 
tende ve Spa· şehirlerinin bu TAHRAN, 12 A.A. - Berlin 

ANKARA, 13 (Telefon) -
Sıhhiye Vekaleti hıfzıssıhha iş
leri müdürü Dr. Asım Bey mü
dürlük vekaleti uhtesinde kal
mak üzre sıtma mücadele reis
liğine tayin edilmiştir. 

"- Marie Bel! burada iken ikı 5 

nelik bir mukavele ile Amerikayıı ı; 
deceğini söylemi~ti. Bundan s~. 
yeni bir vaziyet olduğundan babtr 
dar değilim ve kendisile hiç bir tC~ 
sım yoktur. Fakat sahneden ve ~,ı 
hass.a sinemadan çekilmesini saf\ 
na '' bir ziya addederim". ,_.;'! 

memnuiyet haricinde bırakıla- orta elçiliğine avdet edecek o-
" .. l · lan M. Farzinenin yerine harici-

cagı soy enıyor. 
ıiııiiılil-ılııııiiııiıi-iıııııiiıiıiıılio--O..------ ye nezaretine iktısat nazırı Fü-

Harice sevkedilecek 
sıgır VI! koyun 

24 Hazranda neşredileceğini rugi han tayin edilmiştir. 
söylemiştir. 

Hindistandaki vaziyetten 
bahseden mumaileyh, silahsız 
itaat hareketinin zirai mın
takalarda pek zayıf akisler tev
lit etmiş olduğunu beyan etmiş 
ve müslüman cemaatinin bu ha
rekete iştirak etmemis oldu
ğunu ilave eylemiştir. Nazır, 
netice olarak vaziyetin hali ha
zırda hükumetin kontrolü altın 
da bulunduğunu söylemiştir. 

ANKARA, 13 (Telefon) 
Memleketimizden harice sevke 

Azarbaycanda Zf!lze- ldilecek sığır ve koyun gibi ih
racat hayvanlarının semiz ola-

leni n dehşeti 1 1 rak sevklerini temin için lstan 
TAHRAN, 12 A.A. - Geçen bOlda tesi.s edilecek tahaffuz

gün vukubulan zelzeleler esna- hanelerin yerleri tayin edilmiş
sında Azerbaycanda 2 bin kadar tir. Sığırlar Topanede, koyun 
kimsenin telef old.uğu rivayet lar da Okmeydanında tecrit e-

2,000 ölü 

edil;- ~, dilecelderdir. 

illelıtepliler 
müsabakası 

r,:ı üncü hafta başhıd 1 

53 üncü hafla bnş!ıımışur·· 
Gazetemizde çıkan haber 
!erden en mUhinıminl scçiP 
cumartesi akşamına kadar 
müsabaka memurluğuna gö~' 
deriniz. Neticeler pazar gC...• 1 
neşredllecekllr. / 
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• • • ~stanbulda ölen tabiplerin diplomalarile ışgoren var mz ~ • 

ierkes bu 1 İktısat Meclisi! Hayat ucuz ı 
se parmak 1 

imtihanlar 

' ' Azahğa namzet-
1sı rıy o r · liklerl söylenen 

Ticaret Odasının 
tetkikatı böyle .. 

Orta mektep ve lise
lerde dersler 25 
mayısta bitiyor 

'len doktorların dip 
lomasiıe geçinen 
açık gözler ... 

~lhhiye müdürü ve 

:ıcta reisi ne diyorlar 

zevat kimler? 
-·--- Hayat 1914 senesine -·-

Ticaret müsteşarı dün nazaran 13 küsur Köy mekteplerinde de 

borsayı teftiş etti defa pahalı imtihanlara başlandı 
Ali iktısat meclisinden kur'a Ticaret Odasınca her ay neş- Mekteplerin tatil devresi baş 

ile ayrılan azaların yerine yeni rolunan Şubat ayma ait Jamak üzredir. Maarif Emini 
azaların intihabı çok yakında "Geçinme endeksi,, dün neşre- Muzaffer Beyin riyasetindeki 
yapılacaktır. dilmiştir. maarif heyeti Eminlik mınta-

İntihap edilecek azalar me- Endekse göre 1914 sellesin- kası dahilindeki mekteplerin 
yanında isimleri kuvvetle s~y- de 100 kuru~la geçi~en. iıç ço- imtihan günlerini tesbit etmiş 
!enen zevat şunlardır: Ithalatçı cuklu, beş nufuslu bır aıle 1930. 

1 
·d' 

!ardan ~e.rif zade S~reyya B., Şubatın?a .geçinmek için ! 325 I eı l;k mektepler köy ve şehir 
şeker tacın Hayreddın B., k~m- kuruş~ ıhtıyacı. vardır. Kanu- ı mektepleri olmak üzre ikiye ay 
biyo borsası namına komıser, nusanıde bu mıktar 1352 oldu 1 t 3 sınıflı olan köv mek · ·ı d - h t İ t b ld rı mıs ır. · Abdülkadir B., zıraatçı er en. guna nazaran aya s an u a 1 •. de dünden itibaren me-
Şükrü B., vapurculardan Hakkı mühim miktarda ucuzlamakta- ! !~ı~i;;~ imtihanlarına başlamrş-
Bey. dır. . lardrı B•ı imtihanlar bir hafta 

Naki B. in Ticaret Tenezzül bu ayda en zıyade d · decektir 
. . k dd 1 . 1 evam e . 

odasında teftişatı yıyecek ve ıçece ma e enn- Sehir ilk mektepleri ile orta 

1 Mezarlıklar j 

Asri bir hale ifrağ 
edilecek 

Taksim meydanı ay 1 

nihayetine bitiyor l 
Yeni kanun mucibince Ema 

nete devredilmekte olan mezar-] 
!ıklar hakkında Emanet şimdi
den tetkikata karar vermiştir. ı 
Bunların Avrupada olduğu ~i~i\ 
asri bir sekle konulması ıçın 1 
mütehas~ısların mütaleaları a
lındıktan sonra bir talimatname 
tanzim edilecektir. 

Taksim meydanı 
Taksim meydanındaki ameliyata 

bilhassa dünden itibaren büyük bir 
ehemmiyet verilmeğe ve yüz kadar 
amele çalıştırılmağa başlanmıştır:Dü~ 
Emanet muavini Hamit, fen ışlerı 
müdürü Ziya, temizlik işleri müdüri.i 
Mehmet Ali Beyler inşaatı tetkik et
mişlerdir. Ameliyat her halde bu ay 

Kiraz, çilek erik çıktı. Kiraz, gelen malumata nazaran bı. 
sene çok boldur. Şimdilik okkası 40 kuruşa satılmaktadır. 

Çilek, okkası iki liraya satılmaktadır. Bu sene Arnavutköy 
ve Emirgan çilek tarlarında senelerdenberi görülmemiş bir 
mebzuliyet vardır. Erik bu sene de boldur. Okkası 25-30 kuruşa 
satılmaktadır. Resmimiz yeni meyvelerin ilk sa tışlarmı göster
mektedir. 

. .. de göC:U~mekt;dir. ~~ahr~~<at 1 kte lerin mezuniyet sınıfla-
Bayram tatilini geçırmek uzre fiatlen ıse Kanunusanıye gore 1 me _P .

1 1 ·
1 

H · n nihayetine kadar bitmiş olacaktır. ==============-============= 
şehrimize gelen Ticaret ~üd~rü umu yük:selmistir. · rının ımtı 1aı1 ar111a. azıra -
misi Nakiveddin Bey dun Tıcaret o-1 G' . • k' 1 da basl:ı:-ıacak ve bır hafta son-
dasının y~ni teşkilatını tetki~ ~~mi~- ıyım . ve ~v ır~ ~rr mas- ra nih

0

ayet bulacaktır. 
tir. Bu tetkikatın yem te~kılat uzerı- rafları e~kı. sevıyelerını mu ha- Diğer sınıflar 25 mayısta 
ne oda azası arasında ve tıcaret maha faza etmıştır. d 1 . t t'1 edecekf 
filinde deveran eden dedikodularla ers en a 1 

• ır. . 

Köprü tahsildarları 
Köprü müruriyesinin kaldırılma

sile açıkta kalacak olan memurların 
vaziyetleri tetkik edilmcğe başlanmış 
tır. Bunların sicilleri tetkik edilmek
te olup hizmet ve maaşları nisbetin
de kendilerine münasip miktarda ikra 
miye verilmesi düşünülmektedir, 

Erkek kıyafetli kız mace
rasını nasıl anlatıyor? 

a!akadar olduğu zannediliyor. Gayrı· mu··badı·ııer Bu f'sasa ecneh'. v~ ekallıyet 
Alt Rıza 81111 Naki Bey bugün Ankaraya avdet mektepleri de dahıldır. 

- Sıhhiye müdürü· edecektir. --· ---
~!lir çok kimselerin vefat e- Borsa fiatleri Dünkü içtimada tevzi-
~ .doktor, diş tabibi ve ecza- lOJl,S at meselesi gÖTÜŞÜldÜ 
~, 11

1 

ıplomalarilc icrayı san'at et Dün borsada İngiliz lirası 
Gazi Hz. 

Ne zaman teşrif 

Asri ahırlar 
lnekçilerin vaziyeti maliyeleri mü 

sait olmadığı için asri ahır yapılması 
mecburiyetinin şimdilik tehiri maksa
dile yaptıkları müracaat kabul olun
mamıştır. Şütçillüğün san'at haline 
konması kat'iyyen mukarrer olduğun 
dan bu husustaki talimatname her 
halde tatbik olunacak ve müddetin 
hitamında icap eden tesisatı vücude 
getirmeyenlerin ahırları kapatılacak

Meğer işin içinde nişanlısından ayrılmak 
ve başka birine varmak arzusu varmış 

Gayri mübadiller cemiyeti "! c · İ b l d k kuruşta açılmış, bir .aralık 1033.S ku 
llQ tı. anlaşılması stan U 0 ruşa kadar yükseldikten sonra 1031 
~l t~Irı arasında günün me- kuruş otuz parada kapanmıştır. 
Csı oldu. Herkes bu sahte- Altın 916. liret 8.99 kuruştan mu 

'\ıı !arın kimler olduğunu öğ- amele görmüştür. 

idare heyeti dün içtima etmiş- buyuracsıklar? 
tir. Dünkü içtimada muhtelif Gazi Hz. Meclisin yaz tati-
meselelere temas edilmiş, bil- !inden sonra Yalovayi teşrif 
hassa tevziat işi etrafında hara buyuracaklardır. Gazi Hz. Ya
retli müzakerat cereyan eyle- !ovadan arasıra İstanbula uğrı
miştir. J yarak Dolmabahçe sarayında 

irfan tt· Mehmet B. in 850 lirasını nasıl 
çalmış ve İzmire nasd gitmiş 

~,llıcğe çalışıyor. Hele bazı 
l~f h ki ı · 'h · · tlk afyon mahsulü ~ c m enn ı tısas vesı-

~ rı bulunmaması ayn bir de- Ticaret odasına gelen malumata 
Odu mevzuudur. nazaran 930 senesinde memleket da Verilen izahata göre şimdi- ikamet buyuracaklardır. Meclis 

ye kadar iki defa emlak sahip- haziranın ilk haftasında tatil e
lerine birdefa da arazi ashabına dilecektir. 

tır. 

Mahkemelerde 

Yarın davası 
Arif Oruç ve Şemsed- 1 
din Beyler bugün mu

hakeme edilecekler 

r 
' 1 ~· 1 

dar parayı alarak evden çıktını_ 
Çengelköyünden Kandilli iske
lesine kadar koştıım. Oradan 
B!iyükdereye gittim. Büyükde-

ı\li Rıza B ne diyor? ı hilinde ilk afyon mahsu!U Aydıı:ıda 
S • ' 'yetismiştir. Yeni mahsul İzmir Tıca-
ıhhiy emildüril Ali Rıza B. ret borsasında 17 liradan muamele 

t lb.uharririınize demiştir ki: görrniiştür. Bu fiate nazaran bu sene 
~..__ İstanbulda diplomasız ve- afyon piyasası çok düşük bir fiatl: a

tevziat yapılmıştır. Yeniden ----••---

1 rede tanıdığım bir kadının ya• 
ı nma giderek kıyafetimi de~iştlr 

l Sahte diploma ile icrayı san çılmış olmaktadır. 

tevziata başlanılması için la- f dman 
zimgelen paranın tahsiline gay 
ret edilmektedir. Bu defa arazi 
sahiplerine ikinci rlefa olmak 
üzre tevziat yapılması muhte

senliği 
' 

1 
dim. Ve dört gün sonra Adnan 
vapuru ile İzmire gittim. Mak
sadım, oradan Ankaraya sonra 

Cden doktor yoktur. Zaten Ankara mensucat fab-
,. şiddetli tcftişat yapıldığı rikasının devri 
11 muayenehane açmak isti
ııııerin de diplomaları tetkik 

' 1ıtıektedir. 
\ İ~tisas vesikaları, ancak 
.~~ette teşekkül edecek jüri 
'tı kararlarım verdikten son 

~~ranacaktır. Şimdiye kadar 

Ankara milli mensucat fabrikası 
İş Bankasına devredı!miştir. Fabri
kada esaslı tamirat yapılmakta ve bi
na tevsi edilmektedir. 

Yakında makinelerin provalarına 
baslanacaktır. Faorika yepyeni bir 
va~iyete getirilecektir. 

Sun'i gübre imali 
düşünülüyor 

5 bin talebenin iştira
kile cumaya yapılacak Yarın gazetesi sahibi Arif 

Oruç Bey ile muharrir Şemset- , 
B. fi 16 MaY's cuma günü Taksim tin Ertuğrul B. aleyhindeki mu 

• . ıtara ar .. Staclyumunda 3 ünr.ü jimnl tik şen-
meldir. 

Selanıkte bulunan Mubadele l'kleri yapılacaktır. Bu jımnastık ~en- hakemenin rüyetine bugün öğ-
komisyonu bitaraf azasından l liğinin provası bugün yap!la~aKtır. leden sonra Ağrrceza mahkeme 
M Henderson ile memleketin- kız talebe 10 d; v• -rk•k talebe. 14 sinde baslanacaktır. 

d ·b l M H 1 t d b .. te Stadyuma gider:k :ıazırlık talımle Suat Tahsin B. hak-
e u unan . o S a ın ugun · · · b' k'ld yapacaklardır . . · . k ı rını umumı ır sc ı . ı.! • k d k' k kz d '!d• 

!erde şehr~mıze .avdetlerı be - İdman bayramı 'ma•rif Emini Muzaf- ın a ı arar na e ı ı 
lenmektedır. fer Beyin riyasetinde ve Beden ter- Herman Spirer tütün şirke-

biyesi kursu mlidürü Nizameddin °Ri- tinden şantajcılık suretile para 
Türk Ocağmdu Konferans fat Beyin idaresinde cereyan edecek- almak maddesinden ikinci ce-

,,,, ~ . 

~·ı ,/) ..., 
e bir mecburiyet olmadığı 

h bazı maruf doktorların bi
~tsas vesikaları yoktur. Hal 
1 ihtısas vesikalarından 
~at halkın sıhhatini koru-

, 11'! mühim müdahaleleri i
l ettiren hastalıkların mü
•ssıs\ar tarafından tedavi e-

Türk Ocağından: tir. . . . . 1 za mahkemesince 6 ay hapse Gübre fiatleri geçen seneye naza- 15 Ma IS 930 Perşembe o-ü-ı Erkekkrın harekatını cıkek mual- • . 
ran fırlamıştır. Bilhassa koyun gübre .. Y "' hm muallimi MuhtJr B. ve kız talc- mahkum edılen Hareket gazete 
si, diğer gübrelerden daha kıymetli nu akşamı saat 21,5ta Dr. Ab- benin harekatını k;z mua~lim m~kte-ı si sahibi Suat Tahsin B. aley
ve pahalıdır. dullah Ce~d~t ~- ta:afında.ı:ı 1 bi hocası Mesadct Hamdı H. ıdare, hindeki mahkumiyet kararı Te-

ı 

' 'sini temin etmektir. İhtr
~esikası almak için müra

Gübre ihtiyacı karşısında alaka- (Şarkın guzıde ~aırlennden O- edeceklerdır. . 
1 
myizce nakzedilerek müddeiu-

darlar yeni bir tedbir düşünmeğe baş mer Hayyamm ruhu) mevzulu Şenliklere 3 bin erkek 2 bın kız .
1
. _ . d d'l . t' T 

lamıslardır. Hakiki gübre istihsali az . . . talebe olm•k üzre 5 bin genç is!irak mumı ıge ıa e e ı mış ır. em-
olduİi;u i<;in sun'i gübre yetiştirilme- bır konferans ~erıle~ektır. edecektir. Senlik 15 mayıs cuma gü-. yiz "anasırı cürmiyenin tekem-

;ııı 'denler (400) e yakındır. 
ar iiç kısma ayrılabilir: 
..__Tıp fakültesi ve hastane
ıı. ihtısas sertifikası alan-

si düşünülmektedir. Bunu , m!1teakıp tanın- nü saat 3 t~ başlıyaca'.ttır. ı mü!,, etmemiş olması dolayrsile 
En kuvvetli sun'i gübre hayvan mrş san atkarların kıymet- kararı esas noktasından nakzet 

kanından istihsal edilir.Karaagaç mez li eserlerinden bazı par- T ell?'rafçılık kursu mis.tir. Davanın nakzen ri.iyeti-
bahasında kesilen hayvanların kanın- l 1 kt B k f -- 1 

. . . b' .. ça ar ça maca ır. U on .e- Posta idaresindeki hük makincle- ne önümüzdeki hafta başlana-dan gübre istihsalı ıçın ır grup mu- 1 k 1 b 
racaat etmiştir. Fakat bu müracaat rans ve konsre ıer es ge e ı- ri memur kursuna yeniden lO memur caktır. irfan H. Erkek kıyafetinde ) 

~ ..__ Uzun müddet hastane-
1: <;alışarak mütehassıs ol
"l'tna dair vesaik getirenler 
':'- Senelerdenberi hususi 

henüz neticelenmemiştir. lir. namzeti alınacaktır. Mevkuf komünistlerin İrfan H. namında genç bır 
Ancak mezbahadaki kanlardan is- b• · · 

tihsal edilecek gübreler tstanbuıun· tahkikatı ıtti . kızın Çengelköyünde enıştesı 
ihtiyacını tamamile temin edemiye- ' Komünistlik cürmü ile tevkif Mehmet B. den 850 lira kadar 

.~ ile mütehassıs oldukları
~Yli:yenler. 

cektir. Bu sebeple ba~ka çareler aran e ~ 1 edilen Ramazan, Hasan ve Se- bir para caldrktan sonra İzmi-
maktadır. ~~ ,.., · rif hakkında 4 üncü müsta~-

1 
re gittiğini ve Basmahane ist:ıs 

, ~nlardan lüzum görülenle
~~Sik için tetkikat icrası 
•fık görülmüştür. 

Meçhul Ahmet? 

Kaçak çakmaklar ve 

ortaya atılan bir dava 

ltıziran iptidasında toplana 
. Olan jüri heyeti bunların 
'tıi tetkik ederek vesaiki 
,0lduğuna kanaat hasıl et-

' 1tkimlere ihtısas vesikası Dün Marpuççularda bir hırdavat 
·•ek ticarethanesinde garip bir vak'a ecre 
iİ · ir. Mes'uliyeti mucip yan etmiştir. Ticarethanenin sahibi, 
\t '~ek ameliyat gibi ehem- bu vak'a hakkında zabıtaya şu malu
l lı tedavi işlerinde yapı- matı vermistir: 
~lıhi müdahale eğer bir a- "- İsmi~im Abmet olduğunu id-

lb.ucip olursa ve buna se- dia eden bir müşteri gelerek bazı eş- ı 
oaı yalar aldı ve yanında bulunan bir 

n hekimin ihtisas vesi- paket ile beraber bunların bir sandı
,,~oksa bittabi mes'ul tutu- ğa konulmasını ve Afyona götürece
•tr. Jüri heyeti vesaikini ğini söyledi. 

' ....... 

J 

!:önnediği hekimler için Sandığa eşyasını bizzat yerleşti-
s irn+'h b'l' ren bu adam kendisine yardım etmek 
() '

1 anı aça 1 ır. isteyenlere çok meraklı olduğunu ile-
len hrekimlerin ri sürerek mani oldu, ve ıo lira ka-

~ı diplomaları paro bırakarak biraz sonra gelmek 
t üzre gitti. Halbuki gelmedi. Kibrit 
1!1 hekim. dişçi ve eczacı inhisar idaresinin memurları ticareta 
~ 1Jllomalarından istifade neye girerek bu sandığı muayene et
~lb.esi ic;in bunlar Veka- tiler. O meçhul adama ait paketi a

' lıtal edil<likten ı;onra aile- çınca içinden ka<;ak çakmaklar çıktı. 

' ~Önr!erilmektedir . ., Bunun üzerine bize kaçakçı gibi 
'b muamele yapmak istediler. Biz itiraz 

ba Odası reisi Tevfik ederek bu paketin ne olduğunu bilme 
, 1 l>aşa, sahte diploma kul- diğimizi. bir müşterinin bıraktığını, 
a
ar \'I' ihtısas vesikaları esasen ticaretanenin muayenesile ka 

· n hekimler hakkında a- çakçıhk meselesi olmadığı anlaşılabi
' ll1ai • 1 • leceğini söyledik. Fakat ısrar ettiler. 
1 um:ıt )eyan etmış ve Biz de mahkemeye müracaata mec
'la tçe tevzi edildikten •on- bur olduk." 

Y? da ka\·itleri ~·:ı:ıı!a- ı Zabıta eşkaıi tesbit edilen meçhul 
O ' ·-ti . Ahm-di aramaktadır. 

Kör plgesl11de çocuklarımız •. 

Kabataş lisesiııin 23 üncü 
yıl diJnümü 

Son sınıf talebesinin verdiği mllsamertJ 
pek parlak oldu 

Kabataş lisesinde, mekte
bin yirmi üçüncü yrldönümü 
münasebet:ıe bayramın üçüncü 
ve dördüncü günü ve geceleri 
müsamereler verilmiştir. 

Davetliler binden fazla idi. 
Bu meyand:ı maarif erkanı ve 
talebe veı'ıeri bulnnuyorlardı. 

Müsa.~•re son sınıf talebesi 
tarafından tertip edilmiştir. 

"Kör,, piyesi temsil edilmiş, 
canlı Karagöz oyunu oynanmış 
ve cidden muvaffak olunarak 
alkıslanmrstrr. . . 

Sahne ve dekorlar sade ve 
güzeldi. 

Müsamerede (Kabataş lise
sinin 1930 son sınıfı hatırası) 
namı ile faideli bir risale de tev
zi edilmiştir. • 

tiklikce devam eden tahkikat yonunda erkek kıyafetile trene 
nihay~t bulmuş ve ceza kanu- bin~ceği esnada şüphe üzerine 
nunun 313 üncü maddesi dela- polısçe yakalanarak lstanbula 
letile lüzumu muhakeme kara- 'iade edildiğini dün yazmıstrk. 
rı verilmistir. Evrakları ikinci Bir tütün şirketinde müba
ceza mahkemesine gönderilmiş yaa memuru bulunan Mehmet 
tir. Diğer maznun Musolini Ah Beyin baldızı olan İrfan H. bu 
medin Avrupada olduğu anla- macera hakkında dün bir ~u-
şılmıştır. harririmize şu izahatı vermış-

Haydar Rifat B. davası tir: 
Adliye vekili - Haydar Rifat "- 18 Yasındayım, beş altı 

Bey davasına peqembe ~ünü aydanberi üvey ablamın evinde 
saat 10 da devam edilecektir. misafir bulunuyordum. Ben bu

!stanbulda istinabe suretile rada iken ablam İffet H. polis 
alman ifadeler mahkemeye gel- Ahmet Ef. namında birisine 
miştir. nisanladı. İki aydanberi kendi

si!~ nişanlıyım. Benim Adapaza 
rında oturan bir ablam daha 
vardır. Onun zevci bana demiş
ti ki "Enişten Mehmet B. den 
100 lir al getir, ben seni akra
bamdan birisine veririm.,,. Bu
na karşı o zaman bir şey dcme
mistim. Yirmi beş gün e\-vel 
Ad~pazarındaki enistemden bir 
mektup aldım. Bu mektubun
da: "Ablan seni bir polise \'ere
rek intikam almak istiyor. O
na varma. Ben sana daha iyi
sini bulurum. Ablanın bütün 
paralarını al, İzmir ta rikile gel,. 
diordu. 30 Nisan Çarşan!ba gü 
nü ablamın çarşıda bulundu
ğu bir sırada yatak odasındaki 

İki yangın başlangıcı 
1 - Taksimde saatçi sokağında 

26 numaralı evin baca kurumları tu
tuşmuşsa da söndürülmüştür. 

2 - Kadıköyünde eski iskele cad 
desinde bir otomobil malzeme mağa
zasından yangın çıkmış söndurülmüş 

tür. 

Dünkü sirkatler 
1 - Gedikpaşada Tatlıkuyu soka 

ğında 11 numaralı eve hırsız girmiş, 
1 S lira ve bazı eşya çalıp savuşmuş
tur. 

2 - Feriköyde Ferman oğlu apar 
tımanının 3 numaralı dairesinden l 
palto, 1 alt:n köpe, 2 sarı lira çahn
mr~trr. 

3 - Fatihte Fevzi paşa caddesin
dt." tüccar Memduh Beyin evinden 
bazı eşya .çalınmıştır. 

• '.. •• r. • 

da Adapazarına vitmekti. İzmir 
de nasıl yakalandığımı dün ya:r: 
dığmrz cihetle tekrar etıniyece
ğim.,,. 

İrfan H. İzmirde zabıta ta
rafından tevkifi esnasında 
üzerinde 545 lira ve 20 lira kıy
metinde bir saat, bir kaç elbi 
se bulunmuştur. 

Cinayet mi '? 
Şoför Ziyanın cesedi 

Arnavutköyünde 

bulundu 
Dün Arnavutköy açıklarında bir 

ceset bulunmuş ve yapılan tahkikat 
neticesinde bunun Beyoğlunda L!ile
ci Hendekte oturan şoför Ziyaya ait 
olduğu anlaşılmıştır. Ne suretle deni• 
ze düştüğü hakkında tahkikat yapıl 
maktadır. 

Kazaen cerh 
Beykoz'un Ömerli köyünde Feh

mi, ormanda kömür yakarken ağag 
dalında asılı olan çiftesi düşmilş ve 
patlayarak ağırca yaralanmıştır. 
Bir kunduracının marifeti 

N uruosmaniyc apartrmanmda otu 
ran kunduracı Ahmet evvelki gece 
sinemadan çıkarken ayni apartıman
da oturan Hikmet H. a tesadüf et 
miş ve beraber gitmelerini teklif ey
lemiştir. Bu teklifi kabul edilmediği 
için Ahmet bıçakla Hikmet H. ı ba
şından ve kalçasından yaralamıştır. 

Bir günde 5 kişi çiğnendi 
1 - Karagümrükte bayram yerin 

de kayık salıncağına binen Saadet is
minde 15 yasında bir kız, salı,.caktar 
dü~müş, sol ayağından ağır surette 
yaralanmıştır. 

2 - 1913 numaralı otomobil Vefa 
caddesinde Meliha isminde 4 yasmda 
bir çocuğa çarpmış. yaralanmasııu 

sebep olmuştur . 
3 - Beşiktaşta lhlamurda kayık 

salıncağının demiri:ıe çarpan MUker· 
rem isminde 12 yaşında bir kız soJ 
kaşından ağır surette yaralanmıştır. 

4 - Emine H. isminde bir kadın 
Kurbağalıda, bir beygir tekme vuı
muş, ağır surette yaralamıştır. 

5 - Kadıköyünde hammal Hmrla 
Halit şakalaşırlarken Hızırın gözüne 
bir kalem batmış, ağır surette yarala 
mrştır. 

6 - Şoför Halidin idaresin
deki otomobil dün Arnavut 
köyünden geçerken şiracı İlya
sın 7 yaşındaki oğlu Hakkıya 
çarparak yaralamıstır. 

Bir kadına taarruz 
Galatada Arap camiinde oturan 

Hüseyin, Mustafa ve Mehm t, !(,_ 

sım paşa caddesinden geçm<kt )181' 
B3 ire H:ınıma taarruz ve tt-citvuzde 
bulund•·"larından derdest ed. '· :Jltr· 
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;~~t 1 °klıp!11er ıüı" knı f i k~ .V Yeni neşriyat j 

Asrm Umdesi ~:?ııi:' tir.iG~2Un~h!~tİ~~ınt~~~:i~~~ ~e\{~ Hoş· Gö• [ 
13 :\1 \):IS ] 930 Amerikan kız kole;inden Ayşe Haftada bir Salı günleri in-

1 
IDAR'"HANE __ Ankara cadd .. i· Hanım kazanmıştır. Yazısı şu- tişar eden Hoş-Gör gazetesi-

No. 100 Telııraf adreıi: Milliyet, lı. dur: ni'.1 ikinci nü~h~sı müte?e~i,.%%%l.'.%%Xl'.ll:XX 8 Ill.'.l.'.llll,.. 
U ıanhul Bu haftanın en mühim habe- ... " • ımunderecatla ıntışar etmıştır. ~~ MELEK SİNEMASININ -...-.....~ 

lsıa~~~i0;9~~:n;;~k"."~913 ri, Ganclinin İngilizler tarafın-. Altın saçlı, gumuş dışlı Karilere tavsye ederiz. • ;; • • 

H • --- -- 1 dan _tcvkifi?ir: . • . : -Bulgar halk edebiyatından- 1 • BRORuAak,aDmdavn 'tAıbaryen K"•termKeg-c uba;IKaıacaLgı SI 
• G ABON~u~~~~i~~~~liçin k' Hı~tlılerın ıs.tı~la.1 ugrunda-' . Eski zaı:ıanda bir Bulgar ça- çocuk adada ihtiyarın emdirdi- • A 
et s aylığı ~oo kuruı soo kuruı ,!.

1
m
1
, u,c,adelelerı~ı ıdare. eden j rr '·ardı. Hır gün çar emretti: ği mücevheratla besleniyordu!. Konferans ~ 

l> 6 750 .. 1400 ,, mı ı neıs Gandı de en nıhayet _Memleketimde hiç bir ge- Mücevheratı emerek büyüyen B .. ~ pek ndis şarkılı ,. danslı opfrtt fıiminde 
12 :: HOO .. 2700 " İngilizl.er tarafından tevkif ve' ce ışık yakılmasın ... Her ev- çocuklar beş sene zarfında san- u~un saat 1.9 da ~lemdar ALIS VAYT' ı· n 

.: --·· hapsedılmiştir. Evvel.i vergi 1 karanı 1 1 k k' . . d . . 'b' b.. .. · caddesınde Amerıkan lısan ve 
'" Gelen evrak geri verilmez · . . 1 { o aca · ı yırmı yaşın a ımış gı ı uyu tı' t d . d "Ş k ~ vermemek ve lPgılız mallarına Her' e . · · r 1 d' , .. 1 H k'k b 'k' ı care ersanesın e ar ve 

Muddeti geçen nushalar ıo kur•ıştur. boykot ilan etmek gibi hareket Yalnız..:bsı'rçeavıdın emt rını lkın le ı. ?u e~·k .. ad 1 aitten ulı ı ~oc.u-1 Garpten iktısad1 dersler,, hak- ıaıı;ınnl '' dans tdeccği HY.. J!\.. OH il) :\!y Bıbr harikulade 
Gaute ve matbaaya ait i~ltr için e o uran ı ı cız- gıın ı ısı e a ın saç ı, gumuş k d B k l .. . .. 
müdüriyete müracaat edilir. !erle başlıyan bu mücadeleye, karde• bu emr'ı dı'nlemed' A- d' 1. 'd' B 1 'ht' .. _ ın a oston te no O]t enstıtti- güzel ru;.. - TROTT hötün '°'lrcilcr tarafındın da tcrennum 

Gazetemiz ilanların m<S'ııliyetini ı:g.ı .ız.ler ehemmıyet vermiyor damları bu kızların emre mu- vi e "baba,, di orlardr. Bir !!Ün sur: ~ e e trı .~u en ıs ı mu. . . , . . . . , . , , . . 1 .1. . ~ ı ışı ı ı. un ar ı ıyar munze .. d 1 k 'k "h d' l'ği ~ edllecekılr. · 

kabul etmez. I gıbı ıdıler Fakat son rmanlar h ı·r h k 'ki . . . .hY. 
1 

Y " allıını Profesor }akson tara- j 11.\\eıen l .\ \I .\1.\ B:\( !\KLARI IC, I'.\ ıki kısımlık çılgın muzık•lı 
.. · "' a ı, arc ·et ettı erını arzettı- ı tıyar on ara: , . . ı. ..ı I · .. c h" h ı b' k d' da mucadelenin mühim bir saf- 1 _ 1~.. .. .. .. fından bır konferans verılecek- I"~ son 'crccc •• ' 1 11 ır ome 1. . _ .. ı e •. -ıukumdar son derece kız- - Ben olursem sakın kork- . .. , .,..,.......,....,..,..,..,..,..,..,..,... _...__._..,....,..........,..,,.......,.. 

ha.r~ da.hıl oldugunu gererek, clı. Devrisi gece gözilc görmek maymız: dedi. tır. Prof:sor J.~kson: Tokyo da 

1 

........_..._ .... .,.,.,.,........_........_ .... ........_ .... ........_ .... ..._ .... ........_.., BUGtNKÜ HAVA 
l >tin hııam en ı·ok 21 en az 

O<ı ccrere idi. llı•ıün riiı,tr 

miltchav•il. havı kapılı olacaktır. 

Mıllı reısı tahtı tevkıfe almış-j üzere çar bizzat gitti. Kızların Sonra mağaradan bir taşçı- be~nelmılel ~uhendısle~ kong,- g , • xXXXXXXXXXX><.I 
!ardır. . . . . ışıklar:nı söndürmediklerini göl kardı: resınde Arrıerıkayı temsıl etmış' L' J t j:> .A I:> {) Vr llll 

. . .. . • zı e ;:;or u. ı ızın şoy e o- - en o ursem u taşı opu- . . . -Gandının tevkıfıle Hınt vatan . ·ı .·· d" 1· k' k ·· 1 k 1 B .. 1.. b ·· ·· ve uzun muddet uzak Sarkta j "- ~ ~'-!. 1 _"\ ) 
perverlerı başsız bır kutle. halın llU>?tııklarını da duydu. nüz. Hemen istediğiniz olur. A- ıktısadı tetkıkatta bul~nrı:ıuşt1;1r temsili 

' 
i~ 1 _de ~almaıı:ışla.rdır. Çunku •. G~ Büyüğü diyo:-du: 1na babanızın yanına gidersini.ı:. Son z?manlar~3: da.Turkıyenını ÖL l) Ü R !\'1 f Y .ECE K SİN t IC 1 ~ · dıı:ı~ ta.vsıyesıle Abbas TıyalJi _ ç:ar bize ışık yakmamayı, Bir gün geldi, ihtiyar öldü. elektrıkleş:nesı ım~anları et~a~ ı 

• - ;ı;;; _ı;;;; ' Mıllı re.ıs. olmuştu_r. .. emredıyor. Bunu düşüneceğine! Çocuklar taşı öptüler. Bir at fında tetkıka.~ yapmakt~. ıdı. l'ü•u>. ıuli filmi 
il Bir vak'a, iki netice f . Gandının ;.evk.ıf_:I~ ~ucadele beni nikah etseydi ona bir çar peyda oldu. Oğlan kıza dedi ki; 1 Kı;nferaı:s Turkçeye ter~U?1e 1 >•n•ı \'C ~tizell~ lı;r harikasıdır, 

Bir şair vardır, hep tanır_. Y3:tı~mıs debıl bılakıs şıddetlen kansının nasıl olacağını göste-I _ Kardeşim, korkma ... Ben edılecektır. Herkes davetlıdır. v 
Cümh · fki · d mıştır. Her tarafta matem tu- rirdim su ata binip gideceğim Fakat 

'ıGniız, . z ı· un?'et r~lı mız e . tulmuş ve yüz binlerce Hintli K . ;ok su··rmeden "elı'rı'ın .Ata bı'-veı a ım,, ımzası e yazı ya , . . 
1 

. 
1 

üçüğü de ablasına: ~ " . . 
B b d - 1 protesto mıtıng erı yapmıs ar- - Seni beiieneccg-ini bil- nen delikanlı deniı!de de yüzen ar. u zat a ema yazacagı dır · · " · 

,,vazılara "Gavei Mazlum,, diye · . .. . mem. Fakat beni alırsa ona al- hayvanın sırtında yolu aştı.Ça-
fir ah ı d h Bazı yerlerde numayışler ya tın saçlı, gümüş dişli bir erkek rın memleketine geldi Gören 

~~z~~tmayı ~a ed. a b~l~u~a pdmrştır. İngiliz kuvvetleri is- çocuk doğururdum. !er haı-ret içinde onu .cara ha= 

d . ?1uştur,. e ıye 1 ırız · .. tiklal aşkile cırpınan Hint va- ç <l" d" D · · ber ve-rdı'leı· Altın saçlı gu"n1u"ş en 1 ımzası. 1 
. 

1 
ar sarayına on u. evnsı . , 

Balı k . d b' tanperver erme ates acmış ar- gün bu iki hem~ireden küçü.,nü- disli bir delikanlı diye Çar e çe apısı cıvarın a ır dır. · · · · · · · 
bakkal dükk!nına bir kadınca-' ni.i nikah etmekte tereddüt et- gıttı delıkan!ıyı karşıladı: 
~ız girer ve sorar: İRTİHAL medi. - Benim de böyle senin gibi 

- Usta, sizde dövülmüş şe- Türkiye İş Bankası Kav- Bir çocuk dogacak kadar za- bir oglum olacaktı. .. diye ken-
ker var mı?.. seri şubesi müdürü Muhtar man geçti. Çarın genç zevcesi disini saraya çağırdı. Ziyafet 

_ Yok büyük Hanım, kelle Beyin refikası Fikret Hannn altın saçlı, gümüş dişli bir oğ- çekti. 
ar. sekiz aydanberi müptela oldu l~n bek~iyordu. Fakat ablası git Delikanlı ç~ra ,iki avuç mü-
- Dövülmüş nerde bulunur? ğu hastalıktan kurtulamıyarak tı, ebeyı buld_:ı: ?na pek çok al-. cevher~t __ ve~d.ı. l• a~a~ bunların 
_ Hacı Bekire bakın! dün vefat etmis ,.e cenazesi 'tı. lar vcrecegını vadederek de-1 kıymetı o!çulur gıbı degilcli. 

ı - A, ayol o elvan sekeri sat- Mackada ihzar kılınan ınakbe- di ki: 1 Çar ona dedi ki: 
az midi?. . resin7 defnedilmiştir. - Çarm dogacak çocugıınu ._-. ~ana buna ka~~ı .. ne verebi-
- Evet ya! Velakin bir kaç Aılesıne beyanı taziyet olu- hemen calıp bana getir. Çocu- lı.ım ... Istersen ıutun mcmle-

amandır çeşiti artırdı. nur ğun yerine de bir köpek yavru- ketimi al! .. 
Sennezamanmüalümanoldun? •••••• 1•

1
•

1
•

1
•••1• 1• 1• 1• 1• 1 su koy!... Delikanlı: 

caklannı bildiğim için işi bu- Ebe karı altınların vadile bu- - Hayır, dedi, istemem. Be-
Kemalettin Şükrü Politika' rada acıg' a vur'lum. Alelhusus · 1 k · l b "TU ki ı · ı· ı ' : nu yaptı. nım mem e ·etımc e öyle taş-a r er nası mıis uman o - bu meselenı'n · · T 

tenvın ayyare Çar, altın saçlı, gümüş dişli !ar çoktur. Bana yalnız bir sa-

Piyango müdüriyetinden: 
45,000 lira kazanan 19552 

numaralı !biletin dört parçası 
lstanbul, birer parçası Edirne, ' 
İzmir, Fethiye ve VezirköprU'de 
satılmı~. iki parçası da satıl-
ınaınıştrr. 

15,000 Lira kazanan 52222 
numaralı biletin dörı parçası 

İstanbul, birer parçası Ankara, 
Turgutlu. Kilis'te satılmış bir 
parça~ı İzmir'de satılmıyarak 
iade edilmi~ ve iki parçası da 
sı;.tılmam(ştır. 

l'\IJOO Lira kazanan 37380 
numarnlı biletin 4 parçası lstan
bul, birer parçası ,'\\udan) a, Sa
lihli, isi. lılye'de satılmış birer 
parça•ı İzmir ve Safranbulu'dan 
saııımı; arak iade edllmiş ve 
bir parçası ıla satılmamıştır. 

Bi L L i DOV 
Yakında liırrHıı i f~;ı ı.:dt ""ektir. 

Hugtln 

OPERA sinemasında 
Dehakar vaz'ı sahne HANRİ RUSEL'ln ibdaı ve SUZi VERNON 

DANİEL PAROLA ve F. FABR'in temsili 

PARISLI KIZLAR 
. luhteşem '° zengin ~esi! ve şarkılı lılmln ilk iraui 

llA\'eten: Sesli 'e ~özlU ı•nl METROTO!\ D('NYA l IA \'ADlSLERI 

Hu filmden itibaren yonl ten~llAtlı flaılır 

DUhullye 2.~ kunıı hirinci mevki ve balkon 40 kuruş 

Hususi 65 kuruı 

eni Sevdim 
SESLi 'ÖZLt.' \'E ~ARKlLI FIL!\1 

ular?,, diye bir eser yazıyor. Cemiyeti için d<:' ehemmiyeti 'bir veliaht yerine böyle bir kö- ray ihs<1n et ... Gidip kadeşimi 
e! metre uzağı görmek için 12 haizdir: pek yavrusu doğduğunu haber getireyim. 

El~ise ınona~asası 
~ Memedeki yavrunun <1111....,....,....,.."""....._"-""'1 

~mara 
1
gözlük t~~cak k~dar i Malum ya. Tayyare piyan- alınca emretti, hemen kansını 

1
. Çar her yeri biliyordu. I'akat 

ıyop 0 ~n, yanı ısa ~oren gosunun 1 10 hisseli ve 150 ku zindana attırdı. böyle mücevheratla dolu bir ye, 
. 1~harrln~ b~ş ;sır~k b~~h .t~f 1 ruş kıymetli biletleri var. Bu Ebe karının getirdiği ço.:uğu rin nerede olduğunu bilniyor-. , ., · J v 

~ at~nı muşa e e .~}~ki ~Si I- biletlerden bir kısmı bir takım ne yapacağını düşman teyze U- du. Çocuğun istediği Sarayı ver ';J} ll} ! ~ • c t sa}} 1 gı 

yalnız tam ve k Amil bir surette beslen mesinl 

GLAKSO 
ın aç numa~ ~oz . ta m~- seyyar satıcılar elinde 100 hat- zun uzadı;•a düşündü. Sonra bir di. Delikanlı gene atına binip' .. 1 .. 1 .. ~ .. } 1 ttmin eder . 
. ıt~~~~e~eğını ~fkı~ r~fık~- ta 80 kuruşa satılıyor. Piyango sandığa koyup denize attı. Rüz adaya döndü. Karde~ini alarak il l ll (I l1 l' l I f!,'llll ( Cl l: i iiliilllllm ________ I!! 

eız ır u.d~acay .. 1 e .akı:ıe.ı:- bileti denilen şey çorap, men- e-ar sandı:?:ı bir adaya sürükle- çarın memleketine geldi. Altın Elhaıııı·a ~.·'ınemasınınıJ••• Bursada sorsa yerı ır a nız ı ı gun - " :--aııdıl· lındemcltri için yaptı- .~ 
vvel Kara Davut muharriri dkil, faniHI g-ibi avaryalı olmaz : eli. Bu adada bir mağarada sene saçlı, gümüş dişli iki kardeşi gö rılaca\.. L lbi>e i:\'lliği hakkında ~o<termtkte .. ıdu;l'u 1 Her türlü asri kon -

. . .. i ucu7. Eatılıyor diyelim .. Bu 'Ierdenbcri ihtiyar bir adam ya- renler bunların birer hüki.ımdar M • ~" J • t ·ı· . fıorları haı'z \'e oto_ 
. ~· Kernalettın Şi.lknıye şu bir nevi "Promes .. tir ve mu- şıyordu. Bu ~dam bütün dünya cocuğu olduğuna şüphe etmi- ihalei •'n tliye kararı keşide orıs ova JHOID omsı 1 
a 1 sormuş: .. . ayyen kıymeti ne ise onun ii- dan el çekmiş, mücevherat ile yordu. Çar bütün ihtiyarları, kılmmı, n \layısın ı:- inci 11 ınohili her gün .l\lu-
- U!.an,_sen Turklerın ne za-ızerinden satılır. Şiiphe etmem dolu olan mağarada sadece bu muteber adamlarını çağırdı. Bu ('umarıesi ı;ııniı >aat on altıda r'Rı'S'ı' ''RKIPI anyadabmekilesra. firlerini 
an musluman olduklarını ~a- ki Piyango idaresi bu adamla- kıymetli taşları emerek yaşıyor çocukların nereden geldiklerini kararı kat'hinin çckilme'i mu- il lı yA b 

_YOrsun, ya sen ne zaman mus-: ra yüzde ondan fazla kar ver- du. soracağını onlara söyledi. Fa-. karrcr lıulıınmu~ olduğundan filmın;n uı ondırdıgı hi>sir•t he· 
man old~n?.: 'sin:Su halde bu 80-100 kurusa ihtiyar münzevi denizin ge- kat onlar bunıı muvafık bulma- v.ecandı ziıade çıl~ınlıkla ıanlf 

N b 1 b b b talipleıin flatı anfamak için le- Otel Çekirge Palas 
- e 1 eyım en, a ama satılan biletler ne;lir ve bunun tirdiği, rüzgarın sürüklediği dılar. Dediler ki: edilebil" 
r' İ Yazım :ncnııırlu~una ve ynnıi ••••••••••••ili l\11 bh" 
_· Bu ne sacma cevap kendi beherindeki 50-70 kunı~ ziyanı skanddığıladldı. çindeki çocuğu çı -Çar!. .. Senin evliidın yok.• mezkıirda !Ackal YlİZtk be,< ten- l\1uhteı·em ahalı'n1ı'zı'n ütea ıt aranıyor 

• .. .. • - bayiler neden göze aldın arlar? ar ı, a ı. Bu cocuğu kendine veliaht ilan • 
n ne .zar:ıan mu~.lumaı: o.Idu- Bir taraftan bu sıı""n cevahını Çarın hiddeti geçmiş, zindan et... zil kılınnısk lizrc komisyonu nazarı dikkatine: _'\vancık ta inşa tdilccek 12 
nll bıımıyen Turkıe ı~ h · ı ı · lle'.·ızıt er.•,sı'nden ıldı..,nız ve kı'lıı~ıeıroluk dekuvil için mlite· 

• • • • .".
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."- beklerken diğer tar tan ehem- daki karısını affetmişti. Kadın 1 Bu iıöyle oldu. F.::kat delikan ıııa rn,un:ı ınurncaat ey eme crı ' ,. 
Yet tarh ru ' l 1 ' pek memacı kıldı~ınıı iki hın•m• ahbil aranıyor. Talip olanların ı 1 

•••. '"~zaJı ır mı._ mivetle hatırlatırım ki, ü~tünde gene .,o-ebe kald.ı. Mua•.·ycn o.-'ı lı kendilerinin Jıı'rcr hükümdo.r t·An olu:ııır. "il C ıı z d b ı " 
t d l ld - - - ------------- acı cn·ı '1 

'• •a un arı •e· Bıhti,·ar Hanında Zinıı;al Şirketi aya~ a mu~ uma?, 0 ugu : 150 kunıs vazılı olan ve halka ı lan zarn:ın geçtıkten ~on•a bır 1 cocı·gu oldu~unu, fakat babası- mıfiuabık ıopıın '' ptrakende As- ' 
ne zaı:ıan hıssettı~;.. resmen o fiat!e satılan biletle- kız dogurdu. Fakat haın teyze- ıun kim oldu o unu bilmedigini .. mı Altı • 'o 7~ müdüriyetine milracaatları. 

- Yedı yasımda, sunnet ol- rin 100 kuruşa. 80 kurusa satıl- si gene ebe karıyı kandırdı. Ço- söyledi. Lakin aıılaşıldı 1-i bun-. ŞOFf}RARANIYOR - llarik, havai, J..aza n' otomobil sigortalarınızı~~-
gum zaman! ması hem emniyeti selbeder cıığu çaldırdı. Tıpkı geçense- !arın ikisi de çarın cocukları idi. 1 .A,.ynncıkrn traktörlerde çalı~- (,.11atada L'nyon hamnda ktin ÜNVON slooRTASINA ' 

Muamma! hem d<" 80 kurusa satılan bir ferki gibi çocuğun yerine bir Carın ze,·ce~i evlatlarını ktıcak mak ıizerc btş , !öre ihtiyaç Yaptırınız. 
Anlıvamaılıı..ım bir çok •ey- sevi 150 ye almak istemivece- köpek yavrusu kondu. lad.. d .. , - - .., , , ı rnr ır, J alip olanların vesikala· Türk iyede bilii fasıla icrayı muamele etmekte olan r vardır ki·, onlan kendimce ğinden satısa aksi tesir yapar.Bu Hain teyze kız çocugu da bir Ana, baba ve evlatlar biribir- (; 

rilc beraber .alata Bahtiyar 1 !ar tefsir şekline baglıyarak ra- nokta)'i bilhassa ehemmiyetle sandıga koyup denize attı. Bu !erine l,avuşmuşlardı, artık ... 
t ederim. Şu son günlerde bir kaydederim. Umı:nm ki alaka- sa dık ta öbürü gibi ihtiyar Bunu duyan hain teyze ile e- nında %Iıı~al ~irkct merkezine 
eseleye aklnn takıldı bir tür-' darlar şu iki noktaya ehemmi- 1 münzevinin bulunduğu adaya be karı cezadan korl:tular, gidip çar~amlıa Ye perşembe gi.inleri ÜN YON 
içinden çıkamadım. Benim . yet verirler. I süriik~endi, gitti. İhtiyar b~ kendilerini denize attılar. Fena 1 1 den l 'l ye ka<lar miiracaat kumpanyrnnı bir kere uğramadan sigorta ~·ıpurmannız. 
i karilerimin de buna takıla-! FELEK sandıgı da açtı, kı;cı aldı. İkı !ık eden fenalık bulur... tt,JnlPr. Telefon: Bern(l;lu 2002 

"Mllliyet,,in edebi romanı: 91 

" _.,.~& 
Hiirlıan Ca/ıit 

rek mest ve memnun içiyordu. Tıip Bey hadisesi meydana çık- ·aen başka soıt halindeki ı>u yı- ·vaşı elliye yaklaşan erkek- beklemek gülünç olur. 
Git gide bülbüllü köşkün ye- tı. Hale köşküne kapandı. ğın ona her işte kalp kuvveti o- !er, ömürlerinin bu mevsiminde Kimya ilıni tabiatin hamu-

şil köşesi Nusret Beyle, Kadri Ahmet Sami vak'adan sonra Juyor, cesaretini arttırıyordu. zengin olurlarsa paraya karşı rundan akla hayret veren şey
Bey ve Sedat Ali Bey için ziya- genç kadını bir ahbap gibi ziya- Senelerdenberi yemeden, se- adeta intikam hissederler. !er icat edebilir. Fakat nebati 
reti ibadet yerine geçen mukad ret etmişti, fakat o gün Hale fahat etmeden biriktirdiği bu Paradan daha çok kıymetli ve madeni, insan e!ile meydana 
des bir yer oldu. Püreda Hanımda bulunduğu i- para onun istikbali idi. Hovar- bir servet olan gençlik izlerini çıkmış en fevkalade bir koku 

Genç kadının böyle serbest çin göremedi, kartını bıraktı. dalık alemine yeni giren Ahmet ve alimetlcrini kaybettikçe o- bile hilkatin eli!e açan bir ka-
kalacağına kimse ihtimal ver- Vak'anın dedikodusu bittikten Sami yalnız bu mevsim para nun yerine parayı ikame etmek ranfilin rayıhasından ne kadar 

Her gördükleri güzel kadına ni ve elini bağlıyordu. miyordu. Babasının yanına av- sonra genç kadının etrafında harcamıs, nazarı dikkati celbet hevesi hayatının yarısını ikmal zaiftir. 
sı mevkilerinden ve şöhret- Genç kadın tem.as ettiği er- det etmiyeceği anlaşılmıştı. U- yeni dedikodular başlayınca Ah mişti. B{ı yaza gelinciye kadar eden erkeklerde bir mani halin- Hilkat kimyahanesinin şahe

·nden cür'et alarak derhal kekle~ .kendi. arzularının hu- zun zaman yüksek bir hayat ge met Saminin gözleri açıldı. o, hazan küçük han odalarında dedir. Ve onun içindir ki visler seri olan insan için nihayet bu-
t!'-sarruf .o.imasına . . kalk.an dudu ıçın d7 ıdare etmege .oka- çirecek parası olduğunu zannet Artık ortada Galip Bey yok- milyonlarca komisyon işi yap- daima geç yaşlarda başlar. Ta- lan bir gençliği ayni bahar ve ta 
hılkattekı ınsanlar ıçın Hale dar muktedı~ oluyor_d~ k_ı, b~ 1 miyorlardı. Her halde bu zeki tu. Hale gibi servet ve şöhret tıklan halde tramvayın ikinci biatin sevkile yapılamıyan şey- ravetle idame ettirmek beyhu
iyesinde kadınlar hırs .ve ih- m~vaffakıyetı ':e hakımıyetı ve anlayışlı kadın kendine gö- çiçeklerine konup kalkan bir ke mevkiini bekliyen, tebdil hava !eri harici kuvvetlerle yapmağa de bir tesellidir. Fakat ümit o 

dıı;ruran. fakat terbıye ve. mus~e~ ve. me~1fı her sekılde re bazı fikirler besliyordu. Son Iebeği yakalamak kolaylaşmış- diye yakacrğa giden, evlerinde çalışanlar bozgun karşısında kadar nihayetsizdir ki çaresiL
a~etın de hudutlarını tanı-: kendını ~ost~rıyordu. . zamanlarda köşkte akşam sof- tı. Galip Beyin yıkılmaz ve tü- haftada bir gün et yiyen cimri şaşırmış kumandanlar gibi ric' lik demlerinde en çocukça tcd
bır kahramandırlar. ~esela evıne tam saat seki~ ralarına kalanlar arasında mu- kenmez gibi görünen serveti sa altın babalarından farklı değil- at ve mukavemet kararları bile birler bile en makul insanlara 

Zaten g~nç kadının etrafında de gıtmege mecbur olan ~ad.n hakkak birini intihap edeceği bun köpüğü gibi dagılmrştı. Fa di. veremeden delice hareketlere heyecan verir. 
!anan ahbaplar, dostlar ka- B.ey .. bazı ,akşa~far Halem~ söylenmege başladı. kat kendisinin işi tütün gibi ça Onun gözünü açan rakibi Cev teşebbüs ederler. Bu manzaralara bilhassa 
sinin ayrı ayrı cür'etlerini koşku~e ı:gra?ıgı zamanlar .dı- Cevdet Beyle arkadaşı Nus- buk duman olacak iş değildi. det Beydi. Onun yaptığını yap- Fakat bu mücadele o kadar genclikleri mahrumiyet içinde, 
n da gecen la Şisli Barda ger mısafırlerıle beraber Hale ret genç kadının en sıkı dostla- Memleketin en büyük imar şir- mak artık Ahmet Sami için bir boş ve manasızdır ki her ham- aska, hayata teşne geçen ins::m 
is olan bu vak'a idi.. o.na da. bir aperitif alınak için rı arasında idiler. Bu görülen ketinin temeli kendisi idi. Ve iptila yerine geçmişti. le yeni bir mukabil darbe ile in- !arın ömürlerinin son baharın-
Onunla hatta en sakin bir rıca ediyordu. ve i itilen vaziyet eski iş ve ka- bu • mel sarsılmıyacak kadar Hatta şimdi Cevdet Beyin e- sanı yerinde mıhlar. da cok tesadüf edilir. Servet on 
de baş başa kalan erkekler Zaten bu lezzetli sohbet çer zanç rakibi Ahmet Saminin bü- kuvvetli bulunuyordu. vini ve çocuklarını senelerden Ve mıhlıya mıhlıya cürütür, !arın bütün ölmüş, kurnmus ar-

hareketlerine değil sözle- çevesinden çıkmak istemiyen tün hıncını körüklüyordu. Ahmet Sami kendine mahsus beri kendi hallerine bırakıp sa- ezer, yıpratır. Eularını yalancı bir tazelikle ye 
bile dikkat etnıege mec- adamçağız teklifi minnetle ka- İstimpot aleminden sonra Ha bir düşünce ile ne zaman bir id- fa sına daldığını görüp o da ya- Tabiatta kendini göstermi- · şertir.Fakat bu ancak muh<:yye 
oluyorlardı. Aksi bir muka bul ediyor, meclis devam edi- leye ancak bir iki defa klüpte diaya girişse derhal bankada el vaş yavaş evinden ayrı hayat yen kudreti harici kuvv.etlerle j ıenin bir hareketidir. Asap se-
ye maruz kalıp o kadar ısı- yor, saat dokuza · "!aşıyor ve tesadüf eden Ahmet Sami genç bile sürmediği üç yüz elli bin li geçirmek sevdasına düşüyor, tellfiye çalışmak volkanık top- , nelerce beyhude çalışmaktan ve 
ış, ah~ılmış mevki ıde kay- o evde kendini k~ .• ay~ca~. fır kadını yeni bir zi~fete davet ralık m~vduatı hatınna gelirdi. bazı gecele.r köske .hiç uğramı- rağa menek§e to11umu atn:ağa ı' yahut büsbütün at.ıl kal~~ ':•r 
ek korkusu hepsinin dili- tınayı h'tınna bıle getırmı~ etmefe meydan kalmadan Oa- İş üurınde dönen sermayesin- yor, eflentilere gelıyordu. benzer. Ondan yaprak ve çıçek (Bıtmedı) 



nezih 
-

KU~ük ~ i F T L i k P l 811 N D l 
ller giın llALK l\ll'SIKI SAZ 

_.._,.~.,..._r-J"-' mlikemmel CA%HAN D -~ ......... ~..,,,.. .... -., ............ 

~oruuı Sı~~al ve i~tiınai ınuavenel nıMDr· 
ôğün~en: 

Çorumda inşa edilecek Do- izahat almak istiyenlerin Ço
uın ve çocuk bakım evine ait rum ve İstanbul Sıhhat ve İç
.568 lira 82 kuruş bedeli ke- timai muavenet müdürlüklerine 
ıfli temel aksamı Mayısın müracaat etmeleri ve teklif 
7 nci Cumartesi günü saat 16 zarflarını da vakti mezkfır
a ihale edilmek üzre kapalı den evvel makamı Vilayete tev
arf usulile münakasaya vaze- di etmeleri ilan olunur. 
~ştir. Şartname hakkı_n_d_a _______ _ 

Cenubi Anadolu maden ·r. A. şirketinden: 
inikadı • .10 '.':ısnn q3rı Çar~arnb~ı glınli saat l 5 de ilıln edilen 

alel;lde heyeti umumiyc<ll.! ck:-eriyet ha:.ıl olanıadı~mdan ':'irkel 

~~a~ ınukavelen;tnw~i 27 maddesine revfikın mczktir i~timaııı 3 I 

?\fa~ ı:s <}30 Cumartesi sa:ıt 16 da inikat etmek i.izrı.: t::ı.lik edildiği 
i14n olunur. 

Ruzname: 
I -- 92Q senesi muameUt ve hesabarına ait idare meclisi 

\·c murakıp rapuru kıraati. 
2 - Bilılnço 'e kAr ve zarar hesaplarının tetkik ve meclisi 

idarenin ibra ı. 
3 - İdare meclisine muvakkaten intihap edilen azanın tasdiki 
4 Murakıp intihabı ve meclisi ilbrc hakkı huzurile mu-

rakıp Lic-retinin tayini. 
~-~-------~---~---------------------~~-

Zon~ul~ak ~ilayeti ~ncüıneni Bainıisin~en: 
Aşağıda yer 'c miktarları yaZLlı yerler için cem'an (22233) 

rtletre rnik'ap ham taş, yollar boyunda gösterilecek yerlere istif 

edilmek ve 28 5 ()30 çar:;-aınba gt.:nü saat on be~te encümence 
ihale edilmek üzere Bartın ile Re~adiye yolu taşlan kapalı diğer
leri açık mi.ınakasaya konulduğu 'e şartname:ılni görmek isteyen 
taliplerin enı.:ümen kalemine müracaat etmeleri ilAn olunur. 

Bartın - Çay Cuma 
Ereğli - De\ rek 
Zonguldak - Kozlu 
Devrek - Reşadiye 

yolu 

,, 

• • • 

M. 
10950 
2856 
3300 
5l27 

"2233 

Zunıuı~ak Yilayeli Euımeni Baimisin~en: 
Bartın Boğaz ve deresinin açılma ve temizlenme i için müddeti 

zarfında talip çıkmadığından 28 may15 930 çarşamba günü s:ıat 
on beşte vilayet encümeninde ibalc::ıi icra kılınmak üzere mtina
ka ası temdit edilmiştir. Şartname mi görmek isteyenlerin Ankırada 
Nafia vekAletlnc ve Istanbul vilA} cruıe ve Zonguldak 'ıl:l) et 
encumenine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Beılet Mamaası i~are toınisyonun~an: 
Bedel! muhıımminesl Lista 

Lira f\o. 
1 Adet Galvano baskısı 
1 
2 
1 

I 
l 

2 
2 

2 
~ 

4 

l 
4 

ıo0 
4 
1 

Oo() 
2.l 

1 
5 
2 
2 

141} 

g 
!) 

7 
1 
~ 

\' 

" 
" 
" 
• 
" 
" 
• .. 
.. 
.. 
• 
" 
" 
• 
• 
• .. 

Kutu 
Adet 

.. 
.. 
.. 

Bobin 
Adet 
Kilo 
Adet 

.. 
Kilo 
Adet 

" 
" 

" 
1\d [ 

.. 
" 
" 
" 
" 

Sucenderesl tulumba:.ilc beraber 
Galvano teknesi 

,. için motör \"C dinamo 
.. mum p!Akası 

Grafit aleti 
Galvano bakır kazan 

,, prova tezg!hı 
· Kur~un kalıp galvano banyosu 
Kurşun ve mum ocağl 

1000 

Lito makinesi Belçika.fulien marka battal boyunda1500 
Tipo makinesi Ausbork marka 2000 
Motör A. E. G. (on beygirlik) 400 

Kabartma presi 
Kabartma prova tezgAhı 
Transport tezgahı 

Büyük mak'ap 
,. torna 

Torna tarıma kelemi 
Küçük torna 
Planya 
Tahtı kasnak 
(Hurda) Cendere 500 kilo 

,, Kurşunlu kablo 100 kilo 

.. su kazanı ;;o kilo 
Eski çinko ve bakır klişeler 100 kilo 
(Hurda; Tel dikiş makinesi 

,, Kart makine~i 
., Çember \'C .:;aire 

( Hurda ) demir parmaklık l800 kilo 
( Hurda ) Telefon santralı 

( Hurda ) Telefon man)·atolu 
( Hurda ) Bisiklet pompası 
( Hurda ) lfüiklet sela5ı 
Llto taşları ( Must:tmel ) 

( llurda ) Varil 
( Hurda ) Damacana 

150 
20 
75 

90 
150 
25 
50 
80 

4 
17 50 
25 

1 75 
3 50 

300 
lO 

(l,J 
5 

5 

2 

74;; 

9 

( Hurda ) Pompa (Lüks lambaları için) 10 kilo 
Eski çini sab:ı 

2 50 
35 

5 
2 
s 

Su geyci 
( 1 hırda ) lbrik tulumbast 

tı781 60 

ı 

2 
3 
4 

5 

7 

8 

9 

arda ecn:ıs ve envaı g•'>5terilen 9 lfste muhteviyatı olan muhtelif 
\ a ıle kullanılmış makine a lılt ve edevat kapalı zarf usulilı.: satıla

·ı lıp olan ann ~Jtılacak cşva ve allit ile şartnameyi gormelc iızere 
n Matbaa) a murac:ıııclan ve ye' mi müzayede olan 19 mayıs ı 930 
t 1 günü saat l s d usülü daire:ıinde ihraz edilıni~ kapalı zarfla rek

"' rıni ve tcınin'ltı muYakkate makpuzl ırı veya banka kefaletnamele· 
~J b:ıada mutc~ckkil iJa ·e komisyonuna tevdi eylemeleri ilin olunur. 

JJ~ Tonluk r 

\ 

fYeiıi _FORD Kamyonu 
'l9icarı Nakliyatta Dünyanın 

En Kiymetıı Vasıtası 
/ 

Şimdi 4 vitesli transmisyon 
ile teçhiz edilmiş 

ve fakat 
~;yatı artmamıştır. 

TÔRKIYANIN HER TARAFINOAKI ACENTELERiMiZDE TEŞH[R EO(LMEKTEDlR 

1 SEYRi 
SEFAiN 
~1erkez Ac~nt:ısı; Galatı köpril 

b ·:ısını.la. Be} ojlu 2;:ırı 2 Şube 
aen~esı: Mahmudiye l lam altında 
Jstınbui 740 

Trabzon ikinci 
postası 

[Cumhuriyet] vapuru l 5 mayts 
Perşembe ;ıkşamı Galata rıhtı
mından hareketle Zonguldak, 
Inebolu, Sinop, Samsun, Ünye; 
(<"atsa, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Rize Hopa'ya gidecek ve pa
zar iskelesile Rize, Sürmene, 
Of, Trabzon , Polathane , 
Giresun, Ordu, Farsa. Sıtmsun, 

Sinop, İneboluya uğrayarak 
gelecektir. 

İzmir sür'at postası 
(GÜLCI~MAL) vapuru f 6 

Mayıs cuma l 4,30 da Galata 
Rıhtımından hareketle Cumarl 
tesi sab'ahı lzruir'e gidecek ve 
pazar 14,30 da fzmir'den ha
reketle pazartesi sabahı gele· 
cektir. Vapurda mükemmel 
bir orkestra ve cazbant mev
cuttur . 

Adalar yük postası 
15 mayıstan itibaren cu

martesi, pazartesi, çarşamba, 

perşembe giinlerinde icra olun
mak iizere bir ytik posta!-1 
yapılmıştır. Bu posta Köp
rüden !'aat c 1 r ,30) da hare
ketle Moda, Kalamış, Kınalı, 
Burğaz. Heybeli, Büyükada, 

Jfaltcpe, Caddebostan, Bostancı 
iskelelerine uğrayarak köprüye 
gelecektir. 

.................. 
Yelkenci vapurları 
Karadeniz postası 

Anadolu 

?Fi'MDY' • 
ALEMDAR ZADELER 

VAPURLARI 
Seri, lüks karadenl:r. postası 

1\1illet vapuru ı.ı 
J i\favıs 

ÇARŞAMBA 
günü ak~1·nı ~~a~ 18 de 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
[Zonguldak, İneöolu, Sam -
sun, Ordu, Gireson, Trabzon 
Rize, Mapavri, Pazar, Arde
şen, \'içe ive J lopc ) ye 
azimet ve aynı iskelel.~rle "Gö 
rcle, Vakl'ıkebir \C llnye 'e 
Sinop ,, a uğrayarak avdet 

edecektir. 

1 Muracaat mahalli'. lstan·rn· 1 
Meymenet hanı altındaki yazı· 

~ane. Telefon l sıaııhııi l I "54 

LLoYD EXPI{~ S 
Hindistan ~cferlerinc tahsi's edil

miş büyuk ve zarif .. C:A~G~~ ,, 
t!'ansatlantik vapuru istisnai bir su
rette LLOYD EXPRES seferini \a
pacak 29 mayıs 1930 Perşe~be 
günü tam saat 10 da Galata rıhtı

mından hareketle Pire, Brendiıi, Ve
nedilc ve Trieste'ye gidecektir. 

Paris 'e I .ondra için doğru bilet
ler. Fiallar mutat vechlledir. 

lstanbul ile lskandarlye 
arasında posta 

selerlerl 
Hidiviye vapur kumpanyuı, Jı

kenderiyc, Pire, lstanbul 'e kösten
ce arasındaki hattını muvakkaten 
tatil ettiğini ~e iki liman arasındaki 

seferler 2 temmu7. 1930 tarihinde 
tekrar başlaya cağını resmen il!n 
eyler. 

PROT:EJlN 
Fennin insa 

niyete hediye 
' ettiği bir hari
kadır. Aklı ba
flRda her genç 
Firengl ve Bel-

[Şehremaneti ilanat1 
Kadıkoy dairesinden: Üskudar -

Kadıkö} su şirketinin 929 scnl:.si 
bakiyei aidatından zimmeti olan 2122 
Jira g kuruşun temini istifa11 için 
şirketin mali olan muhtelif cin:. 8Q 
adet müceddet su saati J metre tul 
ve 70 milimetrelik 160 adet \·e 2,5 
metro tul 50 milimetro kutrunda JO 
adet dökme demir boru ile !l5(> 
kilo muhtelıf clıaddıı kLır~un bonı 

tahtı hacze alınmış ve hunlar mahı 
halin l 7 inci cumartesi günü bilmiı

zaycde :.atılması takartür etmiş oldu
ğundan talip olan l:ırın yevmi mez
mczkôrda zc\ali saat 13 tc Kadıkch
bdediyc dairesinde hazır bulunma:. 
!arı il:\n olunur. 

* * * Kadıköy şubei idari) esinden; Kı-
dıköyünde zahire iskelesinde ı 2+24 
Mtr l\12 mahal 1-6-930 tarihinden 
itibaren bir sene müddetle aleni ıı iı· 

zayede suretiylt: kiraya verileceğin· 
den taliplerin 31-5·9.30 tarihine mü
sıı.dif cumartesi günü saat l 4te daire 
cüenmenine müracaatları. 

* * • 
Ayvacı~ pana1ın 

Çanak.kalenin Ayvacık kaza 
merkezinde Kemerdere mevkinde 

26 Mayıs 1930 pazartesi günü 
panayır açılacakor. Geçen sene
lerde açılan panayırlarda malla
rını teşhir eden tüccar pek 
memnun kaldıkları için rahvan 
kısrak, midilli rahvan, at ve sair 
hayvanat ve ticaret ve tuhafiye 
eşyası tacirlerinin bu fırsattan 
istifade etmeleri ilAn olunur. 

- S' -· 
EIAstikl~ ! 

~ Kemet·)m 
rln Sahes_erl 

Emniyet saı1dığ·ı n1iicliirJ iiµ·ii nJ 
l\lü;,,aye İkraz '.\lcrhun:ıtın cin~ ve nev·i Borç 

b bedeli numarası 
lira 

1550 

870 

225 

350 

401 

922 

1622 Şehzadebaşmda Fevziye mahallesinde 
ziye caddesinde eski 2 ve mükerrer dokuz d 
ve yeni 109, ll l, 111-1 ve 2 ila 18 numaralı 
ziye çarşısı denmekle maruf on dükkanın 
mı. Şerife Fatma Ali H. vasisi Maşuk Ziya 

2581 Gedikpaşada Esirkemal mahallesinde es 
yatro yeni Frrm sokaında eski 23, 23 mük 
yeni 44 numaralı bir hanenin tamamı. Virji 
Serpuhi Hanımlar 

2819 Topkapıda Beyazıtağa mahallesi Aksara 
desinde eski 79, 81 yeni 69 numaralı bir ha 
tamamı. Feyzi ve Kemal Efendilerle Samiy 

3320 Süleymaniyede Süleymaniye mahallesind 
meraltı sokağmda eski 36 yeni 32, 34 nu 
maa oda bir dükkanın tamamı. Halil İrfan 

3444 Erenköyiinde Sahravıcedit mahallesinde 
dat sokagmda 284-İ nwnarah maa bahç 
köskün tamamı. Zekiye H. Nasih Bey 

3452 ~adıköyünde mukaddema Hasanpasa el 
Ikbaliye mahallesinde Nisantaşı sokagm 
ki 25 mükerrer yeni 43-2, 43-3 numaralı 
ve arabalığı müstemil bir hanenin tamamı. 
met Salim Bey 

426 3481 Çarsıyrn:ebirde Keseciler sokagında eski 2 
2 numaralı bir dükkanın tamamı. Münire H. 

888 3707 Haydarpaşada Rasimpaşa sokagmda 
Hayda:rpasa yeni Oton Efendı sokagında 
46, 46 mükerrer yeni 77, 79 numaralı bir ha 
tamamı. Fatma Huriye H. 

ll22 3994 Agayokuşunda Yakupağa mahallesinde 
sokakta eski 7 yeni 11 numaralı bir hanen· 
ınamı. Mehmet Efendi Halise Rabia H. 

140 4006 Merdivenköyünde Merdivenköy mahall 
Ceşme sokaJında eski 6-1 yeni 1 numara 
hanenin tamamı. Cemile H. Mehmet ve 
Zihni Efendiler 

342 4088 Aksarayda Muratpaşa mahallesinde esk 
yeni Topkapı caddesinde eski 11 yeni 7 n 
lı bir dükkanın tamamı. Osman Ef. 

4882 4120 Gedikpaşada mukaddema Divanıfıli elye 
mar Hayrettin mahallesinde Balipaşa v 
dikpaşa sokagmda eski 2, 4, 6 mükerrer 44, 
yeni 2-4, 52, 54 numaralı maa dükkan ve 
bir hanenin tamamı. Yani Ef. 

300 3925 Sultanahmette Kapıağası mahallessinde 
nerli sokakta. eski 11 yeni 11 numaralı bir 
nenin tamamı. Seyfi Ef. Zübeyde, Meliha 
nıınlar. 

180 3942 Kumkapıda Çadırcıahmetçelebi mahalle 
Bakkal sokağında eski 4 yeni 6 numaralı bi 
nenin tamamı. Yusuf Ağa 

2950 2719 Şehzadebası Kalenderhane mahallesinde 
lenderhane camii sokağmda eski 8 yeni 1 
maralı maa bahçe bir konagın tamamı. Şü 
v.e Emine Şevkiye Hanımlarla Nail Efendi 

270 3508 Atpazarında Manisalı Mehmetpaşa maha 
de eski Ömer Efendi yeni İmam Niyazı E 
sokağında eski 12, 12 mükerrer yeni 27, 29 
ra maa bahçe ve dükkan bir hanenin tama 
Feyzi Efendi Behice Hanım velileri Emine 

450 3510 Fatih'te İskenderpaşa mahallesinde esk 
kir Efendi yeni Değnekçi sokağında eski 2 
10 numaralı bir hanenin tamamı. Fatma S 
7H. ve Kemal B. 

830 3641 Karagümrükte Muhtesip İskender Bey 
hallesinde Kabakulak sokağında eski 33 ye 
numaralı natamam bir hanenin tamamı. Hü 
Hami Ef. 

420 3655 Süleymaniye (Hatapkapısı) Hoca Hamza 
hallesinde Şeyhislaskapısı caddesinde 
4-1 yeni 6, 8, 1 numaralı maa bahçe bir ha 
tamamı. Yahya Ef. 

610 3714 Beşiktaşta Şenlikdede mahallesinde 
bahçe sokağında eski 44, 44, 44 mükerrer ye 
55, 57 numaralı maa oda iki dükkan ve bir 
nin tamamı. Firdevs H. 

320 3 717 Çırçırda Hacı Hasan mahallesinde H 
caddesinde 25 numaralı bir hanenin tamamı. 
fia H. 

135 3863 Beşiktaşta Şenlikdede mahallesinde Köçe 
sokağında eski 18 yeni 26 numaralı bir hal! 
tamamı. Fatma H. Mehmet İhsan Bey 

200 3968 Beylerbeyinde Bostancıbaşı mahallesi Y 
sokakta eski 13 yeni 15 numaralı bir haneni! 
mamı. Fatma H. 

89 4008 Çarşıyıkebirde Fesçiler mahalle ve cadde 
eski 56 yeni 56 numaralı bir dükkanın nısı 
sesi. Hatiçe H . 

205 4012 Eğrikapıda Hacı İlyas mahallesinde Yor~ 
sokağında eski 2 yeni 2 numaralı bir hanen 
mamı. Abdülkadir Ef. Fikriye ve Rabia S 
Hanımlar. 

1950 4023 Mahmutpaşada Mahmutpaşayr veli malı 
sinde eski Nuruosmaniye caddesi yeni Ntı 
maniye Kapısı caddesi eski 68, 70, 94, 96, 98 
ı08, 110, 86, 88 numaralı dört dükkanın 
ffi"..mL Münire H. 

650 4041 Ortaköyde Taşmerdiven sokağında 46, 4 
maralı bir hanenin tamamı. Abdülkadir B. v 
siyar H. 

369 4062 Balatta Hacıisa mahallesinde Hafaflar s 
ğrnda eski 39 yeni 33 numaralı bir dükkann 
manu. Elyasar Nahom Ef. 

Yukarda ikraz numaraları yıazıh emlak vadesi hitaııımd 
diyei deyin edilmemesi hasebile (altmış bir) gün müddetle 
tılığa çıkarıldığından talip olanların ve fazla tafsilat alma! 
tiyenlerin Sandık satış amirliğıine müracaat eylemeleri li.ı 
ilan olunur. 

vapuru 14 Çarşa nba 
Mayıs l tarmıştır. J · · 

günü akşamı 6da Sirkeci nhtımından Tesiri yüzde yüzdür. Tecrübe Is tanb u l s ıh la t ve l ç t ı 1 l lal ll l u 

soğukluğuna 

yakalanmamak 
için PROTEJIN 
kullanmalldır. 

Şimdiye kadar 
binlerce kişi

nin hayatını, 

sıhhatiai kur-

hareketle doğru [Zon_guldak. lne- edenlerden sorunuz. Her ecza-
bolu, Samsun, Ordu. Giresun, nede bulunur. yenet müdiirlüğtiJldCJl: 
Trabzon, Sürmene ve Rize 1 ye 
gidecektir. 'dana, Erzurm ve Malatya doğum 'e çocuk bakım , r 

l<ARON 
Tafsilat için Sirkecide Yelkenci Dr. Horhorunİ alınacak malzeme ve eczayı tıbbiye rntinakasa)a k ınulmu,tur 

B~!~ınw...iı~n.wı~Kı.....oiut~a~p4hnıDaanae~s~il-~~--!A-ha--n~~=•~~L~T~~~ı.~nı~~~:~::~:~~-~~~~~~5-m_ilr_•_·_..ı___B~e~y-o~ğl_u.._.M_e_k_te~p.__so_k_ak_._~N~o-3_5__ı....1ıııı~----------~~~;a.:_.~.__M~ayı_._s~P-a_z_a_rt_es_i~gu_·n_i_ı ~s-aa_t __ u_çt_e __ ih_a_ıe __ e_d_il_ec_e_~_·n_d_e_n_ta_1ı_·p_o_ıa_ı..._ 



TİCARET NELERİ 
F ~ansanın Nis şehrindeki 1930 • • 

senesı sanayı sergisinde teşhir ettiği 

li5) naan9Fnaan ~ n 
lg) \\::!) u ~ u ~ UILAii~N~ 

Gerek sergiyi ziyaret ed~nler 
fevkalade 

ve gerek jüri hey' eti tarafından 
• 

takdir edilip 

(OR KONKU aclcleclil• • ıis - ... ~·,'-:._ '~·· ' 

•• 
Uç kıt'a verilmiştir 

HASA·N - KUVVET SURUBU 
' Avruvada birinciliği diplomalarla musaddaktır. Zaafı umumi. kansızlık, romatizma, ~ıran, kemik, damar, gôğus, ademi iktidar, 

kuru,ıur. 1 !asan Ecza deposu 

vereın, sinir hastalıklarına nafidir. Solgun genç kızlar ve delikanlılar• 

hastaiıklı çocuklar, ihtiyarlar, biiytlkler her mevsinııle istimal edebilirler. bO 

ISTA'.'\BUL VLl\YETI A 

DEFTERDARLIK iLANA Ti 
J la!iç iskclerindc mahfuz olup 8-5·9,lO t.ırihl! tlc ihale edil· 

..:k üzre muzaycıleye çıkarılan 3 adet mc~e cgrİ'İ 1 :-2 adet çam 

121 adet köknar tıhtası 190 adet fındık ıtıo adll kızılcık sar· 
ıj\ı 1408 adet kayın varii tahtası 36 çeki mc~e odunundan mü

rekkep sekiz kalem orman .emvali mii~ıyedcsi 1 S·S 9,l() perıcmlıc 

gı;nunc kadar bır hafta daha temdit cdilmi~tir, taliplerin yevmi 

mczktlrda saat ııçde Deftudarlık binasınckıki ihale komisyonuna 

mıiracaaılarL 

* * • 
Adına deftcrdarlıj!;ından: 

.\dananın Karata~ nahiyesinde ve karataş dalyanı na:'lilc marul dalya 

mn garp ve cenubi garbisinde kain olup heynelhalk kapu arazisi 

denmekle maruf ve tahminen 1000003 diınıimden ibaret meranın 
'ltlakiye intifa hakkı Uç sene miıddctle ve kapalı zarf usuJlle 24 .. ı. 

930 tarihinden iubaren yirmi beş gün mııddetle mu,rnytdeye vaz 

edilmiştir. Talip olanlar yevmi !halt olan 18 ;\fayıs 930 tsrihine 

'llll>adif pazaz günii saat on he~te kanunen kabuli mecaz ve iiç 

-cndik bedeli muhammen <ılan '25000 liranın yuzde yedi buçuğu 

~i>hetlndekı ttmln;\tı muvakkateltrini havi teklif zarriarını >aatin 

hululiııden e' vtl defterdarlıkta mııtcşekkll komisron riya~etinc 

teHli etmelidirler Saatin hudulindcn >Onra teklll kabul edilmez. 

Teklifi mu1ltevi evrak bir zarf üeruııuna vaz olunarak tiztri tem· 

lıir oiı.-duktan wnra temlnnt ile birlikte ikinci bir zarfa ·az edl· 

ILcck H uzlrıne hangi ı~c tlai- nldı.ğıı ) azılacaktır. Daha fazlu 

ıaf i .\t almak ıHey<·nler mtidckti muzaynle z;ırfında her gün .\!illi 

Lnılılk daırcşıne mıiracaat tt,,c'ui. 

* * • 
Bakırköy Malmüdürlüğünden: 
Kalitarya karıye<indc ciheti a<ktriyeden 'lludevHr ahır ankazı 

Jlan taş Ye tahtaların muzaycdesi 1 il Mayıg 930 tarihine miisadif 

l'azarte>i gı,nıı sat un di'ırtte llakırkiiy \lal mlıdtirlıığündc yapı

lacaktır. 

VilaJet nıataının~ao: 
Dchili} e he) "ti tdti~i rc>i ı~in patarlık ruretıle ( ı 00) hthiyet 

·uzılanı ('200 ı cck defteri ( 1uo 1 tahsisat cuzdanı ı.ı ettirilecektir. 

15 \)az•< 930 tJ ıı.ınc " Jıfil pcrscmhc guru <a .. ı J5dc pazar~k 
v. !hak \n,>ıl • n~ıııdan t. 1. ık•cn mcktuJ'ÇUI kta mute,ckkil komi-

') Ona mıırm:aııııa nuır ne:, rl ı;uruek~craiti •Jıtrenınc,cri lıln olııl'tır. 1 

:....~~~~~~~~~ 

B i OK '§'~1 Deyi et D~~i!yollai='ı 
0 }"n~en~c~i~lir~ı~r ~r: ~.~ ~~~ ıdaresı ılanalı 
olunduP;ıı amkn itibaren par~ömenli • ''-~ ~ .... "' 
1 ,ir ıarf derununa Yaz'edilcrck hir llııııı.~ ~:. 
kutu içine konur. Tiiyltrin gerek ""'-"il!. , 
şekli vuı'ı \C gerek evsafı sayc5in· ~ 

de di~kri rnııhm•nel >urettc !ıro;a· 

lamak kabil olur. 

Fırçaların flati 50 kuruştur. 
'-"'-"'-"-"-"'-"'""'-"-"'-"'~CCX)'-"'-"-,,/'...J"-"''-"'-"-"-'"'-""-"-' 

SUI hazimden· Ye inkibazdan müztaripmısiııiz ? 
Her gün bir su kadehi derununda bir •kahve 

~· kasiğı Eno's "Fruit Salt" meyve tozu alınız. 

·j Altını' senelik cihan~umul sôhret ve muvaffekiyeti 
f leseri kat'isine delildir. 

BILOMUM 

YilaJel ~aiıni ene üınenin~en: 

'"Fru11 S.11• •• 
WEao" taunlcrlle 
nıır~u••bnlr11u• 
•liıncıı farı· 
ltuıdı:r. 

lleşikta~da Kılınçali mahallesinde tramvay caddesinde tütUn 

<lepo>U ittihazına ve sureti ah~rlc istimale elverişli Barbaros mek· 

tl'hi namile ma,ııf bina tiç sene müddetle ıcare verilmek üzre 

'28-5-930 çar~amha gumi saat on bire kadar mtiz,nedcye knnııl

nıuştur talaıl<'rin cn(ıill"~n•· müracaatları. 

65 bin ton maden kömürü kapalı zarfla münakasaya konmuş 
tur. Münakasa 26/5/930 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Dev 
!et Demiryolları İdaresinde yapılacakır. 

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

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

• • • 
2452 ton meşe, güregen, çam odununu kapalı zarfla müna

kasası 9 Haziran pazartesi günü saat 15 te Ankara Devlet De
miryolları İdaresinde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat 
larmc ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna ver 
meleri liizımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ma· 
!iye ve Muhasebe İşleri Reisliğinden İstanbulda Haydarpaşa 
mağazasından tedarik edebilirler. 

~~~~~~~~~~~~~ 

X::X:CCO Aslan ve Eski hisar co:::xxx) 

~1 Müttehit Çimento ve Su kireci fabrikaları 
J Anonim şirketinden: 

Haziran 1930 gayesinde faaliyete ba~llyıcak olan Zcı tin hu""' 
fabrikasının iıılhsaltuna lnıizaren ~imdilik çimento liatının fabrik:ıda 

teıllm ~artile ve çuval fiatı dahil olmak tizre ton b•jına :12 liraya 
yani elli kiloluk gayri safi bir çuval flatının J60 kuruşa t('nzil edilmiş 

olduğunu Aslan ve Eskihisar miittehiı çimento ve rn klred fabrikw 

CCX) ları anonim şirketi muhtcrcın rnü~rerilcrinc ilan eyl~r. CCX) 
~~~~~~~~~~~~~---"'~~~~~~~-~ 

Gümrükler ~eniz ens~eklörlü~ün~en: 
1 - 5 Açıkdeniz motörü için birinci ve ikinci kaptanla, Bi· 

rinci ve ikinci makinist alınacaktır. 
2- Kaptanların mütekait Bahriye zabitanından ve makinist· 

lerin de deniz motörcülüğüne aşina zevattan ve yetlerinde seha
detname bulunması lazımdır. 

3 - Talip olanların Deniz 'Enspektörlüğüne mµracaııthırı. 

lstanbul Aıllye i\fahkemeal i~1 
Hukuk dairesinden: 

Müddei Iaıanbul Tapu 'ludi 
tinin mUddea ıleyhlmı \im. F.ıil 
Şık sinem11ı sahibi Apıulkadir I~ 
Hacı Recep B. aleyhlerine iV 
eylediği Mm. Etıl'ln Aptülkadil 
R.ccp Beylere satmış oldu~u f 
galn'da Harbiye cadde>lndc 8~ 
maralı apartımanın bedeli ha 
ıeksen altı bin lira olduğu ~s 
bedeli ferağ harcından kllzanıt' 
emelile bedeli fera~ı kırk hin 
göstermek suretilc muamcl• yıl" 
!arından dolayı Hazinenin mırl'r 
bulunduğu 2530 liranın iki 11' 
olarak cem'an 5152 liranın mııd"' 
alevhlerden mıİ~arili mııh•ke!ll( 
ücreti •'Cklletle tah<ill dav1'ın1 
dolayı muddeaalcrhimdrn i\lf!1. 
namına gönderilen l5tida ml·Z uf 
mukıddemı Bcyoglunda Sakıı 1 

cırıdı doktor Kapam•cıyan Hcn•1 rı 
hanesinde ikamet edip bil'ahar• 
riso gittiği ye elyevm ıkamctgA~' 
mcchul bulunduğu tchli,l;nam• ı 
rında muharrer mahalli muh 11 

ve mubaşir tarafından Hrikn ~Jl 
929 tarihli derkenardan ani~' 
olup talebe binaen \im. ı:ıil b 
kında hukuk usulü muhakcııı· 
kanununun 141 ine! madde-ile 
takıp eden mevadı '31 e ahkAıı' 
tevfikan işbu istida <urellnin il 
tebliği tahtı, karara ılınmış ,e 
<urcti de :\lahkcmc di 1 n ohan'' 
a"lmış olmngla işbu mılmn b•' 
bar bir ay zarfında cevap \'<rı 
diği takdirde meıburcnin ıeb' 
qltmiş nazarıyla bakıl:ıc:ıgı 

plu'lur. 

-• Dr. hsan Sami I 
Gonokok Aşı~ 


