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Boğazlar o ·yonu da Kara e ize'' 
:~~~~~~~n biri hukukvegeçen Rus g m· . . . bı·r endı·se 

Kapitülasyonlar işinde en 1 1 1 ve 
tan alıcı nokta eski adli yenin 
bozukluğu idi. İsmet Pş. Lo
zanda bu yüzden neler çekti
~ini bilerek iş başına gelmiş
tır. Türk adliyesine yenF bir 
nizam koymak, yalnız eski 
kanunları değil, eski hukuk 
kafasını değ;ştirmek, şeriat hu
~ukçuluğunun kötü görenekle
tıni kökiinden kazımak yeni 
devletin ilk adımlarından biri 
olacaktı. 

Rus gemileri Karadeni-' 
ze geçecekler mi'? .. 

M. Şaht 

Cuma günü İstanbu
, la geliyor .. 

Bu, tanzimat gibi Avrupayi 
oyalamak için gösteriş ve sah
tekarlık diye yapılmıyacaktı; 
'I'ürkiyc modem bir devlet ol
tııak, Türk milleti modem mil
letıer ara~ında yer tutmak için 
Ve ,stiklfil onun tam hakkı ol
tııak için yapılacaktı. 

Memleketin idealist gençle
rinden bin, Mahmut Esat, ye
lli hukuk ve vem adliyeyi kur
llıakta büyük · şereflerin en ya
kın yardımcısı olmuştur. Adli
l'e ve hukuk kurmak, hem de 
l'eniden kurmak değil, asır-. 
lardanberi bozula bozula gelen 
bir hukuk ve adliyeyi düzelt
tııek, temizlemek, onun görü
§Ünü, duyuşunu, ve düşünüşü-
1\ü değiştirmek kolay değildir. 
llugün hukukça hiç bir mo
dern milletten aşağı değiliz; 
bugünkü Tiirk adliyesine leke 
Sürülemez. Türk adliyesi va
tandaşl2nn ~·e yabancıların 
haklannı ve bundan başka 
~~nç Cümhuriyeti korumak 
ıçın bütün sılahlarla az zaman
<la teçhiz edılmiştir. Bu cihaz
lla aksar taraflar bulunabilir. 
'liiz eserlerini nas diye ortaya 
~ , insanların, düzeltilmesi 
~rııkansız ışler yapabileceğine 
nanan safdillerden değiliz. 

Demokrasilerin, bilhassa, 
\leni şuurlaşan milletler ara
sında belli başlı parazitlerinden 

Dün komisyon 
içtima etti .• 

İngiliz murahhasları 
geçecek gemilere ait 
münakaşanın komis· 

yanda yapılmasını 
istiyor 

Romanya murahha· 
sının endişesi ve ko
misyondaki hususi 

münakaşalar .. 

içtimadan bir intiba, \'ası/ Pş. 
Salifı B. ve lngiliz mımılıhasları 

.<a/onıla. 

Boğazalr komisyonu dün mu hası Rus gemilerinin Karade
tat içtimamı aktetmiştir. Ög- nize geçmesi hadisesi Romanya 
rendigimize göre geçenlerde , ya karşı bir hareket telakki e-
Karadenize geçen Rusyanın dildiğini, İngiliz murahhası ise 
Baltık filosuna mensup Komin- bunun Boğazlara ait bir key
tem ve Profintem namındaki fiyet olduğunu ileri sürmüştür. 
gemiler meselesi komisyonda Fakat bütün bu mükalemat kat' 
aza arasında hususi mahiyette i surette hususi kalmıştır. 

bazı konuşmaları mucip olmak- Aldığımız malfımata göre 
tadır. 

Maamafih bu meseleye dair 
resmi bir müzakere cereyan et

miş değildir. Hususi konuşma 

lar arasında Romanya murah-

Boğazlardan geçeceği söyleni-
len diğer iki gemi henüz Baltık 

denizinde ulunmaktadır. Bu hu 

susta komisyona hiç bir iş'ar 

yoktur. 

Şehir işleri ne halde? 
Olan demagoji ve şantaj, Cüm- M hı.ddı·n Beyı·n be t 
huri yetin bu hassas ve şerefl; 1 u yana 1 
ll.oktasına dokunamaz. Ker 
~endi elile ve kendi hasis hı 
'•rı yüzünden y~varladı~~.b~- Elektrik 
taktan demagoıı taktıgı ıle 
fUrtarmak istiyen bir avukat 
Şte bunu yapıyor. 

kablo yüz meselesi halledildi, 
kilometro uzatılacak, 

Bir arada, biribirinden be
ter iki zillet yapıyor: Halkın 
'klı ve hissi olmadığını zanne
~erek bir, Türk adliyesi ile 
Oıınamanın ne ağır bir günah 
Olduğunu anlamıyarak iki .. 

Türk adliyesinin kemal bul
llıasından kapitülasyon tarafta
tı kadar, eski mahkemelerin 
~ridor oyunları ile taayyüş et
'lıeğ e alışan bir takım insanla
~ da hoşnut olmadıklarını 
"lliriz. Bunlar karşılarında 
turnhuriyet hakiminin çetin 
~Ü,.ünü ve sarsılmaz hareketini 
tiirdükleri zaman: 
~ - Adliye bowldu, diye haykırır
~raa, bu sözün altında nasıl bir bus
ılt il ve hınç saklı olduğunu da bilmez 

gi)iz. Ancak onlara cümhuriyet 
~efir.in dayandığı sağlam temeller
i ıı birine herhangi bir sebeple do
' 11ııınanın karlı bir iş olmadığını öğ-

1 1'trrıenin lüzumlu olduğunu hepisin
'ıı daha eyi biliyoruz. 

1 Cüınhuriyette şereflerle oynanma· 
t'caktır. Demagoji hakkın üstüne 

1 tçrrıiyecek, şantaj namus ve haysi
tı; yıldırmayacaktır. Potsdam değir 

ı, Cııcisinin sôzünü bir Türk vekili 
'ıııltraı: eder ve bütün resmi nüfuzla
lı~' birakarak Türk hakiminin önüne 
. <rsa, bu. rejim için dt, adliyemiz 
•ıı de en lehte deliUerden biridir. 
, Adliyede sahte mantık oyunları 
~ ~litika tertipleri ile, ortalığı şaş

Adalarda tarifeye yüzde ıı zam yapılacak 

Vekalet Terkos işite 
meşguldür - Emanet 
bütçesi tevzin edildi
Köprü memurlarına 

açık maaşı verilecek 
Sütçüler behemehal 
asri ahırlar yapacak 

Şehrimize ait su, elektrik ve ok
truva gibi mühim ve müstacel işler 
intaç edilmek üzredir. 

. Vali vekili ve Şehremini Mu!'i.d· Muhiddin Bey 
dın Bey dün bu hususta kendısıle 1 . , . . 
görüşen bir muharririmize atideki dı hesabına yapmagı ka~ul e!mıştır. 
beyanatta bulunmuştur: Mukavele mucıbınce şırketın (30) 

• ~. milyon kilovata kadar sarfiyatının 
Adalar elektrıgı hasılatı gayri safiyesınden yüzde ü-

- Elektrik meselesi son safhasına çü, 40 milyona kadar yüzde dördü, 
gelmiştir. Artık bu iş bitmiş addolu- ( 50) milyona kadar yüzde beşi, daha 
nabilir. Yeni mukavele mucibince ya- fazlası için yüzde altısı Şehremaneti
pılacak tesioat şebekesi (100) kilome ne aittir. 
troyu mütecavizdir. T erkoıı şirketinin vaziyeti 

Terkos suyu meselesi yakında 
halledilecektir. Emanet bu husustaki 
noktai nazarını Vekalete arzetmişti. 
Vekilet bu işle çok ehemmiyetli su
rette meşgul olmaktadır. Su ücretle
rinin arttırılacağından haberdar de
ğilim. 

Şehir bütçesi 

--·--
Bir Alman mütahassısı 

da şehrimizde 
tetkikat yapıyor 

Bir müddet evvel dünya seyaha
tını: çıl-~ıı Almanya Devlet Bankası 
scbık umumi müdürü M. Şaht bir 
kaç günd~nberi Bilkrcşte bulunmak
tadır. 

Aldıgımız mevsuk malumata göre 
M. Şahi cuma günil Romanya vapu
rule şehrimize gelecek ve Perapalas 
oteline inecektir. Maruf Alman mali
yecisi şehrimizde pek az bir müddet 
kalacak, kuvvetli bir ihtimale göre 
ayni gün, olmadıgı takdirde cumarte 
si günü Ankaraya gidecektir. M. 
Şaht Ankarada bir müddet kalacak 
ve maliye vekili Saraçoğlu Şükrü Be
yle görüşecektir. 

Alman Maliyccısı geçen sene 

M. Şahi 

mali vaziyetimizi tetkik ıçın davet 
edilmişti. Fakat o sırada tamirat ko
misyonunda A1man murahhası ola
rak bulunduğundan Ankaraya gide
memiş. Yerine M. Müller gelmişti. 
M. Şaht Lahay konferansını mütea
kıp Young pliinı yüzünden Alman 
kabinesile arasında ~ıkan !htililf üze
rine Devlet Bankası umumi müdür
lüğünden çekiımi,ti. Doktor Şahtın 
memleketimizde bulunduğu sıralarda 
umumi bir konferans vermesi muhte· 
meldir. 

Diier taraftan öğrendiğimize gö
re büyük bir Alman mali müessese
sine mensup bir mütehassıs ta ban
kacılık etrafında memleketimizde tet 
kikatta bulunmaktadır. Bu mütehas
sıs Ankarayı da .ziyaret etmi~tir. 

Muallim kadroları 

Üç senelik yeni kadro 
lar tesbit edildi 

ANKARA, 14 (Telefonla) - Li
seler, orta mektepler, imam hatip 
mektepleri, kız ve erkek muallim mek 
tepleri, köy mektepleri, musiki ve a • 
na muallim mekteplet"indeki mevcut 
muallimlerin adedi 2151 dir. 

Bu mekteplerin muallim kadroları 
şimdiye kadar ayrı, ayrı idi. Bütçe 
encümeninden heyeti ilmiyeye veri
len layihaya göre bunların kadroları 
birleşdirilecek ve muallim adedi 2151 
den 2535 çıkacaktır. Bundan 80 sta
jiyer hariçtir. 

Bu son tesbit edilen kadro üç ae
ne için olacak ve her ıene kullanıla
cak kıaım o sene tesbit edilecektir. 

Bu sene 50 den itibaren 2535 ade 
tinden 2130 muallim ve 40 ıtajiyer 
kullanılacaktır. 

. . 

Arif Or11{' Bey ve arkadaşı Cümhuriyet hlJhiaıinin huzurundH 

Dün muhakemelerine başlandı 1 

Müddei umumi Arif Oruç B. in M. Meclisini tahkirden v 
dört mühevviç neşrivattan beraetini, üç mühevviç neşriyattaı ı . 
teczivesini istedi ve tahlivesinde mahzur olmadığını sövlecf 

~ 

Şemseddin Beye geline:! hem devlet otoritesini tahkirden. hem d 
müheyyiç neşriyattan tecziyesini, muvakkaten, hidamatı ammede 
mahrumiyetini, cezas!. müddetine muadil meslekten men'ini talep eti 

Dava mudafaa için cumartesiye talik edildi 
"Yarın"' gazetesi sahibi Arif Oruç 

B. ile muharrir Şemsettin Ertuğrul 
B. aleyhindeki müheyyiç neşriyat 
ve B. M. Meclisinin manevi şahsiye· 
tini tahkir davası dün ağırcezada gö 
rüldü. 

Adliyede göriılmemiş bir kalaba
lık davayı dinkmek için dı§ salonlara 
kadar hücum etıni§ti. Arif Oruç ve 
Şemseddin Beyler jandarma rdaka
tınde salona girdiler_ Mahkem• heye
ti Hasan Lutli B yin riyasetinde Aza 
Asını ve Nuşret Beylerle muavin Ce
mil Beyin huzurile teşekkül etmişti. 

Maznunların isticvabı 
Reisin istiçvabına maznunlar ce

vap verdiler; 
- İsmim Arif Oruç, 36 yaşınd.ı· 

yım, Edirnede doğdum. Evliyim. İki 
çocuğum var. Mahktimiyeti sabıkam 
yoktur, 17 senelik gazeteciyim. 

- İsmim Şemseddin Ertuğrul, 25 
yaşında ve bekarım. 

Müstantik kararnamesi 
İsticvaplardan sonra müstantikli

ğin kararnamesi okundu. Arif Oruç 
B. aleyhine 8 i müheyyiç neşriyat ve 
biri B. M. Meclisinin manevi şahsiye
tini tahkirden olmak üzre Şemseddin 
Ertuğrul B. aleyhine biri hükümetin 
manevi şahsiyetini tahkirden diğeri 
müheyyiç neşriyattan olmak üzre iki 
dava ikame edilmişti. 

Arif Oruç B. 2 davaya sırasile ce
vap verdi: 

Arif Oruç B. İn cevabı 
- Şark vilayetlerinde bir dereceli 

mahkemelerin teşkili layihasının ha
zırlandığını Akıam gazetesi yazdı. 
Tekzip edilmedi. Ben bunun önüne 
geçmek için yazdım. Bu memlekette 
adliye müessesesini harap edecek 
kanundu. Bundan müteessir olarak 
yazdım. Bu kanunla düşmanların eli
ne zehirli silahlar verecektik. Memle
kette tabiilik iddiasına karşı Akşam 
gazetesinin verdiği havadisile yoktan 
bir gayri tabiilik iddiası doğacağını 
işaret ederek o yazıyı yazdım. 

zaman mühim hadiseler cereyan ede- 1 

bilir. 0 

' . 
Cemil B. Arif Beye son gazete 

bası§ adedini sordurdu. Arif B. ga
zete sırrı olmak itibarile buna cevap 
vermedi. Cemil B. tevsii tahkikat tir I 
lebinde bulunmadı. 

Avukat Nuri B. müvekkillerin ı 
tahliyelerile beraber 161 inci madde
n.in. ~in kanuniyesinin inkişafı i-

1 ' 

·' 

ın :.ddıa- makamrnın deli1 ikame etme 
sini ve teheyyilç olup olmadıgının 
tesbiti için ehli vukuf teşkilini ve An· 
karadaki maliye vekili davasının tev
hidini talep ettı. 

Cemil B. ehli vukufa lüzum 
olmadığını söyledi. Mahkeme Nuri 
Beyin talebini reddetti. Ve Cemil B. 
iddianamesini dermeyan etti. Cemil 
B. iddiasının başında Asayış yok 1 
mu?. yazısilc Arif Oruç B. teıkilatı j 

e' 
1 

ı 

1 
i 1 

+ 

esasıye kanununun 71 inci maddesi 
mucibince kendisine bahşedilen ser
best düşünmek ve yazmak hakkını is 
timal etmiş ve bu kanunun menafi 
me~lekete muhalif olduğunu söyle-, 
mıştır kı. ne efkarı tehyiç etmiştir ve· Arif Oruç B. dinliyor 
ne de .h~l~fi hakikattır'. Bu yazıdan zısmı da tahlil ederek Hükümeti 
be~aetın.ı ısterım. Cemil B. diğer 4 manevi şahsiyetini tahkir ve mühe) 
rnu~eyyıç. ne~ri.yat il~ Meclisin ma- yiç neşriyattan mahkiimiyetini, mı • 
~_evı ~s·~~tını. tah~ır~en ber_aetini vakkaten hidematı ammeden mcmn\ 
ıstemış ve mes ul k~ •20 bın me- yetine ve cezası müddetine muadil < 
~~r çık~rılacak> "'Mı!let Meclisi bü- ]arak meslek ve san'attan mahrumi 
yuk vak ~lara s~hne o!acak"' yazıla- yetine karar itasını talep ederek Ari 
r~n?~n m~h~yyız neşrıyattan tecziye Beyin tahliyesinde mahzur olmadı&ı 1 

sını ıstemıştır. .. ı d · D ·· d f · • ~ 
C . . . . . nı soy e ı. ava mu a aa ıçın cumaı 
emıl B. Şemscddın Beyın ıkı ya- tesi sabahı saat 10 a talik edildi. 

Adliye vekili- H. Rifat Bey " 
Mahmut Esat B. bugün mahkemede 

Vt nı bevanatta bulunacak 
1 
d 

~~ydar ~ifat Bey müdafaasını hangi esasları 1 

ıstınat ettırecek, mahkemeden neler istiyecekr 
Sabah celsesinde zaptı sabıl 

o~nacak, İstanbul ve digeı 
vılayetlerden gelecek istinab< 
evrakı okunacaktır. Bunlar a
rasında İzmir mahkemesi Ay
dın demir yollan müdürlerinir 
iki kardeş olması münasebe· 
tile hangisine sual tevcih edi· 
leceği tavsiye eclilmediğinder u 
istinabeyi yapmamıştır. ı 

Diğer vilayetlerden gelen 
~lıga vererek hüküm sürmek ve 
~iş yapmak ve mukaddes hak 
~ ij•ssesesini elde gibi göstererek 
~lek lekesinden kazanç yapmak 
ı~.'ı ge~miştir. Avukatın en büyük 
1ı; '•.hak km, hakimin ve hükmün ka
. Ilı her şeyden ve herkesten evvel 

Bu sahaya Pendiğe kadar Anado
lu yakası ve Adalar da dahil bulun
maktadır. Bunların tamamı beş sene
de ikmal edilecek, fakat Adalara ge
lecek ağustosun birinci günü elektrik 
cereyanı verilmiş bulunacaktır. Şir
ket her tarafa İ&tanbul fiatine elek
trik verecektir. Yalnız kısa bir müd
det için Anadolu ve Adalar yakasın
da bu fiate yüzde on bir zam olacak
tır ki, zaten bu şimdi Kadıköy tara
fında verilmektedir. 

. Emanet biıtçesi tevzin edildiği i- Bu liyihada teadill kanunu ile 
çın artık açık mevzuubahı olamaz. muallimler için teıbit edilnıig olan 

Çok duran kabinenin bayat kabi
liyetini gaybedeceği ilmi bir nazariye 
dir. Bir vekilin yerine diğerinin gel
mesi işleri karıştırıyor. Bizim mali 
vaziyetimiz böyledir. Son kambiyo 
mukarreratı biribirini nakzeden mu
karrerattır. Teşkilatı esasiye kanunu
nun maddei mahsusası mucibince her 
vekil icraatından fakat umumi siya
setten de kabine müstereken mes'u1-
dür". Arif B. teheyyÜç olmadığını an 
!atarak Mecliste demokrasi icabı ola
rak her meb'usun istediğini söyliye
bileceğini ve Abdi Beyin intiharının 
sebeplerini müntehirin mektupların
dan an!aşıldığını söyliyerek dedi ki: 

evrakı müdafaa sahitleri ken
dilerinden sonra ·sorulan su- '.• 
illere ademi malı'.lmat beyan e1 ı 1 

41ııc hukukun vekili olduğunu bil
tııtır. Kanunların maddeleri ve ka-

Bu müddet fazlai inşaata teka
bül etmek üzre ( 50,000) liranın ik
ma1ine kadar devam edecek ve sonra 
her tarafta İstanbul fiati esas olacak
tır. 

Elektrik tarifesi 't •kları üzerinde şeriat hileleri 
. rıııde canbazlık etmenin, hukukşi· 

~, !k hüneri gibi göründüğü zaman Mukavelede ücretlerin tenzili 
1rrıparatorluğun öteki süprüntüle- mevzuubahs değildir. Bunlann tesbi
arasında kalmıştır Müzahrafat ti muayyen formüUere tabidir. Söy
'"' karıştırarak havayı taaffün et- lendiği gibi şehrimizde c:_l~k!rik flati 
;ek kend.s! c cu"1!ıuriyet vatan- Avrupadan ço~ farklı deg.ıldır. . . 
dcdırtmek istiyenlerin hazer ede- 1 Şırket, yem mukavele ıle şehrımız 
f,ır z ! t oln-alıdır. sokakl~rına meccanen (200) lamba 

koymagı ve bunlardan (100) tanesi
nin elektrik tenvir masrafını da ken-ALIH RIFKI 

• 

Bu muvazene zarureti dolayısile <lerece adetleri de fazlalattınlmıttrr. 
iatimlakit tahsıaatı (200,000) liraya r-::-----------
indirilmiı ve diğer bazı hizmetlerde 'ILl.e, 1. te~ n l"' 'e' .. 
de tasarruflar yapılmıştır. .J.r.14 H '.I"' ili ı 

Yeni tayinler yapmam~k ıuretile mÜ!labakBlll 
münhallıitı mevkuf tutuyoruz. Bun
dan başka bir tebeddül yoktur. An
cak meseli tevhit dolayısile yapıla
cak tebeddüllerle köprü parasının il
gası üzerine açığa çıkarılacak memur 
ların hukuku mahfuz kalacak ve on
ların mağduriyetlerine asla meydan 
verilmiyeccktir. Bu bapta açık maaşı 
vermek ve icap eden vazifelere ter-

( Mabadı besinci sahifede) 

53 üncü hafta başladı 
~3 Uncu hafta ba,ıamıstır .• 

Oaz:etemlzde çıkan haber· 
!erden en mahlmminl seçip 
cumartesi akf&mına kadar 
müsabaka memurluğuna gön• 
deriniz. Neticeler pazar gUoü 
netredllecektlr. 

"- Biz 5 bin lira mı verildi 1 dedik -nişlerdir. ır 1: , 
verildi demedik. Biz meb'uslara ha- Yarınki celsede Adliye Ve. 
karet edildiilni ıllyliyerek reddettik. kili istinabeler münasebetile 
Bunlar muhterem "Türk meb'uslan-
na da) dil uzatıyorlar dedik". yeni beyanatta bulunacaktır. 

Şemseddin B. in mildafaaaı Öğleden sonraki celsede 
Müteakiben Şemseddin B. cevap müddeiumumi Ekmel Bey u-

verdi: zun olacağı zannedilen iddia 
- Memleket ;.çtır, aef!ldir bunu H•ydar Rlfat B.ln mahke-ı namesini serdedecektir 

bilmiyen yoktur. Memlekete merbu- med~ki r~almlerlndf'n · 
t~y~t, Ga~iy~ hürmet. her Türk gen- ANKARA, 14 (Telefonla) _ Haydar Rifat B. in müda-
cı.nın vazı~esıdı~. Be!'' ~unları yaptım Asliye ceza hk . , faasını Cumartesi günü yapaca-
dıye tevkif ettıron ıddia makamına ma emesı y~rın sa -ı v h 1, • • 
teessür ve teessüf ederim. Memleke- hah Mahmut Esat - Haydar Ri- g e mu a. :~me yerıı. hır saf
tirı h.er ta.~afı açtır: '!'·. B. M. Meclisi fat ~eyler davasına devam ccle-I ha arzetmerlıgı takdırde ayn 
Buvuk Turk mcchsıdır. Or~d~ her cektır ( M b d b · · h"f d ) a a ı eşıncı sa ı e e 

r 
l 
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HAR 1 ÇT EN AL D IG_! M 1 Z HABERLER' f -=-- -~ _ -_ .&b 
Cenevrede iki türlü faaliyet var~~ı~~ 

tıırlhi tefrikası: 25 

ON E ________ .... __ Ceza isteniyor~ 
akleden: KAMRAN ~ERIF Fransa ile ltalya arasındaki bahri ihtilafın . . 

ı,·tod.us fJ::;,:,r~:;,~k;! 7.~~~ ... Agripin halledilmesi için uzun mesai sarfediliyor .. Bursa~a ga~~tec1le,rın ı~1t~l,~~kt iı~c 
... nn•ıı111•11•llllUIUtlllltllll1llllllllll•1tııınııuı1111111uııı1111•Hllllll"fl''''''"' .. ""'"' ... lllllll•llltllHlllHUHlll•tllllllUll••"'n Sin C d Un de \-r cl 111 C cl ı l ( l ı .. 

Cemiyeti 1 Ingiltered~ 1 Norveçte: 

Akvam Manş tilneli Nansen öldü 
Müddei umumi İstanbul gazete'.eri mes'ul nıli 
dürlerinin irtişa hakkındaki neşriy ati arındır 
161 inci madde mucibince tecziyelerini isted 

• 

Meclisin faaliyeti 
devam ediyor 

Tetkikat uzadıkça 

uzadı 

LONDRA, 13 (A. A.) -

Cemiyeti Akvam Meclisi- M. Mac Donald Manş denizi 
nin 59 uncu içtimaı münasebe altında bir tünel inşası hak-

ı kındaki meselenin askeri safha 
tile Cenevrede toplanan ngi-
liz, Fransız ve İtalya Harici- sına ait tetkikatın devam et-
ye nazırları arasında cereyan mekte olduğunu Avam kamara 
eden mükiilemelerden ballsedi- sında b~_Yan etmişt!r. !~per~~ 
liyor. Londra konferansında torluk mudaf.aa k?~tesı~~n ~u 

Agrlpln - Beni 61dürmemek için sürgüne göndt!- •. 
1 

. 1 talea ve tasvıplerı ogrenılır og-
lyorsllll... bir türlü ne.ıce enemıyen me-, .1 h""k' b 1 

1 
t seleye simdi Cenevrede yeni- r:nı mez. . u umet u mese e-

- Seni çok iyi tanıyorum! mparator daima ayni nefret den avdet ed'l . 1 F _ nın tetkıkıne başlıyacak ve bu 
n sa1tanat istiyorsun... Bü- ve istikrah hissi içinde zihnin- ı mış 0 uyor. r h · · · h kk d 
n ruhumla sana yemin ede- de muttasıl büyuttüğü tasavvu ansa ile İtalya arasında, Ro- us~sa aıt sı~asetı a · ın a 

ki sana istediğini vermek, ru kimseye acmak istemedi. An ma Hükumetinin bahri müsa- ~arlamentoya ı7.ahat verecek-
ni kainat n<ızann<la şer'an ha nesini derin bir muhabbetle sev vat istemekte israr etmesi yü- tır. . . 

zu"nden halledilemı'ye "ht'l' _ [Manş denızı altında yapı-
lıma teşrik etmek benim de mişti ve şimdi ona düşman oi- n ı 1 a ı k ·· ı ı · İ ·ı 
büyük emelimdir. Fakat Ok makla beraber belki de hala ~e- fın konferanstan sonraya bı- 1 dacab~. ~~kne b:ned~ekkesı 1 ngık~ere-., · b rakıldıg" ını b'ıl'ıyortız. Bal1r·ı talı e. uy. u ır ı at e ta ıp e-

vı yı oşayacak olursam, çık viyordu. Bütün hisleri karışık, l 
1: istediğin tahtı tehlikeye hasta ve muzlimdi. içinde sev- didi teslihat icin konferansta d~len :~ıe:den oldu. Mese e ~e-
ymuş olurum! ki tabiiler kaynaşıp çarpışıyor- beş yerine yaİnız üc devlet nı .degıldır. Avrupa . ~ıtası ıle 
Ao,-ripin hala kuvvetlidir: Lej içlerinde en kuvvetli hangisi arasında bir anlaşma 'temin e- · Brıtar'Ya adasını denızın altın-

k dı.lebı'ldı'. Fakat İnb'>'ı'ltere Av- dan bir tiinel ile birleştiriver-
.ıları aya laıı<lırır, yerime bir ise kendisi ona mağlup oluyor-şkasını Kayser yaptırır! du. Agripin onu kendine tam rupa kıtasında Fransa ve 1- mek tasavvuru kac senedenbe 
- Klo<lius öldü! Britanikus manasile zincirlemeiie hic bir ri zihinleri iş~al ediyor. Son 

1 
. , A . · • b · zamanda tünelin inşası esas i-

, iı. grıpın layemut değil, zaman muvaffak olamıyacag' ını tibarile takarriir e•ti. Fakat bu-
' hissetmisti: N eron ancak, fikri ı Aralarındaki muhavere ne şe ni kalbi~i nefsini ele gecirmek na muhalif olanlar, İngiltere-

ide c:reyan ederse etsin, ha- s;retile bUtün varlığına ,hakim daima tehlikeli görerek Avru-
gözde hep ayni delilleri ileri olan bir kadının olabilirdi. İm- pa tarafından gelecek bir teca-

rerek daima ayni neticeye ge paratoriı;e bunda muvaffak ol- vüzden korkanlar az değildir. 
l 

Onun icin mesele esas itibarile 
•orc u. mağa çalışmıştı. 
Kadın. yorulmadan usanma- Son üc sene zarfında bir cok kararlaştıktan sonra da kılı 
n tekrar edilen bir fikrin kud- kereler, gah sert ani hareket- kırk yararcasına tetkik edilmek 
tini bildiği için · israrda de- !erle, gah aldatıcı yaklaşmalar tedir. l 

etti. Poppea kendine karşı la onda nefsani arzular uyandır HilkUmet ekalliyette .• 
:uk durdu'<ca arzu ve ihtirası mağa kalkı mıştı. Fakat Neron LOND~A, 13 (A. A.) -

r kat daha şiddetlenen Ne- her seferinde başdönmesine kar Lortlar kamarasında kömür ma 
n, yavaş ya va anasını sevil- şı koyabilmişti. Nefsine zanno- <lenleri hakkındaki liiyihanın 
e:;ine mani olan yegane hail lunduğundan fazla hakim ol- müzakeresi yapıldığı sırada 
bi gbrme~e başladı. Katli he- makla beraber ne deolsa la-

1 
Muhafazakarlar. tarafından ve-

. z aklına getirmeğe cesaret kayt kalmadıuı ıçın bir , rilen bir tadil takriri reye ko-
e:nediği için hazan anasının derecee kadar" ramoluyor, narak kabul edilmiş ve hüku 
stalanank, yahut ta bir kaza! tam teslimiyete kadar varını- 1 met 38 muhalif r';'e kıır•ı 134 
L~ğrıyaruk yok olması ihti- yordu. Poppea imparatorun rey ile ekalliyette kalmıştır. Bu 

alıni diişünüyordu. O zaman metresi olduğu zaman Agripin vaziyet. hiç bir siyasi netice 
t k 1 1 k 

il!. Hr/RI!d h' 1 . kt' 
ya ne . o :1Y aşaca tı ! Der- onu mağlfıp edemiyeceğini an- ası etmıyece ır. 
1 Oktavı'yı boşayıp Poppea'- :~mıştı. Gözde kendisinden da- talya gibi iki devletin bu itilaf- [Böyle hac1;seler İngiliz par 
alacak, yeni imparatoriçeye ha genç, daha güzel, daha ka- tan hariç kalmasını bittabi lamentosunda olagan 5eylerden I 

oma da kendisi ile beraber ta- palı idi. Fazla olarak ta elinde hoş görmüyor. İngiltere, bahri dir. Kömür madenleri hakkın
cak~! • . . visalini diriğ etmek gibi daya- kon_f~ransın neta_Yıc~ . hakkın- , daki kanun geçenlerde Avam 
B?ş. umıt ... Agrıpın yaşıyor nılmaz bir silahı vardı; halbuki da ıtıraz edenlerın ıstınat et- ı kamarasında kabul edilmi tir. 
sılahı elden bırakmıyordu. Agripin kendini peşkes cekmek tikleri bir nokta da İtalya ile i Simdi Lortlar kamarasında hü-

Neron'un kalbinde aşk bir il- ıstırarında idi. > ' Fransanın bu iflaftan hariç' kumetin ekaJliye~te kalması A-
t haline ;;elmişti. Poppea'nın Poppea Neron'un katle karar kalını~. ?lmala'"I<lır. 1' mele hükfimet.iı1in düsmesi gi-
'kasızlığmdan meyus olan verdiğini anladığı zaman on:.ı Bu ıkı de~ıe~ arasında bir bi bir netice verecek de~ildir.) 
eron, ondan ayrıldığı zaman- o zamana kadar ın::ızhar olama- anlaşır.a teml'l ellerek onların Fil" · ·· k t ·ı· · d L d h d · . ıstın muza era ı 
r, Se\•gı ısınin buselerine mu- ciığı iltifatlara nail etti. Neron' ~. on _ra n;ı~a e esı.ne teşrı- LONDRAı 14 (A. A.) 
bele edeceği, kolları arasında un tesekkürüne mukabele eder kını temın ıçın ıyenıden çalı- İ . . . 
vk ve ihtirastan bağıracaı>ı k'!n h~r zamanki tatlı sesi ile: şılmağa başlandı. Cenevrede iki F~f1lı.zle~ 1~~ A~aplar arasında 
ad.et. dakikasını düs.ünüyo';., D h h" b" b'l · türlü faaliyet var· Cem;yeti ı ıstın a <ın a cereyan et-

h 
- dad.a ıç ır şey ı mıyo- Akvam Meclı"sı'ııı·n r.uznamesı·- mekte olan müzakerat inkıtaa 

nını yalnız ve yalnız bu dü- rum, e ı. -· · ı · d h'l ı · ı M ı· · h ugramıstır nce ışga edıyordu. Bu suret- Sana daha hiç bir şey verme- n.e. a ı . o a~ ı? er, ec ısın a , · -·-· _ 
kalbinde Agripin'e karşı haki dim!. .. Poppea'nın bütün askı- rıcındekı mukaleıneler. Hind/standa 
bir kin peyda oldu. nı tanıdığın gün dünyaya niçin Asıl. müh_im o.lan bu ikinci İ -~ -
Aşkını o çalıyordu!.. Onun geldiğini anlıyacaksın! sıradakı faalıyettır. Çtima memnu 
in ortadan kalkması lazımdı. Kayser kendi kendine inledi: CENEVRE, 14 (A. A. ) -
kat insan anasını nasıl öldü- - Ölsün! Ölsün!... !~· B~and ~ar~fıı~dan verilen SHOLAPUR, 13 (A. A. )-

r?. ··Böyle bir cinayeti aklın Bu cinayetin ikaına iki kisi ogle zıyafetı bıttıkten sonra Geceleri saat 19 dan sabahın 
n geçirmek damarlarındaki memur edi idiler. · İngiltere, Fransa ve İtalya ha- saat altısına kadar ışık yakılma 
nı dondurmağa kafi geliyor-, Fazahat ve cinayetin en ia- riciye nazırları bir araya gele- sı, silah ve hatta sopa taşınma 
. Anasını Roma'<lan uzaklaş- renç sekilleri bu iki adam ici'n rek uzun müddet görüşmüşler- sı bu aksamdan itibaren mene

akla n;ıa.~sat temin edilmiş adeta· bir ruh ihtiyacı ruh, bir dir. M. Briand ile M. Grandi dilmiştir: 4 kişiden fazla kimse 
maz m_ı ıdı:... . vasıtai maişet haline gelmisti. Londra konferansı esnasında !erin bir yerde toplanması da 
~lacag'.Ila _ı_nandı, ı~anmak is Bunlardan biri Tijellenus't~. başlıyan miikii!emelere Akvam memnudur. Kongrenin toplan-
dı, ve bır gun annesı gene Ro y· . 1 b' Cemiyeti Meclisinin simdiki ic;- dıg' ı bina dahil;nde taharn·yat 
a'<lan a r im k · t' d 1 ırmı sene evve ır aralık Y ı a nıye ın e o - A · · ,. hb b 1 tima devresinde ve bu devre yapılmış ve bütün evrak mu·-
ı>undan balı d k grıpın ın ma u u o muştu. "h d k -b • se er en, ~na ce- Üç amcasını birer birer öldür- nı ayet bu!. u tan sonra iki sadere edilmiştir. 
p vermege cesaret ettı, bun- d"'kt . 1 k memleket dıplomatları vasıta- Akın yaptılar 

ı h · b · k u en sonra mıras arına on- . n c a a musıp ır arar olamı b .1 b' İ 1 sıle devam olunması nokta-
cagını söyledi muş, u para ı e cenu ı ta ya- d t b k k 1 1 d Bi BOMBA Y, 14 (A. A.) 

. . . .: da haralar satın :ılmış Kalıg· -j sın a mu a ı a mış ar ır. r . S . d grıpın bır muddet sustu: Bu 
1 

, .. hh' 
1 
:k • . . .;: . müddet sonra M. Briand ile iki yüz gönüllü hıro a tuz de-

rbeyi beklemiyordu. Niha- r~~~tı:~~~asu ~:ra:ı~ı~~~ '. d ~ 1 M. fon Kurtius bilhassa Fran- posuna akın yapmışlardır. Yüz 
t< • . . ima cins at aramakt:ı ıo:duö-~ 1 sa ile Almanvayi alakadar eden elli sekiz kişi tevkif edilmi~ 
- Eksık olma, dedı. Kalbın- ı·ç· T" 

11 
,
1 

.. bb . meseleler hakkında tetkikatta ve polis kuvvetlerile vukubulan 
, ,. 1• 1• h' . ın ıJe enus a munase et ·· d d 1 ki ııa.a ev at ıssı varmış. An- d t . . bulunmuşlardır. musa eme esnasın a on a tı -
orum: Beni ölüme gönder- pey a e mıştı. - -· 51 yaralanmıştır. 
e.ııek için sürgüne gönderi- Diğer şeriki cürmü de Anise- Kırala karşı Açlık grevi 
rsun. Bu Jlıtfu kabul ediyo- t~s isr:ıin.deki . a::atlı idi. Riya- MADRİT, 14 (A. A.) Ahmedabat, 14 (A. A.) 
ın. Yarın hareket ediyorum. kar, kıncı, zekı bır adam olan: Radikal sosalist fırkası ile Cüm Sabarmati hapisanesindeki bir 
Yirmi dört saat sonra vadet- Anisetus imparatorun ilk ço- 1 huriyetc;iler birliğinin ittiha- çok mahpuslar açlık grevi yap 
· i gibi Homaclan Antium'a git cukluk arkadaşı ve ona fesa- dına bir emri vaki nazarile ba- maktadırlar. Bunlar arasında 
: Neron ü~it içinde titriye- ?ı. ah~akı .ilk .aşılıyanlardan biri kılmaktadır. Birleşen bu iki si- Vallabahai Patel de vardır. 
k, Poppea ya imparatoriçenin ıdı. Şımdı Mısen donanması ku yasi teşekkül kırallık usulü ida Hindistan ordusu kuman
tık askları için bir engel ol- mandam olmuş~u .. Pervasızdı. resine kar~ı mUcadele için bir danlarından birinin 
·~ acagını habt'r verdigi za-11 Başkalanna ıztırap vermek blok te~il etmek üzre Sosya- evıne 
~ s.ı- c vabı aldı: , bu "sadist" mahluk için en de- list fırkasına müracaat edecek- ateş verildi 

Annenin ;tmesi hic biri rin bir haz teşkil edıyordu. Ag tir. LONDRA, 14 A.A. -- Lahor 
yi de.; ·~tirmedi ! • ripin kendisini bir kere alenen • ···--- dan bildirildigine ııaz~ran Hirı-
Neron müzmahil oldu. O za- ·tahkir ederek kinini tahrik et- Cezaırden avdet clistan ordusu kumandanların-
a,1 Agripin'i ölclıirm,.ge ı.ararlmiştı. Bu cinayette şahsi inf- PARİS, 14 (A._ A. ) - M. dan Rober Cassel'in l·ö , lcü bir 
rai ~e o dakikadan itibaren ık ınun tadını lıuluyordu. Doumergu: refakatınde bulu- ateş baskınına uğramıştır. Ce-
ık başka hiç bir cıey diişün- . 1 nan zevat ıle beraber bu saball I neral bu esnada köşkt • lıulun-
di. ( Bıfmedi) saat 10,30 da buraya gelmiştir. muyordıı 

----·----
Kutup kaşifi 

yaşındaydı 

67 BURSA, H (Milliyet) - İstanbul mes'ul müdürlerinin c•ra konu'l•ınU 
gazetecilerinin muhakemesine bu sa· 161 inci maddesi mucii:.>iı1cc tec,:ı,t
bah onda devam olundu. İrfan Emin !erini talep etmiştir. Iladehu i<ldı~· 
B. gelmemişti. Refiki Asal Beye so· na ~evam eden müddeiu:numl "CJll' 

ruldu, Asal B. arkadaşının vapuru lıuriyef' cHırsızhk ço;;•lıyon pal_ 
kaçırdığını söyledikten sonra "Mil· müdürü halka te}~kkuz tavsıyc ed• 

OSLO, 13 (A. A.) _ Ka- liyet" le «Politika» da müştereken yor> serlevhalı yazısının hili'ı ha 
"f k'l ld kl ·· kk'll · ı kat olması dolayısile Agah IJ.in lb 

şı Nansen ölmüştür. ve ı o u arını muve ı erı o an 
· gazeteJerin hak· müdafaasına teal- ıncı madde mucibince ay!1i t:aı:ett t' 

[Fridtijof Nansen 67 yaşın- !Uk eden davanın arkadaşının icabet- •Boyle adalet olur mu? ne•riyattl 
daydı. Bu ihtiyar Norvecli- edeceği güne kadar talikini talep etti. emanetin şahsiyeti hiikr.iyc;ini O, 

' · · k h d N • kir etmesinden 488 incı m 0 dde drl 
nın ısını pe ıneş ur u. an- Müddeiumumi bu talebin reddini is- '' 
s:n 882 de ilk Kutup seyahati- tedi. Heyet bil müzakere Asal B. in letile 482 inci. Son >aat .. "y ,ıi 
nı yapmış, 889 da bu seyalıati talebinin hakkı ,müdafaaya taallüku sul ceza muhakcır.ekri yanlı~ anl. 

d 
1 1 

1ıyor" serlevhalı yozı~!nda ..... 412 i ı.. 
tekrar etr.1iştir. 893 ten 896 ya o ayıs_i e ITliiddei umuminin esas hak polis müdürünün apartıma~ " ı 
kadar devam eden seyahatinde bnd_akı m_utal.easından sonra muhakc hakkında "Politika• nın ne rıy " 
N 

. . . . menın talıkını kararlaştırdr. Mütea-
ansen Kutup havalısının o za ı· kiben müdd . 'dd' k d dan dolayı da 482 uıcı. ",k,rı r 

d l"' · · eıumumı 1 ıasını 0 u u. yattan 137 inci m~tlde dclaı· t tJ~ 
ma~a ka ar ma uı:n olan ıst~ka 8.'ında türk_ matbuat ve gazetecileri. ni cezalarını di !"e ""~ ... l,r n ' 
metınden daha şımale dogru nın kıymeth neşriyatı meşkür biz·. beraetleri talep" ~ttı MÜt , 'f 
gitmeğe muvaffak olmu~tur. ! ".'etleri_ t~r.k inkılabının feyizkar faa- manctk Kemal Faruki B. tır~f ; 

Narsen bu suretle ismini ı lıyctl e rı su;cranla yadedilmış. cemiyet Cümhuriyet polis mucli._ -. Se 13 
medeni dünyanın her tarafına ı V« fer tler aleyhindeki neşriyat ise tarafından Politik• alq·lıiıır-ikam < 
tanıtmıstır N t 'h' • es.efle bydedılerek dava teşrih edil- dilen davalar hakkında vekiller a . 

·. · ansen an ı .a- mı·tır lkd Ak C" h · d h · ·· 1 b'" . . . .... Ş · am, şam, um urıyet. a ararctlı mudafaa ve nıu ıa ~ 'ia 
ıı hocası ıdı. Fakat ılmı tet- Son saat Milliyet Vakit gazeteleri ı · ı· f E · B d ' · k"k d k' b d k . . . ' · - , o muş, reıs r an mın . en gt' ! ~tın an va ıt ul u ç': .sı~a n_ın mişa hadisesi d,olayısilc neşret-.' telgrafla Asaf B. in müdafaa hal"< ıı 

sı ışlere de karışmaz degıldı. tıklerı asılsız ve efkarı umumıyeyı. daki talebinin nazarı dikkate a' ,cıı 
Meselfı 905 te İsveç ile Norveç te~yıç mahiyetindeki havadis ~.ürü-_ 1 ğını muhakemenin 24 may.s cuuıart 
in ayrılması için calışanlar ara- munde_n anas'.rım ta?lıl ede_n muddeı, sine talikini kararlamıştrr. Müstant•• 

d N d ,b"' "k b' umumı mezkur neşrıyattaki bu ana· , Hikmet B. in davası temyizce nJkJ 
sın a ansen e uyu ır :oı sıra temas eden fıkraları birer birer · edilml~tir. Yakında ağırcezada ru~ 
oynamıştı. Ondan sonra ılk ızah ettıkten sonra mezkur gazct<lcr kemeye devamlanacaktır. 

Nansen 
Norveç sefiri olarak İngiltereye 
gönderilmiştir. 

Nansen Cemiyeti Akvam 
mahafilinde nüfuz sahibi bir 
adamdı. Lozan konferansı es
nasında Türkiye - Yunanistan 
mübadele müzakeratında da 
kendisi rol oynamıştır. J. 

Jsvlçrede 
Briand m muhtiraıı 

CENEVRE, 14 A.A. - M. Bri· 
andın Avrupa federasyonu hakkında
ki muhtırası bu hafta nihayetinde Av 
rupa payitahtlarına, Tokyo ve Wa· 
shingtona ve ihtimal Moskovaya gön 
derilecektir . 

Meclisin faaliyeti 
CENEVRE, 14 A. A. - M. 

Ankara kalesinin planı 
ı) f' .. \ ' ro esor aıısen kale yanffill 

• L' 

JJl~\n ıııı da 
İmar ıniirlürli1ğ·iiııe g-i)ndcrdi. 

I _ANKARA 14 (Milliyet) .. - ~ro-1 rine satılacak ve satın alar'an , 
fesor Yansen tarnfı'.'dan gondcrılcn göre inşaat yapacaklardır Bur d ··ı 
kale yangın yerı planı imar müdür· binalar dükkan katında~ ba 1<ı 
lüğüne gelmiştir. Profesör Yansen'in katlı ya ı d ! 'd .. . pı ar ır. mar reu ı:.. ., 
Ankara planında en çok ehemmıyet profesör Yansen· 5 h · bü"" k !· 

d . • . k l d b" . . ın c rI'1 ti 
ver ıgı no ta ar an ırı kalenın man deler:,de umumiyelle Vı...k .; '" acak 
zarası ve kaleye çıkacak yollar oldu~ . 
ğu malU.mdur. Profesör Yansco bu tn!;aa~ın as~a.ri ve aza~i rti"1 arı 
yerlerin eski planındaki yollarm bu- asga~ı geıuşlı~lerını bıldırc11 pıoı ' 
yük bir kısmını tasarruf c.:tmiş yaln!z ııt ~ondermış~ır, ~cvabını. • '.: ~n. 
kaleye 25 metroluk iki gcni1 cadde tedır. Bu proıel_erın heyetı l1"1U ıuyt° 
lıırakmı~tır. Kalenin dibinde ınuay- sı l~'.rden heyet· vck de' geçer r 
yen bir açıklık bıraktıktan sonra ev· ka~ ıleşec~ktı~. Bugii ıe bdar ~eJı 
veıa bir katlı sonra iki katlı ve lıu planı vazıyetı şudur; 1 - Kabri er l· 
suretle caddeye kadar kademe kade- miş olan planın yeni ~ehre aıt olar. 
me inşaata müsaade etmektedir. Ye- kısmı, 2 • Kale mal'-.:.ıllcsine ait ol 
ni binalardan bir kısmının yıkılması kısmr, 3 - Amele mahallesinin 20 
lazım gelmekte ise de bunlar i6 tiklıal evine ait olan kısmı, 4 - Yeni yan'· 
de şehrin parası olduğu vakit yıkıla· yerine ait olan kısmı. 5 - B "kal ' 
c~_klardır .. O zamana kadar inşaat lıu Çankırı. İstasiyon. Anafartalar cadd 
gunku plana göre yapılacak ve artık lerinc ait olan kısmı. 6 - 1stasivO 
yeni bir emri vaki olmıyacaktır. İs· caddesinin iki tarafındaki araziye. a 
tı.kbalde yıkılması lazımgelen iki bü- olan kısmı. (istasiyondan ge~ :e, 
yuk hına Nalız Bey a_partımanı ile da bulunan arazide evvela muayY 
kooperatıf .bın~sıdır; Şımdıye kadar bir inşaat yeri ondan sonra StadyU~ 
gerek Y_enışehır planında ve gerek daha sonra yariş yeri vardır), tat~'~ 
d~ger planlar_?• hına yıkmasızın iş olunmuştur. Evvelce mevcut olmı\'aP 
g?re.n _profcsor Yanscnin uzak yakın veya eksik plan diğ'er haritala; Ö 
bı: ıstıkbalde şehre.tahmil ettiği bu kiımilen profesör Yansen'e gönderi· 
kulfet ~alc mahallesını Ankaranın en miş olduğundan gelecek insaat ırı•~ 
c~nlı bı: m.anzara_sı~a sokma~. isteme simine kadar Ankara planı~ın k 
sınden ı_lerı. gel~.ıştır. Prof~sor Yan- hututu umumiyesi elde edilmiş ot~· 
sen Gazı a~ı?esı ı!c Taşhanın ve kar- caktir. İmar müdürlüğü umumi b•r 
şı tara;.takı. ıdare~ ?ususiye dükkan- insaat kanunu hazırlamaktachr, b .. 
!arının -:uıyetlerını hal eden planı kanun şehir planları tatbik olunurk' 
da gelmıştır. Taşhandan pek az bir arsa ve bina sahiplerinin uğrıyaca 
ş_ey _kesılmektedır: Bundan başka ha- lan müşkülatı haledecek, mesaha!~· 
lı~ on tarafında.kı ara~inin inşaat havi olup gerek bu husllsta ger<~ 
planı da tekarrur etmıştır. Bu arsa in~aatm kontrolu hususunda zatt1aı1 
ınşaat plcinının müsaade ettiği muay- mızın en ileri kanunları tetkik edilt' 
yen kısımlara ayrılarak bono sahiple rek yapılmaktadır. 

Iranda bir şehir üç höy harap oldu 
MOSKOV A, 14 A.A. - Mütemmin haberler İran Azerb3' 

~canın~a ~elmas şehri ile altmış köyün tamamen harap oJdıl' 
gunu bıldırmektedir. Altıyüz ağır yaralt hastanelere kaJdırll· 
mıştır. 

Marinkoviç Lahey adalet diva
nı tarafından tanzim edilen ih
tiyari maddeye hükumetinin bu 
içtima devresinde muvafakat e-

deceğini söylemiştir. Yenı· davalar 
Leh hariciye nazırı hükume-

Yeni proje 
tinin Lahey adalet divanına ait Al·ı Ce 8 • u t --+- -

esasi nizamnamenin yeniden . n n~ "· gaze e- M. Mor/ Deviet Bali' 
t~tkiki ve ~.erik.anın Lahey :cıleraleyhınedava açtı kası h kk d tJ/f 
dıvanına ıştırakı hakkındakif ~NKARA, 14 (Telefonla)- • a III a 
protokolları kabul edeceğini bil' Alı Cenani Bey Karagözden proje hazırltyor 
dirmiştir. maada Köroğlu, Vakit, Ak§am ANKARA 14 (T ı f ıa" 

Akvam Cemiyeti meclisi u- Cumhuriyet ve Politika gazete M. Morf De '1 t B eke ~on i• 
• b" . . 1 . 1 1 . h k d v e an a~ı mumı ır ıçtıma yapmış, kadın erı a ey ııne a aret avası aç veni bir proJ· h l l·ta•tıf· 

k 
. . . C . B 

1 
. , e azır ama, " 

ve çocu tıcaretı meselesıle uğ- mıştır. enanı . gazete erııı Bu proJ·e Bank t k'J' tı3" 
k · · h b' · d (25) b' 1. anın e. ı ı .., 

raşan omıtenın ve çocukların er ırın en ın ıra zararı kındaki mevadı B k iı:I" 

h. · ı · · · dd. · k d' D ve an ar ımayesı mese esını tetkıke me ma ı ısteme te ır. ava An- namesini ihtiva edecekfr pıo· 
mur komitenin kaleme almış o- kara asliye hukuk mahkemesi- ı·e heyeti vekiled .. ık~re 1" 

ld ki 1 . . d' d"l . . e muza 
o_ ~ a;ı ;a~~r _arı tfs~ı~ etr:ıış ne tev ı e 1 mı~tır. dildikten sonra kanuniyet l•f~ 
tır. . . a es ının ta e ı uz~rıne Hı.ı.yetı' vekı'lede petmesi için meclise sevkeJıl· 
meclıs Romanya ve Macarıstan ""' cektir. 
hududu · ?.erinde sefer yapan ANKARA, 14 (Telefonla)-
şimendifer kumpanyalarının Heyeti 'eiüle bu sabah toplan
verdikleri istidaların tetkiki i- dı. İçtima öğleden sonraya ka
şini gelecek eylfile bırakmıştır. dar devam etmiştir. Bu içtima
Bundan sonra meclis hususi su- da cenup viliiyetlerimizi istila 
rette içtima ederek beynelmilel eden çekirge meselesi göriişül 
fikri müşareket komisyonuna miıs \"e iktısat vekili alınan ted 
dahil olacak yeni azayı intihap birler hakkında izahat vermiş-
etmiştir •ir 

Sıhhiye vekaletinde 
ANKARA, 14 (Telefonla 

Sıhhiye vekaleti dolc°torlıı -~ 
şimdiye kadar tebdil edilen d•, 
loma ve tetkik olunan ihtt~3 
vesikalarından bir sahtak'lrlı~t• 
tesadüf edilmediğini bevan e 
mektedir. 

r c 

1 1 

1 

" " 
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·Mğda fiatlerinin artması ekmeği pahalılandırmıyacak 
~alıalanacak 

nıı? 

''I 

Buğday flatl 
yükseliyor 

11 den 14 kuruşa çıktı, 
lereffü ekmeğe tesir 

etmlyecek 

Çekirgeler 

Cenup vilayetleri
mizi istila etti 

İktısat vekaleti acil ve 
müessir tedbirler aldı 

ANKARA, 14 (Telefon) -
_ ... ..- Suriye ve İrak havalisinden uç 

l:l - kun halinde gelen Sudan çekir-Ugday fiatleri son günler-
'ik geleri cenup vilayetimizi istila 

<f U .ıelmeğe başlamıştır. Bir etmiştir. 
dt<1 eveline kadar 11 kuruşa Mardin ve Urfa vilayetleri 
ıar düşmüş olan b'uğday fiat hemen kamilen, El3.ziz, Diyar-

lii.. 14 kuruşa kadar muamele b k" M H kk' . G . 
~'llıektedir. Maamafih fiatler e ır, uş, a arı, azıayın 
~~eıııevviç olduğundan bunun tap, Maraş vilayetleri kısmen 
"'ek f' · · - · çekirge istilasına maruz kal-~ L ıatine tesır etmıyecegı 
•ıakkak görülmektedir. mıştır. Bunların bir kısmı yu-

murta da bırakmıslardır. 
l -o- Bu vaziyet karŞısında İkti-
"tı· giliz ve altın fiati uu 

1 
. . sat Vekaleti derakap mücadele 

l~lo 11 borsada ngılız . lirası ye başlamıştır. İktisadiyatımız
( •5 kuruşta açılmış hır ara- la pek ziyade alakadar olan bu 
~~032_ kuruş on paraya kadar meseleyi Vekalet hatvebehatve 
kaeldıkten sonra 1032 ku~uş- takip etmektedir. 

~'lg Panmıştır. Altın 915, Lıret Mücadelenin tam bir inti-
kuruşta kapanmıştır. zam dahilinde cereyanını temin 

Harici 
ticaretimiz 
~Ühim bir layiha 
hazırlanıyor 
f~KARA, 14 (TeleL'n) -

ic· ktısadi programın tatbika
-~ İktısat Vekaleti lazımge
t;ı :l'ihalarc hazırlamaktadır. 
ı i~at ticaretimizde büyük bir 
i/ edecek olan tağşiş mese

~ıı ın ınen'i hakkında bir ka
l\ layihası hazrrlanıyor. Bu 
1~ Un ile her türlü mahsulatı
;n ~evaddı ecnebiyeden ari 

'l eı_nız olarak ihracı temin 
~ış _o~a~aktrr. 

ı~ ~n.cı tıcaret istihbarat teş 
· tı ıçın kanuna ihtiayç görül 
[ı0r. Bu husus bütçe ile hal-
ecektir. 

ı~aı·ici ticarette lüzumlu gö
,~~ Standardizason meselesi 
t~-~t ve hazırlığa lüzum gös 
11 !:ınden buna gelecek sene 

r: •nabilmesi mümkün olacak 

~~bııbat ihracı için 
tı. &ıırlanan proje 
~tKARA, 14 (Telefon) -
b;ıt ~l zahire borsasınca hu
~ie ıhracr için hazırlanan 
İld· İktısat Vekaletince tetkik 
·ıı/· Projede hububatın ne
!ı~e tefriki, temizlenmesi, me 
• t:t ?"l~hsulatının m~ta~a
tiıı<i frıkı, yolun uzaklıgı nıs-
1~t . e llakliyetarifelerinde ten 
'.tı;crası nazarı dikkate alın
'ııtt" \1 ekalet alakadar maka
·"• ı:ıütalealarını sordu. Pro 
· s 1tibarile muvafık görül-

!!elisin bugünkü 
A~ ruznamesi 
:'tıi~~l'lA, 14 (Telefonla) - Be
\~i Yardım birliği teşkili hak
\I •ın"'.tıkavelenin tasdiki, beyne!
:; t aı_ tnülkiyet mukavelelerinin 
~i ~~ıl.atına ilhak edilmesi hak

~<!,· ayıba ile Türkiye-Bulgaris
; "l'u~~Üorimin mukavelesinin tas 

da 1Ye~Fransa arasında aktc
'' v:ııuk muahedesinin tasdiki, 
~ ~· irıı "1Ülhakatı hükumeti ile a
'ı ilıe •a edilmiş olan hukuki ve 
,·'llt1 Va.ddı asliyeye müteallik mü 
~'ni l>ıtıtakabileye dair mukave
. ı , .. ~ 1'5diki hakkında layihalar 

•rı· <.ı<:tı, 
··1tı1,. d. :ırnesine alnımışttr. Yarrn 
ı.~e~ < d~ğer layihalarla beraber 
'•lrı. l-;:_: ıntacr mukarrerdir. ...:tq •••• 
4-~l<: 8 dün toplanmadı 
~.~ARA, 14 (Telefon) -
'"qa~ bu_~ün ekseriyet olma-
t<tq ınuzakereye ba~lama-

1;~ 1 Yapti. 
• İta-;l:'-y_a_n_k_o_n-solosluk 

'cı~vt tnukavelesi 
lisi ~'._14 A.A. - Meb'usan 
llıtık llrk-ltalyan konsolos
> oıaa•,,.lenamesini münaka 

raı: ka2u~ylemiştir. 
ti Naki B. gitti 

harct nı··d.. .. , . " , . .u uru umt~mısı · ·e It 
t"tıatı -<tısat Vekaleti ka-
a avs~s müdürü dün An

ı et <'tmi~lcrrlir. 

için mücadele teşkil3.tı mikta
rı kafi asker ve jandarma ile 
takviye edilmiştir. Valiler ve 
rüesayı hükumete kat'i talimat 
gönderilmiştir. 

Ziraat müdürü umumiliği 
mi.icadele şubesi müdürü müca
dele sahasına gönderilmiştir. 

Mücadele umuru mahallen 
takip ve en müessir tedabir 
tatbik ve mezruatın hasardan 
vikayesi temin olunacaktır. 

Nafıa vekİİTEsklşe
hirden döndü 

ANKARA, 14 (Telefon) -
Nafıa Vekili dün aksam geç 

vakit Eskişehirden gelmiştir. 
- -

Usulsüzlük var mı? 
Bakkallar cemiyetin

de ki 4,000 lira 
Bakkallar Cemiyeti hesabatı 

Cemiyetler mürakabe heyeti ta 
rafından tetkik edilmiş ve 4000 
liralık usulsüz sarfiyat görül 
müştür. 

Bu hususta cemiyet katibi 
umumisi Fethi Bey bir muhar 
ririmize şu izahatı vermiştir: 

- Bakkallar kooperatifinin 
bidayeti teşekkülünde cemiyet 
kasasından bir miktar parayı 
kooperatife devrettik. Karzan 
verilen bu paranın nısfı iade e
dilmiştir. 

Cemiyet te kooperatif te 
bakkallara ait olduğundan bun
da usulsüzlük görmüyorum. 

Üç ayhklar ne za
man verilecek? 

Eytam, eramil ve mütekait
rin:· ı üç aylıklarının tediyesi
ne bütçenin tasdikinden sonra 
başlanacaktır. ___ ,..__ 

Lilğvedilen konso
losluklar 

ANKARA, 14 (Telefonla) - Ha
riciye vekaleti yeni teşkilat 13yihası 
ile Şam konsolosluğunu, Viyana, 
Sofya, Belgrat vis konso!osluklarmı 
ilga, diğer taraftan Riyo dö Janeyro' 
da bir sefaret ve bir konsolosluk, Şili 
de bir maslahatgüzarlık ve bir kon
solosluk ihdas olunacaktır. 

YEŞİL GÜN 
Yıeşil ·Hilal Cemiyeti tarafın 

dan içki aleyhtarları bayramı 
olarak kabul edilen Yeşil günü 
tes'it için (16) Mayısta mera
sim yapılacaktı. Fakat o gün 
idman bayramına tesadüf etti
ği için Yeşil gün bayramı 23 
Mayıs Cuma gününe talik olun 
muştur. Bu münasebetle o gün 
içki aleyh tarları hararetli teza
hüratla bir deniz tenezzühü 
yaparak "içki sağlık ve varlık 
düşmanıdır,, ibaresini muhtevi 
rozetleri her tarafta halka tev
zi edeceklerdir. 

Kabakulak ve boğmaca 
Şehrimizde kabakulak ve 

boğmaca öksürüğü vak'aları 
çok artmıştır. 

Vali vekili Beyin iki çocuğu 
da boğm3ca öksürüğünden 
mu••~rir buhınm,,ktanır. 

Yıldız sarayı Posta işleri 
1 

Yeni vapur 

Emanet mukaveleyi 
feshetmek istiyor 

.. .. 1 Seyrisefain Iskende-
Posta umuru mudu- riye hattı için 2 
rünün verdiği izahat vapur alıyor 

Emanet muavini Anharaya 
niçin gidiyor? 

Şehremaneti muavini Hamit 
ve idarei hususie müdürü Ce
mal Beyler dün akşam Ankara
ya gitmişlerdir. Hamit B., E
manete, Cemal B. de idarei hu 
susiyeye ait bazı işlerle meş

gul olacaklardır. 
Hamit Bey bilhassa Yıldız 

bahçesi meselesile meşgul ola
cak, Maliye Vekaletile Ema
net arasındaki mukavelename
nin feshine teşebbüs edecektir. 
Çünkü Emanet buraya bir hayli 
bedeli icar verdiği halde istifa
de edememektedir. 

Darülacezede ağaçlık 
Darülacezenin arka tarafın

da şimdi metruk bir halde bu
lunan (143) dönümlük sahayi 
Emanet Darül3.ceze için alma
ğa karar vermiştir. 

(6000) lira mukabilinde E
manete intikal edecek olan bu 
arazi acezeye mahsus ağaçlık 
haline getirilecektir. 

Seyrüsefer lavhaları 
Beynelmilel otomobilciler 

cemiyeti tarafından kabul edi
lip Avrupa şehirlerinde kulla
nılmakta olan bir taknn işaret
lerin şehrimizde de kullanılma
sına karar verilmiştir. Direkler 
üzerinde şehrin icap eden yer
lerine talik edilecek olan bu 
lavhalarda nerelerde ne kadar 
otomobil duracağı, otomobil
lerin nerelerden ne kadar sür
a tle geçmeleri lil.zimgeldiği, ne 
relerde tehlike mevcut olduğu 
ve hangi yolların zikzak oldu
ğu 100 metre evvelinden göste
rilecektir. 

Pullar ihtiyaca klifi 
mi, değil mi ? 

Posta ve telgraf müdüriyeti 
umumiyesi Posta umuru müdü 
rü Yusuf Bey şehrimize gel
miştir. Yusuf Bey posta işleri 
hakkında şu izahatı vermiştir: 

- Posta işleri pek munta
zam bir şekilde cereyan ediyor. 

Memurların sekiz saat ça
lışmaları ekseri yerlerde kabil 
olmuştur. 

Tedricen büyük merkezler
de de sekiz saat mesai sistemi 
tatbik edilecektir. 

Pulların kafi gelmediği hak 
kında bazı neşriyat benim de 
nazarı dikkatimi celbetti. Pul
lar ihtiyaca tamamen kafidir. 
Bir kişede istenilen pulun bu
lunmaması pul olmadığı mana
sını ifade etmez. 

Pul makinesi kullanılması 

muvafık görülmemiştir. İki 
gün. sonra Ankaraya avdet ede
ceğim.". ------

İftira davası ---
Hikmet B. niçin dava 

etmiş?. 
Sabık müstantik ve şimdi 

Bandırma Ağırceza mahkemesi 
reisi olan Hikmet Beyin, Müs
kirat umumi müdürü Asım Bey 
hakkm4a bir iftira •]avası açtı
ğı yazılmıştır. 

Davaya sebep o vakit Mu
hakemat müdürü olan Asım 
Beyin Sanasaryan hanı davası 
işinde Hikmet B. in rüşvet al
dığını beyan etmiş olduğu söy
lenmektedir. 

Seferlel'e başlanması ka
rarı ııerildl, tatbikata 

geçiliyor ... 

Seyrisefain umum müdürü 
Sadullah B., dün akşam Yalo
vadan şehrimize dönmüştür. 
Cuma günü Ankaraya giderek 
bütçe i~ini takip edecektir. 

Seyrisefain idaresi İskende
riye hattı için elindeki vapur-
ların kafi olmadığını görerek 
yeni vapur almağa te~ebbüs 
etmiş ve 2 vapur almayı da ka
rarlaştırmıştır. 

Bunlardan biri Loit kumapn 
yasından alınacaktır. Bunun 
cesameti Reşitpaşa vapuru ka
dardır. Diğer vapur İngiltere
den alınacaktır. Bu "İzmir,, 
vapurundan büyüktür. Vapur
lar her hususta matluba muva
fık bulunmuştur. 

Avrupa trenleri tarifesi 
· değişti 

Raşit Rlza ve arkadaşları 
turneye çıktılar 

Sahneye avdet ederek bir kaç temsil veren Raşit Rıza n 
arkadaşları dün akşam Millet vapuru ile Samsuna hareket et· 
mişlerdir. 

Raşit Rıza Bey, hareketinden evvel gazetemize bir mektc:p 
göndermiştir. Raşit Rıza Bey, sahneye avdeti dolayısile görmii) 
olduğu teveccühten dolayı halka ve matbuata teşekkür etmek
tedir. 

Poliste -----Derviş sokağı cinayeti 
Şark şimendiferleri hareket 

tarifesi bugünden itibaren de-
ğişmiştir. Şoför'Hilmi, .A..li Rizayı vurmak isterken 

Bundan sonra Avrupa eks- Ad ··ıd d• 
presi 12,50 de kalkacak ve Av- Oraya giren nanı 0 Üf U .. 
rupadan 14 te gelecektir. -~ 

Posta treni 18,50 de kalka- Evvelki gece Beyoğlunda 
cak, Avrnpadan 10,20 de gele- Derviş sokağında Necminin 
cektir. ·kahvesinde oturan şoför Ali Rı-

Eski tarife ile yeni ta·rife a- za, Fahmi, Kemal ve Hilmi 
rasında pek az fark olduğundan o-ramofon çalmak meselesi-
Anadolu hattile gene irtibat 1 den sarhoşlukl.1 
kabil olacaktır. münazaa etmış- ;

ler ve Kemal ile 
Havuz y:ıprlmıyacak Hilmi kahveden f 

Emanet, Taksim abidesi etraf_ın~aj dışarı çıkmışlar ı 0§1t 
havu": inşa etmekten vazge»mıştır. dır. ",.. 
Abidenin etrafınoia yalnız bahçe ya- Ali Rıza ile '~ 
!"lacaktır. Bütün inşaat mayısın 25 Fehmi veAdnan "'=""" 
ıne k:ıdar tamamhınacaktır. · 

ınişler ve birdenbire Tahsinin tberı
ne hücum etmişlerdir. 

Bu kavga esnasında Nuri bıçağım 
çektiği gibi Tahsinin vUcuduna sap· 
lamıştır. 

Bu arada Marika sıvı§ınış, her ilq 
kebapçı polisçe yakalanmıştır. 

-0-

, lki kiti çiğnendi 
1 - 2228 numaralı otomobil; Şch 

zadeba§mda Zaven isminde bir ıahsa 
çarpmış, ağır surette yaralamıştır. 

2 - 1416 numaralı otomobil; B•
yazıtta Şerif namında bir çocuğa 
çarparak yaralamıştır. 

-0--Memurlar için .. 
Meseleyi Asım Beyden sor

duk. Asım Bey şu cevabı ver-
miştir: Yeni pavyon 

isminde bir genç 
bunları takiben 
sokağa fırlamış-

Kocasından sonra 
Karısını da öldürmek 

istemiı 

- ......... ~.--
Terfi etmiyen memur

lar haremden nasıl 
istifade edecekler 

- Bu haberi ben de hayretle · Cerrahpaşa hastahanesindeki yeni 
gazetede okudum. Böyle bir pavyon "'' somınd1 küşat resmi yap1 

lacaktrr. 
şeyden haberim "Oktur. Hik- Yeni pavyonda ~imdi elektrik te· 
met Beye, her hakime olduğu sisatmın i~<malile iitigal ediliyor. 
gibi, hürmetle miitehassisim. Yen! pavyon 100 yatak olacaktır. 

lar ve kavgayı maktul Adnan 
yeniden tazelemişlerdir.Ali Rı
za, Hilmiyi tokatlamış, Hilmi 
d~ tabancasını çekerek Ali Rıza 
üzerine boşaltmağa başlamış
tır. Fakat kurşunlar araya gi
ren zavallı Adnanın midesini 
delik deşik etmiştir. Hilmi kaç 
mış, Fehmi ve Ali Rıza polisçe 
yakalanmış, Adnan Beyoğlu 
hastanesine kaldırılmış, fakat 
bir müddet sonra ölmüstür. Sö
ylendiğine göre bu ci;,ayette 

928 senesinde terfi etmiyen 
memurların haremden ne suret
le istifade edecekleri dün Da-

Her halde me!elede bir yanlış- T effiz ve iskan 
!ık olsa gerektir." 

--<>--

hiliye Vekaletinden Vili\yete Maliye vek'Jinin davası 
tebliğ olunmuştur. ANKARA, 4 (Telefon) -

Buna nazaran 928 senesin- Maliye. Vekilinn Yarın gazete 
de terfi müddetini doldurup si sahibi Arif O·uç B. aleyhine 
ta terfi etmiyen memurlar 928 açmış olduğu ci.ıvaya 25 Ma
de aldıkları maaşın bareme yısta Ankara asi ye ceza mah
göre tekabül eden dereceden hakemesinde Ariı Oruç B.ispatı 
bir derece yukarısından maaş vücut etmediği t:kdirde muha
verilecektir. kemenin mumaile1hin İs~anbul 

Bu suretle bu kısım memur- daki da,asile tevlit edilmesi 
lar terfih edilmiş demektir. ve yahut kendisinn buraya cel-

Vilil.yet, bu hususu Defter- . bi meseleleri haklıında mahke-
darlığa tebliğ etmiştir. 1 me bir karar vencektir. 

Dahiliye vekaleti mübadil muha
ci!"lere .:1İt her tarafta·ki teffiz ınuan.1e 
lJ.trnı iknıal etmistir. 

Yalnız İstanbul. İzmir ve Samsun 
da bir takım dosyalar kalmıştır ki, 
bunlar da bitirilmek üzeredir. Dahi~ 
liyeye merbut iskan müdiriyeti eski
si gibi iskan işlerile uğraşacaktır. 

Bir mektup kadın parmağı varmış. 
Sabık Ankara defterdarı İh- -o--

san B. gazetemize gönderdiği Bir kumarhane basıldı 
bir mektupta irtişa meselesile Taksimde Yeniyol sokağın-
alil.kası olmadığını ve lüzumu da kumar oynatan Emin Ef. nin 
muhakemesine karar verilme- evvelki gece ikinci şube memur 
diğini yazıyor. ı larr tarafından basılmıştır. Ku-

Bir kaç sene evvel KUçük Muata
fa Paşada 18 numaralı evde oturan 
Hayriye Hanımın kocası bir kaç kişi 
tarafından öldürUlmüt ve bu cinayet 
le maznunen yakalanan bir kaç kişi 
muhtelif hapis cezalarilc mahkUm ol· 
muşlar ve bunlardan bir kısmı da ge· 
çende müddetlerini ikmal oderek tah 
!iye edilmişlerdir. 

Evvelki gün maktu!Un zevcesi 
Hayriye Hanımın Balattaki evine 
Mustafa isminde biri gelmiş ve kapı
yı çalmıştır .. 

Hayriye Hanım pencereden bakıp 
Mustafayı görünce: 

- Ne istiyorsun? 
Diye sormuş. Mustafa da bilmu

kabele: 

, mar oynamakta olan sekiz kişi 

uıymef/İ bir san' atkanmlZlll Profesör M. Jakson'un cürmü meş~u~ ~alinde yakalan 
Ilı mıs ve aletı curum olarak ta ku h • •• ı •• Ü konferansı ma~ masası, oyun kağıdı fiş ve 

- Ben sonin için kocanı öldür
düm. Şimdi sen, ya beni evine alırsın, 
yahut seni de öldürürüm, demi9 ve 
bu sözlerine ililveten bıçağını da çe
kerek: 

- İşte bu bıçağı senin için taşıyo· 
rum. Kocandan sonra ölüm sırası se
nin!.. .. " Diye söylenıneğe de başla
mıştır. 

8ZlJl 0 Uffl • Bir haftadanberi şehrimizde saire elde edilerek müsadere 

,ffeleh Ahmet Hanım 
Genç ve güzide heykeltraş- ı 

larımızdan Melek Ahmet Ha
nın dün sabah tedavi edilmek- 1 

te olduğu Haydarpaşa hasta-
nesinde vefat 
ettiğini teessür-: 
le haber aldık. 1 

Melek Ahme~ 
Hanım, dalı 
genç yaşında 

san'atinde mu- . 
vaffak olmuş 
ve takdir gör-' 
müş bir çok e- ' 
serlerin sahibi j 
idi. Meselil. ev- '. 

Zavallı saıı'atkar velki sene An ' ·~ 
karada küşat edilen resim ser- .. 
gisinde t~şhir _ettiği An~dolu . , · 
portrelerı, Gazı Hazretlerı ta- · · ·. ·· 
rafından pek beğenilmiş bir e- ! '·. . 
ser olan zeybek heykeli de · L , ..., 
İsmet Paşa Hazretleri tarafın- ~---• 

öl dil 

dan satın alınmıştı. M 1 k 'h t H mı Anlı 
M l k . . d k " e e .. ~ nıe . a-em e etımız e pe az rag-

bet bulmus olan bu san'at su- ra serglsiııde teşlr edilen 
besinde mUmtaziyet göste~en ue pek ziyade ıtJ,:z,harı 
Melek Ahmet Hanımın ufulü takdir olan Ze/e gl .. 
san'at 3.leminde derin bir tees
sür uyandırmıştır. 

Mer umenin cenazesi bugün 
saat on rde Havdar a as-: 

tanesinden kaldırıla.ık, Beşik
taşa nakledilecek vi Maçka 
kabr"stanma def ed"tektir 

tetkikatta bulunan Amerikanın olunmuştur. Kumarbazlar hak
Boston mi.ihendis mektebi alisi kında takibat yapılmaktadır. 
elektrik departmanı şe~i Profe- -o-
sör M. Jakson dün akşam Lisan Biribirini yaralamışlar 
ve ticaret dersanesinde "Şark 1 Gala tada sarı Hüseyin kah-
ve Ga:_pte _iktısa~i dersler,, me- vesinde yatıp kalkan Ahmetle 
vzuu uzerınde bır konferans arkadaşı Yaşar evvelki gece 
vermıştır. kavga etmiş ve neticede her i-

M. Jakson şehrimizde bulun kisi de biribirini bıçakla yarala
duğu müddet zarfında bazı ma- / mışlardır. 
dencilerimizle de görü~müştür., 
İstanbulda daha bir iki hafta 
kadar kalarak tetkikatma de-
vam edecektir. 

-o-

Bir k3dın dövmüg 
Taksimde Yeniyol sokağında 

kumar oynatan Emin Ef.nin evi 
Yeni mktep!er 

1 

ki gece ayni mahallede oturan 
Maarif Vekaleti İstanbulda H~tem _H. _ın kapısını ~ırarak 

"k" k 1 • 1 evıne gırmış ve kızı Nacıye H . 

Hayriye Hanım, Mustafanın bu 
sözlerine karşı feryada başlamışsa da 
Mustafa evin kapısını omuzlıyarak 
içeriye girmiş ve kadına taarruz et
mek istemiştir. 

Hayriye Hanım, bu azılı adamın 
elinden kurtulamıyacağını anlayınca 
feryatlarınr artırmış ve nihayet poF • 
!er yetişmişler ve güç halle karakc • 
götürmüşlerdir. Mustafa hakk:n
tehdit ve katle teşebbüs cürümlerir 
den t;ıhkikat yapılmaktadır. 

Şoför Ziya Efendi 
katil mi edildi ? 

Beyoğlunda Lüleci hendek 
sokağında ikamet eden müte· 

ı ı orta me tep acr.masını ka- .. · .. .. k " b 

1 

rarlastırmıstır. An"cak bunların ı~ uzkıerıne byuruyerek sen e,~ f 
1 • k • · d"l b' •. nım zını a~tan er arıvorsun ge ece sene ınsa e ı e ılecegı 1. d"" .. .. B.. ·d .. 

d "kk ·ı k b c ıye ovmuştur. ı.ı sıra a gu- , 

':ait yüzbaşı A
,ım B. in oğlıı 

>för Ziya Ef.ni.1 
·esedinin Arna
utköyünde bu
ınduğunu yaz
uştık. Çocuğun 
aldesi Münire 
:!anım, oğlunun 
Nişa,Haş·nda 

nazarı ' ate a ınara u sene .. 1 .. · H M · 
b h d . ru tuye yetısen atem . m 

u rana mey an vermemek ı- k d · .... • l · E 
· k" ·ı "k" b" t · 1 ·ar esı tutun ame esınden -

cın ıra ı e ı ı ına emm o u- · , · k N mık Ef · 
;'.ıacaktır. mm araya gırere - a - . yı 

B 1 b' . ~· k""d d" dışarı atmıştır. un arın ırı us. u ar, ı-

ğeri İstanbul cihetinde tesis e
dilecektir. 

I 9 aygır geldi 
İslil.h Encümeni alisi tarafın 

dan vilayetlere tevzi edilmek 
üzre Fransadan mübayaa edil
miş olan 100 aygırdan 19 u 
dün akşam şehrimize .g:etiril-
ır ~ -"· 

-o-
Kıskançlık yüzünden 

vurmuş '1ııhiddin B. i 
Evvelki gece saat 23.5 .ta _Sırkecide Cc~~di .hıııum •. 1 garajında ça

pol_ıs_ noktası arkasındakı bı;ahanede 1 şofor Zıya Ef. !ışırken isinden 
ıçkı ıçmekte_ ol~n kebapçı Kamıl.Meh cıkarıldıg-ını s.. 1 · . ""!', _ 
met ve Nurı bır aralık caddede ev- • 0Y'..emış ."e. ı.a C 
\•eke tanıstıkları Marika isminde bir ten de şun lan "oylemıştır: 
kadının T~hsin isminde birile konuş- . "Ziyayı zengin biliyorlardı. 
makta olduğunu görmüşler ve bu,;a Ihtiınal bu yÜ.!den ö;dlirülmül'!-
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15 \1 \ 
·..., \ .{ı..l A E -- Ankara; caddeJi 
•. i ) fe.l~r4f ndrt?si; i~ıit•yet, lı. 

ıt..:..ı.I 

Tele-fon numar;ıl;,rı: 

!.tar.bul 3911, 3912, 3913 . -

ABONE ÜCRF:TLER1 
G 
3 aylığı 

6 .. 

7ıirkiyc !~in H•riç için 
400 kuruş 800 kum~ 

750 .. 1400 .. 
2 .. 1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Juddcti g<'Ç<"n nu!'halar 10 kuı·t;ştur. 

Ga4:~tc ve matbaaya ait i~ler için 
mUdüriyttc müracaat edilir. 

Gcı.ıctemi7. ilinların me&uliy-ttini 

kabul etmez. 

ELE 

Asri! 

Dün su güzel 
yerde gördüm: 

•. Asri ahır - asri mezar.ık .. 
Artık biından sonra gözümden 
dustü .. Bu kadara kadar inecek 
ıni icli? ... 

Bolluk!! 

1 Ziihir hasta 
olmuşum ... 

"lJ-lillıyel,,in edelJi ı·oınanı: 93 

artık hareket edemez hale gel
mi~tir. 

iste Ahmet Samiye son za
ma~larda bu yalancı tazeliği du 
) uran hislerin biri Cevdet Be
yin hayatı, diğeri de biriken 
servetin her şeyi yaptırmağa 
rnuktetlir gibi görünen azameti 
itli. 

Havatı sıra sıra yükselmiyen 
!er para kuvveti ile mevkilerini 
birdenbire degistirince gözleri 
l·aranr. Bu tıpkı viıksek bir da
ğa döne döne çıkacak yerde son 
zirvesine bir an içınde vasıl o
lan insa'1larda göı"iilen baş dön 
mesinc benzer. Yüksek bir mi
ıı, rl!niıı ince ve karan Irk merdi 
veninden çıkanlann birdenbire 
c:trnfa baktı.klan zaman duy-

• clukları he} ecan g;hi .... 
Ahmet Sami cl<' heıı1en bir 

niirlınn l11Jıil 

•.aı 
llktıplller ıöubakısı 

Başvekilim izin 
izahatı 

Mektepiller müsabakasının 
52 nci haftanın üçüncülüğünü 
İstanbul kız kolejinden Beyza 

• 
INE'MALA 

IJr.ıfından tcm>il olunan 

Müthi' Aldini 
~on derece merıka\'er bir iılin1 

>C-:X:-C>:::'.><>C<X>:(><~·><>c~ôô<'X:<'XX>::;:qı 

SENi SEVDiM 

K L A R A B O V 
ELHAMRA 8 l N E M A S 1 N 1 .~ 

)ıkındı gö<toreccği 

KAM DÖKMIYECEKSIN 
büyük S E S L 1 dramında 

"Milliyet" in 
12345678g 

eğlenceleri 

1 .J 

Bugünkü ) eni Dünkü biltr.cccmiıin 

bilmecemiz halledilmiş şekli 

SOLDAN SACA: 



r 
" 

- ,., -c·-· . - --- - . - . . 
~ --::---- -
.t\1.Hye vekili - H. Riiat bey davası Şehir işleri :\lüzaycdc İle >atış 

l\layısın Hı ıncı cuma günü ubah >aat 
!Oda Şişli Osman Beyde Ahmet Hey 
soh~ında :\arliyan fabrikasc kar;ı

sında Feridlve apartımanı 4 nııme

rolu dairesinde bulunan müzeyyen 
ve nadide eşyalar müzayede suretile 
satılıcıktır. Lui XV ve Lui XVI 
ilslüplerlndc ve 16 parçadan mürek
kep fıntazi pek zarif salon takımı, 

Pıriıin meşhur Mor.iye fabrikasının 
mamul~tı olın mtizenen marlcetlrl 
yatılc oda tıkımı, atik Fransı1. Mar
keırbi Lui XV fevkat&de mua, meş
hur ressam ( Zonaro) nun imzasını 

havi gı)•eı zarif kebir bir tablo bronz 
elektrik avi .. Ier, Ltmoj llavillnd 
markalı mllkcmmel tabak ıakımı, 

Bohem, Çin, jıpon ve uir vazolar, 
nefi• aalaınandr sobası, Slnger dikiş 

makine<!, llu7. dolabı, mükemmel bir 
bronz herkel, Tonet şezlong, büyük 
bir çini s;oha ve tP.ferruatt ,·csair 
eşyıi beytiye. Anadolu ve Acem 
halıları \"C ~cccadell·ri. Pey sür\!nlcr
den 100 de 2.i trmi ııaı alınır. 

Maarif ve~aletin~en: 
( Birinci sahifcdrn mahaat ) (Birinci sahifeden mabat) 

cihen getirmek gibi muhtelif tedbir
ler alacağız. 

Balıkesir'de inşa edilecek Necati Bey Muallim Mektebi in
şaatı 8 Mayıs 1930 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve kapa
lı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

";jnün akşamı mahkemenin 
!~1rar t:!fhim edeceği zannolun 
tnaktadır. 

Mahkemede geçen defalar 
olctug u gibi izdihama sahne ol· 
tnaması ic;in jandarma ve polis 
k- 1vvetleri teksir edilmiş ve 200 
c Yakın duhuliye kartı tevzi e
dilmiştir. 

* * • 
B. Rifat B. İn mudafaası 

Havclar Rifat B. bugünkü 
l'lulıakeme celsesinde bulun
ITı:ık üzre cliin akşamki ekspres
le Ankar:ıya hareket etmiştir. 
l<enuisi bugün ağlebi ihtimal 
r'üdaraasını da yapacaktır. 

Kendisinin verdiği malilma
·1 göre, m3hkeme huzurunda 
İEtinahe sahitlerinin ifadeleri 
;:'ı 1 ırken hazır bulunması hak
kırdaki kanuni hakkına rağ
: .ıcn mü.<~ade edilmediğini söy
Hvecel: ve bu cihete itiraz ede 
C~ktjr. 

Haydar R:fat B .. Aydın de
':ı' ryol • şirketine ait bir o~elin 
tnülki} eti hususunda Adliye 
'1 kilir-in müdahale ettiği id
'ı sını ispat için Londrada 
h ılunar ~; rket umumi müdürü-

Ün konsolosluk vasıtasile ma
l'rnat•na miiraca:ıt edilmesini 
İsf vecektir. 

Kadriye Hanım meselesin
•le, ;,;ahit gösterdiği zatın ifa
d .s; ;ıl mmadığı ve hatta çağı
r•lrııadığını ve bu işi rüyaların
dcı bile görmiyen şahitlere so
l"ulduğunu ve bilakis bunlara 
Sv"l!Jacak suallerin tevcih edil-
11'ediğini iddia edecektir. 

Basatın ne zaman tahliye e
dildiğinin sübutu için istintak 
dairesindeki dosyanın getirtil
tnestni istiyeeektir. Taştan ta
~a vunılduğu iddia edilen basın 
sahibi olan Hikmet Beyin isti
tna edilmesini de talep edecek
tir. 

Tevfik ve Hasan Beylere ne
ler \·erildiğini meselenin ta
Vazzuhu icin İstanbulda bulu
nan avuka:t Mazliyah, Liltfü, 
~asat, Leon, Jak ve Jül Beyle
r;n istimaı lüzumundan ve bi
tın · · . cı ıstinabede nukatı esasiye-
~Jn tavyedilmesi müdafaa hak
., ır sel ettiğinden ve yeniden 
~>C'•ıılmasrna lüzum gösterdiği 
noktalardan bahsedecektir. 

Haydar Rifat B., bir çok mü
dahaleler olduğunu, ancak bun 
1 ~.r ayrı ayn yerlerde olduğunu 
~0Yilyecek ve bunlann tahkiki 
1~in İstanbulda daha (30), E
clı:rıede (2), Ödemişte (2), İz
ltıırde (1), Eskişehirde (3), 
Bandırmada (2) şahidin dinlen 
tnesini ileri sürecektir. 

Bu )'eni şahitler arasında İs 
tanbul Baro reisi Hilmi Beyle 
lllaruf bir çok avukatlar, eski 
bazı adliye mensubini vardır. 

Haydar Rifat B. İstanbul 
f'0~tanesinden de, Adliye Veka
fetı kalemi mahsusundan tevki
_<1nede Liltfü Beye gönderilmi~ 
'~1 &rafın suretinin celbini, Kad 
tıye Hanım davasının İzmire 
11ak!i meselesine ait kararın 
!:etirtilmesini istiyecektir. 

Gazeteciler davalarının Bur 
~~Ya nakli hakkındaki eveli a
'':tin tutmadığını iddia edecek 
c. a.n Haydar Rifat Bey bu mu 
amelenin Teşkilatı Esasiye ka-
11~nuna mugayir <ılduğunu da 
Sii~tıiyecektir. 

Maznun, istinabe isinde ba-
~ı . 
tıı Y~nhşlıklar olduğunu, maa-
b afıh vakit kaybetmemek için 
iı~ noktada ısrar etmiyeceğini, 
«ıve edecektir. 

ta Haydar Rifat Bey müddei 
b raftnın kendisine söylemediği 
e~ıı sözleri de atfettiğini iddia 

eccktir . . 
1ı· 1 Gazetel~re mürettep otomo
ı· rezaletine ait haberlerin Ad
/Cde bulunan biri tarafından 
erıldigini söyliyecektir. 

\> Mahkemelere tesir icra edi-
1ıfr. demek mahkeme tesire ta
l dır demek olmadığını ve bu 
1Lıaı 
,. ısta Adliye Vekilinin va-
i?,cti hakkındaki iddiaların 

a.ı edecektir. 
tal'M:a~nun, vekili kendisine ifti 

arda bulunduğunu da ileri 
tecektir. 

'· H· Y<lar Rifot B., gazeteciler 
~ l:ı,l-.r •un n~klini mahkemele 
, . bir sui kast teskil etti-
:. ic'd:a elecektir. • 

· 'ifat B. gene Kadriye 
l · n · · 'ncJe'ı bahsederek bu işte 
.r roı. rnüdahelelı>r "lduiYun-

dan ve Gazi Hz. ne gönderdi
ği layihaların bazı kısımların

dan bahsedecek ve bu noktalar 
ve sorulacak suallerin şeklini de 
bildirecektir. 

H. Haydar Rifat, müdafaa
sının sonunda, şahtlerininis
tinabelerini tahlil ederek müda 
faalarının tevsikine müsaade 
edilmesini ve bu hakkına hür
met edilmesini Türk adliyesi
nin şerefi namına istediğini 
söyliyeeektir. 

-------~-------
M. Andersen geliyor 

Bir müddettenberi Yunanis 
tanda bulunan muhtelit müba
dele komisyonu bitaraf azasın
dan M. Andersen bugün Sela
nikten şehrimize gelecekt;r. 

İmtihan sualleri 

Bu sene lise ve mu<.ıHim mekte!)
lerinin son sınıflarında yapılacak olan 
mezuniyet imtihanlarının sualJcri ve
kaletçe tertip edilerek mekteplere 
gönderildi. 

Otomobil ücretleri 
Otomobil taksi ücretlerine haziran 

iptidasından itibaren zam yapılacak
tır. Bunun miktarını tesbit için tetki 
kat icra ettiriyoruz. 

Henüz netice alınmamıştır. 

Oktruva nieaeleai 
Oktruva meselesi hakkında bize 

bir tebliğ yoktur. Biz kanun ahkamı 
dairesinde muamele ifasına devam e
diyoruz. Alakadarlara kolaylık gös
termek üzre Emanet tarafından ya
pılan yeni tarifeyi sanayi erbabı mem 
nuniyetle karşılamış ve hatta bir de 
teşekkürname göndermiş1erdi. Müte
rakim tski oktruva resimlerini bu ta
rife üzerinden hesap etmek için vakı 
olan müracaata gelince bu bir kanun 
meselesidir. İcabı düşünülecektir. 

Sütçülerle Emanet 
Sütçüler, tenni ve asri ahırlar te

sisine ınecburdurlar ve itirazları va
rit değildir, 

Vakıa bu ahırların bir elden ya-
ptlması iyi olurdu. Fakat Emanetin 
fazla parası olmadığı için yardım et
mesine imkan yoktur. Her şeyi Ema
netin yapmasınl istiyorlar, fakat ne 
ile? ... 

Sütçü! • kazançlarını Emanete mi 
Vek31etçe verilen <>n1rc göre lise- veriyorlar ki bizden ahır masarifi!lİ 

terde tarih ve cografya imtihJ:ıları 5 deruhte etmemizi istiyorlar? 
haziran perşembe günü, orta mektep J{en<li islerinin icap ettirdiği s1~1-
lerde tarih. cografya ve vatani mallı- h 1 b b h · . i şeraiti ıi ir a ane ıle ihmal e-ı 
mat imtihanları 1 haziran pazar gi..ı- demezler. Para me'i lesi bizi alD.kadarl 
nü, muallim mcktcplrrinin dördiincü etmez. 
sınıflarında tarih, coğrafya vata=ıi 
malt1mat imtihanları 3 haziran 1 Emant:·t halk demektir. Halka !Je-, 

sa : dava ını süt veriyorlar ki halkın pa- ı 
günü icra edilecektir · 1 ras,nı biz onlara ve .. elim ! .. 

Devredilecek 
ihtira beratı 

"'Borular Vt: 1\unları mu"l1:ısı\ 

makineler. h"kkınd• on beş o"• 
ınllddetle 5 tcmınu7. 92·! corih ve 
181 17."i rıu•11 ero tahtınd:ı Sı:1ıtf ı--U 

duri c · · ·ıd n bir kıt'a ih'ıra lıer .. u 
i~rih-.al kı~ 'llı,:~. Bıı k "C rn kılr 

ih:ıra. fn ... ht ·h·• ic · ·ı \' r: 1c."• ~ n,fc;. 
i~ti ı .. ı,ıı \.!\ iı:tiı:ır· 1 t ıır )ı·n 

7.•.\:lt 11 J,taıhul,a ' rj püStJ11ll e 
ar~· ın lı \~ı- Uenıli k :'pha h so· 
ka,ı ,lı ·ı urkıyc llırıı b 18 '!2 
flll'1!'C

1
, .. J:t ll1lıkl1 \t:kı:i ı~tJk 

Ere·ı .:ı,.;: TT"UrJı.:l3t < 'lı;:ıneleri. 

Menemen yolunda 
feci bir cinayet 

Emanetin vaktile süt1eri ve alur-ı 
ı ıc:?rı ıs1'1lı iı;in yaptığı tcşebbüslcrc.'.c ---
en bayük müskilatı çıkaran sütçüler- ı\lu:ca velenanıe 
dir. 

Menemen kazasının Ali ağa Ye"i belediye kanununun lüzum <, ~ t ·.ı ı ,\rap caınıi şcrifı :nt· 
nahiyesi civarında yollarda ça- gosterdigi nizamnameleri ihzar ,J,. ha:Jc>İ"ln llııı. ok jlınıll '\ö ,ı ht 

cek komisyonda, İstanbul için aza o-
lısan iki amele ani bir tecavüze !arak Emanet muavinkrinden Hamit ne!: mu .. ın '>işın•- ·ı~a oıı:·1 .leh 
uğramış ve bunlardan biri ölc'.ü Bey bulunacaktır. met bı" Oırcr efeı;di ile zc, oc.i 
rülmüştür. Nafıa idaresi heyeti Tak•im meydanındaki insaat ho- Am<' 1 la ıın lııntı < 1.•man ,fent!: 
fenniyesine mensup iki amele ziran iptida ına kadar bitecektir." ,.ıalt atHe daire ietl. a<ıli m1kl 

Mehmet oğlu Arif ve refiki Ra- Ekmek meselesi yok Hic • ıc.Ier şıirlek• 
mazan gündüz vazifelcriı1i ifa MuhiJ1.'ırı D..:'"·· ekmek mcselı::-..i hıllt:r rır ~ "''' d zt.:vCe\n 

d d avaş ta b . l J ara ii.ldJ k.t.nunu r.ıed nırıin l 8(J ın..:ı e er en yavaş Y ır ;aç hakkııooa ortaya çrl:an iddialara c•-
rakı içmeğe başlamışlar. vap olarak: "Artık bize- bir ckn'''' • ı;ıadd i "'" ıbince !"'.al Q\nlı~ı iıuknıü 

1 · 1 •• d · · caı i olP.caı...ur. Saat yediye kadac çalrşmı~- mes; e0,ı yo.<t~ır . cmı~tır. 
1 Jar ve içmişler. Vazife bitince '>em. Iıeledıye. k~nunu !"manctc I ~ z,' c ve ıcvce her birerle 

. · . . / b..ı;oı v:ırıd1t mcmuatarı tennn etme~;.- ri k .1di ın·ıif:ırını illlr" ve ıa ırr~ı-
nahıye merkezıne gıderlerkcıı tedir p., m ··~··ı .,. -·· c'k,tl . I r 1 ' 

• •• , • • • 
1 :t'"' . , v. d ':l:u ... e' ı aı11.. .l serılc tti. 

gerek rakının ve gerek ışın vec Eman ":nuoyycn lıir hi:-se verır.e :ol ,l _ ı :erek c\lc ım Jen e\.:'kı 
diği rahavetle otların Ü.terine mecbı:r tl'tıılmııslord·r. llu sure-le 

ri 1 

l·orçlJ:dan \C gcrc·,s c ·,k d •· uzanarak dinlenmek istemisler sene krıo-n \40.000) liralık v ,. 
ve uyumuslar. Saat on olup ·ge· ridat ld .•'dılecegi gibi mezarlıl,1 ·-1 roı "1iiüd tinde cc' 1co bor,lari 1 

· - .. b l dcf:-1 d~ :nL ,, . hasılat tC°"r,'.~1 oluı•ac~k Zl.\ı: kın nu "c c lİf ... 187 1c 
cenın sogugu aş ayınca uyan- tır. n •Jc l• 1 . lık 1 uık "ın• 
mışlar ve g~_ne yı_ıla düz~!~~~~ Mul>'ddi~ Bey hunların şehrin ;,., ıcvf , , n r. eiuı ve za lı. 
ler. Tam Guzelhısar kopı·usu şası müstacel yollarına tahsis edi·~c (.e

1
,a·. 

Üzerine geldikleri zaman karşı sini mııvafrlı: görmektodir. 
- 4 Zt\!Ce•ı n · a-ı ı , e1e 

larında bir gölge belirmişve mü -... ........_ ko·;ı olar. ·ıc·r-ııı laı zcvı ,.-,, 
teakiben bir kursun yag-muru Kadrn!arrn fırkrıya kavdı' - o .. ·n:ı.z. 'J:"'l r. \C n 1or· 1 :ı111 
başlamıştır. Neye -uğradıkları Halk Fırkasına aıa kayde- . zevce n. • .. ~ r:ıi" ı "1 ~.' 1 zowen 1 

nı anlayamıyan zavallılar etra- dilmek üzre müracaat eden Ha- hrııcunJ"~ ,;eve m. ;uı de~· dir. 
fa bakınırkan Arif aldığı yara· nımlardan 50 den fazlasının 
!arın tesiri ile yere yuvarlan- teklif varakaları vilayet idare 
mış ve ölmüştür. Arkadaşı ta- heyetine kadar gelmiştir. Ha'.: 
banlan kaldırarak 0 süratla kaç- kı Şinasi Paşa bütçe müzakere 
mış ve kendisini kurtarmıştır. sinde hazır bulunmak üzre va
Nahiye merkezine gelince der- nn Ankaraya gidecek ve avde
hal jandarma karakoluna gide- tinden sonra Hanımlar hakkın-
rek hadiseyi anlatmıştır. da son karar verilecektir. 

ıe,n ~ün ~a1ra1111 
Yc~il lltlAI Cemiyetinden: l 6 l\Jayı>ta idman haHamı olması 

ve azanın mühim blr kısmının oraya gitmek mecburiyetinde 
bııiunması dolıyısile Yc~ll Gün bayrnmıııın 2.1 \lay" Cuma gününe 
tehir cdildiı\'i ilin olunur. 

Preventoriun1 ınüdüriyetinden: 
l\lüessese için lüznmu olan 240 adet battaniye. 400 metro dokuıra 

bezi, 500 adet yüz havlusu ve roo çift terlik paz:ırlıkla ınüoaknsayn kont 1 
muştur. Taliplerin 15-5-1930 perşembe ~>iinü saat onbeşte Fındı klı."da Hık
ıek mektepler muhasibi nıcı'ullüjtünde nıünakıc knnıisyona müracaatları 
illn olunur. 

Türkiye Ziraat 13ankası 
Çatalca şubesinden 

'ficaret işleri umum müdürlüğünden: 
Türklycde Hayat Sip;orta işlctile çalışmak üzre kanun! kıiküm

ler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan "Boz 
Kurt,, Türkiyr Umum Sigorta şirketi btı kcrrc müracaatla Türki-

• ye Ziraat Bankası Anonim şirketinin gerek umumi müdürliiğünü 

ve v;crcksc mevcı:: ve ilerde açılacak şube ve sandıklarını şirket 

:S Zc\'C \"c l. .. ·1.·c ıin ın 1
1-.. 

llulun luk·' ı en .. al \C ~""' k l.ı· 
sılan kaı~ın' ır.eık• niıı 18Q u c ı 
n1:ı<l.de'-1 ü .klını; o.ı: t;.l1 >tdır 

h - Aı;c ın:ı ıahnJ .;;ti ·.lk nıe

)·ıı ,~ "llizJt:kı it.ld muc··ıincl! cı..; .. ey:ın 
edecektir. 

Mehmet bin (\mer El. ı\sıye il. 
Binti l>sınan 

c,,iııbr ı-ıanbul üıncı icra ıne
murlu~unıhr; 

)·uni \in~f>l ,Jğl·ınd·uı re:ıılikcn 

llüscyın 1 lü nıi Eıendiye horçlu 
Aknı Da~ında nalbant ıttisa!inde \iÇI 

Arnavut Rita l· teııdinin malıcu7. 

sarı renkte bir n.det kırım i::e~; 11n 

18-ô 9.lı) tnrihin~e pnzar gıinu ( s

küdırd• .\t 1;,zırında 'Jtıhrıj!;ı:ıclan 

talip olaılann mahalli ınczkurda hJ 

zır bulundurulacıık memura ınUrac:.at 
etmeleri ilj,11 '"'lanLır. 

ikinci icradan: Rir de)'indeıı 

dolayı mahcuz ve furuhtu mu. 

bir adet Prc> markalı l\lakarna 
basma makinesile iki adet 1 O 

bcykir kııv\•ctinde lngiliz dina
mo motorları Tahtakaledc Kutu-

cularpa 7 ,l numaralı :\!akama 

fabrikasında 18·5-930 tarihine 
müsıdif pazar günli saat ·10 da 

Talip olanlar plan, şartnamei fenniler münakasa şartname 
ve mukavele suretlerini almak üzre bu gibi büyük inşaat yap
mış olduklarını müş'ir ehliyeti fenniye vesikalarile beraber Ma
arif Vekaleti İnsaat Dairesine müracaat edebilirler. 

İhale Maarif Vekaleti İnşaat Komisyonu tarafından icra 
edileceğinden taliplerin münakasa ve müzayede kanununa tev
fikan tanzim edecekleri teklif mektuplarının ihale tarihi olan 
8 Haziran 1930 Pazar günü saat 15 te mezkur komisyona tevdi 
etmeleri ilan olunur. 

~----~-~·-----------

Deniz ~ahnalnıa tonıisJonun~an: 
200,000 kilrı Ekmek l ·ı 'I 9 , 0 b t 
ıo,OOO ., Francala -9 •' ayı,; ,, pcr~cm e ~unıı 'au 1 O ta 

34,000 kilo Koyun eti 19 . • 

17 Oıııı K . . .I} Mayıs 930 per~cmbe ı:unu saat f l de . ., uzu etı 
Deniz kı.:.vn:tkri ihtıı::ıcı için yukarde yazılı Et ve F..kmck 

hizalarında ynzılı giin ve >aatlarda kapalı zarf ıısulile mıı1'aka...-<;ı 
ile ihale crli:eccktir. Şannanıckrini p;örnıek istcyenlerın her gun 
ve wrmek i>tcycnleıin ihale p;ünü ~autlarınd:ı Kasınıpa~aci.ı lkniz 
Jeva1.ıııı Satınalm:ı komhyununa müracaatları. 

Bursa belediye riyase~ 

1 
titıden: 

300 adet su saati mü
nakasas1~ 

~ T azyki 11 kilo, kutur 
~ 0,015 milim. Ton 1000 
Türbin saat evsafında 
olacak işbu 300 su sa
ati, kapalı zarf usulile 
münakasaya konul-

l muştur. 28-5-930çar
I şarrı a günü saa 16 a 
! ·ihalesi yapılacağından 
saat vermek istiyenle
rin mezkQr günde nu-

iyi tır~: 

olmuş bir 

çehre. simaya bir fev-

!: 
• : 

kaladelik bahşeder. 

Bunun için Jılet tıra)· 

bicaklarını kullanınız 

~!O!::. l 
Gillette 1 

- - -- -- . - j 
t ....... ._ · l .,,.. r ' nr ·' j 

~~~~~~ 
CHATEL·G!..:YON rrtenb.ıa'"in tabii e 
' • !O.ti.J:. ve .Jtb " ,/ ı.ı.. -rn. ı f:', · 

- ~ ... ·'CL("~- " 

SE 
SEF 
\1 ·rkez \cc lt ı, ::ı 1~. 

l:-c-~ınJ1. Be\·~ ı 2 ı' 
••1t·ı: \IJ'ın iv• lı. 
I,tan·>ul ~: l 

postası 
C'unu, 1' J.,ır, Sla', (,'ar. 

~·nıb·t .r.~ 1 ..;,1 !ı··\.· r'h'ıtlll'l 

d:ın • da ka., ır 

Antalya postası 
(.\. '..\F \RTA> rn; r,ı P!\b) 

paz ır 1 O da C!i F ı rıhtı·mnt!an 

hu ketle lınıi• K ıll ı'• I' >.lruni • 
Rados Feth!y. i'inik~ \n:.ılya~ 1 
~i,lecek "e dön ı 1 t: m.·zk)ı 1 
iskelelerle lıirlikt~ D.ıly·, ı 

l\Lırnıarh ,a\ız C ı akkale 
C:cljlınlıı'ya ;.~•ıra.ak ge C(.'e.! 1 
t'r. 

İznıir siir':ıt po. ... t· ·~ı 
cu.cı l\IJ ı.nr ltı 

r n · c m 1 !, ı, (. 
Ilı t: ııncl ıı hur< • .ı' C 
t.sı ,,, a;ıı lzm "- <lcL 
P• ır 14.JO ,!J • m. \ 
rck·ı· ı.ııırt,i ıl··· 

cL· ,,11". 'a:1 l, m·ıl 
lı.;r < .. .,. t~ı \..: ~nz·ı.,..,t ııı ·\·-' 
ıı.. tt il 

; 1'rahzon ikinc~ 
!I postası : 

[l'tımhurlı·et npuru ı;; maıı 
Perşenıt>e akıanıı Galat~ rı 1 ıtı• 

mımlan ha•ekecl~ İ'.<>nı:!;t.ldakj 

1 • • ı b b lnchotu, Sin ıp, S1:n 111, l 'n\'e,• mune erı 1 e era er Fııtsa,Urdu,Gi .. e.ın Tı~lı1.ın, 
Rıze Hopa\"ı ~i lecek \~ pa-

y U•• z de 7 5 tem" na t ve zar iskele.ile RıA, . mm ene, 
' 1 Of. Trabzon, p,ı ıı' rı ·, 

teki if at mektu pi arını ~~~~:~·t~~;;:~:,ı~-~Lı:,~,~~:~~ 
Bursa belediye meclisi.ı••ta~~~~,'~~~s;::,~erı, 
ne Vermeler•ı. Hidı\i~e8ev~~;,ı~~prnvas\ 

kcnd<riye, Pir<, lsıanhul 'c k" te 

s 
FLY-TOX· 

,,--,, -.. ,,,. 
BUTUN Hll~AR~TI Ol DURUR 

ce ara-<ınılakı hoı:·nı mu1<kkat~ 
tatil eniğini ve ıki lın1a"': arao:ında. 

seferler 2 temmuz 1 QJO uri'ıln 

tekrar baılıyacııtını re me~ i.~ 

eyler. ~ 

SADIKZ:\D~: BiRADERLER! 
VAPL'RL.\IU 

KARA lH::\17. \lü\T \
ZA!tl \'E I.C I\~ PDSTA~I 

in önü 
vapuru PAZAR 

18 :\layı; 
namına hayat Sigorta işlerile meş~ul olmak ve bu işlerden doğacak 

davarlarda bütün mahkemelerde müddei, müddeialerh ve üçüncü 
şahıs sıfatlarile ha1.1r bulunmak üzre accnta tayin eylediğini bil· 
dlrıniştir. Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hak
kındaki 25 Haziran 927 brihli kanunun hukilmlerine muvafık 
görülmüş olmakla il~n olu nur. 

açık ıırurma suretile satılacağın· \ 

dan tahp uhınların 9.10 - 369 

dosya numarasını müstahsiben 

ctınU ak~amı Sirkeci rıhtı· 
mıadan hareketle ,Zonguldnk, 
lnebolu, Samsun, Ünye, Ordu 
Giresun, Trabzon, Iraklı 

ve Rize iskelelerine azimet v 

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

n1üdürlü~ünden: 
930 senesi birinci altı aylık müskirat beyiye tezkerelerinin tebdiline 
başlanmış olduğundan p;crek kapalı şişeler derununda ve gerek 
kadehle müskirat satanlar ellerinde mevcut tezkere ve evelce 
te\ zi olunan nıımero pusulalarını ıTILhtn>hiben 930 ınaym niha
yetine kadar Galatadıl lliidııvendigAr Haııında müskirat inhisarı 
baş ınıidürhijl'une mııracaatla tebdili tezkere eylemeleri ve aksi 
takdirde kaçakçılık kanununun maddei mahsusasına tevfikan iki 
kat beyiye resmi istifa kılınacaıı:ı malöm olmak üzre keyfiyet llAn 
0lıınur. 

ycvm ve s11t ve mahalli mez

körde hıızır bulunacak memu

rumuza müracaatları llAn olunur. 

lsıaobul lkleci ticaret mıhkeme
ıiaden: 

Müfllı Avunduk zadı biraderler 
şirketin• ıit Alyanık Hınındı mev
cut kası vesairo bir kmm yazıhı=e 

tfy111nın açık arttırma ıortti!e <arıl

malın mukaarer olduğundan tallple· 
rln 19 mıy11 930 pazarte•l gUnü ve 
bitmediği takdirde milteaklp gUnlorde 
Hat 10 da mahallinde huıı hulıın

malın illn olunur. 

ııil~tıtf\·l\T!~ 
rıou~T ıO\.e 

1""'1 """'" fl(.f)·rUM"ı 

KOKU.f.U/IHHİvELATİFl İR 
KATIYEft LEKE YAPMAZ. 

avdet edecektir. 
Talslllt için Sirkecide Mes 

adet hanı altında aeentalığıııE 
[müracaat. Telefon:lstanbul 21 ı 

BARTIN POST ASI 
Sulh .~~:;.~s Per~emb: 

gUnü Sirkeci rıht::nı. ,lan hare 

ketle (Ereğ\ Zongul ; ~'• Baru 
"'~ı e, c· le ) 1 el erin 

az; net \·c avdet rı.Iccektır 

Yük ve ha 
müracaaat: .irkcı:i sa!•ın ı 

sınd:ı :\lizan ı lğlu l lan 

Tckforı btaııbtıl 35' 
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Hasan kolonyası: limon ÇiÇeklerinde · 
l\lustahzar, 90 derecedir. Diinyada mevcut bıitün mütemcddin memleketlerin ıtriyat mUtehassıslan, esans fabrikaları Hasan Kolonya.<ının enfes ve nıhnüvaz kokusu kar,ısında !Al ve hayran kalmı~lar ve bu 
küllivcrli ,ipariş etmckıcdirler. l\Jemleketlmlzin ve ecnebılerin en .kibar zevatı Hasan Kolonyası istimal etmekte olup daima ve ddima sahibini tebrik etmektedirler. Hastalara hayat ve şifa verir. Baygınlık, 
çarpnn zamanlarında bir ha\ at arkadaşıdır. Fiatlarda m!ithi · tenzl!A.t a ılmışıır. 35, 60, 110, 200 kuruşluk şişelerde satılır. Hasan Ecza De osudur. 

nd!s Şark mıhtahzarınJaD 
sinir, heı·ccan, ba' a~rı;ı. . . ' 

fşehremaneti ilanat:J 
Kadık ı• şubti idarlıe>inden: 

Kadık >y " ·nde mevrnt dükk:lnle 
ı!a !-~. 'i-1 \e 2~-18 ~umaralı 

dü lc.lnlardan m:lda hilomum dük
k:!nlar 1 6·930 ıarihinôen itibaren 
1 ir sene m!iddetlc bilmilzayede ki
taya verilccc~indcn ralipletinln 3 l 
mayıs 9;JO tarihine mü<adlf cumarıui 
günü saat 14,l 2 daire encumtnine 
müracaatlar• llAn olunur. 

* * ... 
Fatih dılresinden: Fatih pukı 

karşısındaki tarik fazlo!! açık müza
yede ile kiraya \erlfecekrır. Taliple
rin 4-6-930 çarşamba günü ""t 15 
tc encümene gelmeleri. 

* * * ~ehrcmanetinden: Galatadı Borsa 
hanının Karaköy caddesinde 14-1 
numaralı cemakan mahalline mevcut 
krokisi mucibince dükkan yapmak 
Uzerc kiraya vcri'mek için kapalı 

zulla muz3\ ede) e konmuştur. Talip
lerin şannsme almak için her gUn 
levazım müdürltiğilnc gelmelerl Tek
lif mektoplarını da ihale gtinü olan 
5 Haziran 9.m perşembe günü ıaat 
on beşe kadar mezkOr mfidürlüfe 
vermeleri . 

lnkara numune bas
tanesin~en: 

l080 Kıye Ya~ 
2200 ~ Stker 
1600 • Sabun 

800 ~ Soda 

600 - o~an 

10500 k'1o ~ur 

8700 
" 

Yoğurt 

9500 Kıye Koyun eri 
1500 Kuzu eri 
4000 " 

Pirinç 

800 ,, Kuru fasulya 

2500 . , Patatis 
800 " Kuru kaylsi 
250 ~ 

Kuru üzüm 

300 
" 

Salça 
200 ., Makarna 

100 il Şehriye 

10 
" 

Nl~asra 

200 .. Pirinç unu 
.15 

" Çay 
100 K. Zeytun yağı 

400 ,. Un 
14000 Adet Yumurta 

5000 ., Limon 
:l8200 Kilo Birinci ekmek 

300 Ton Kok kömürıi 

3500 Kiye Benzin 

1800 ,. Vakum Yatı 

ı 0800 .. Mazot 

600 " 
700 
400 
150 

• 
" .. 

Ispanak 
Pırasa 

Lahna 
Taze baktı 

400 ,. ., Fasulyı 

1000 ,, Kabak 
700 ,, Patlıcan 

100 ., Kırmızı domıtls 
Ankara numune hastanesi ser 

taba be tinden: 
Hastanenin 930 senesi lhti 

pcı olan bAIAda muharrer (37) 
kakın Erzık ile Benzin, Vakum 
vt \fazoı yagı 5 mayıs 1980 

tarihinden 25 may11 930 pazar 
ır;unüne kadar yirmi gün müd
detle munakasa! alenlyeye yal
nıız Kok kömliru kapalı zarf 
u<tılile münakasaya vaı: edildik

lerinden talip olanların yevmi 

mezkurda temlnatlarile birlikte 
hastanede mliıeşekkil komısyona 
w e\ ,aft şeraiılui görmek için 

hcrp;ün idare 'e hesap memur

lup;na müracaatları. 

li'iyango mUdUrlyetinden: 
45 1~ Lira kazanan 19552 

numaralı biletin dört parçası 

İstanbul, birer parçası Edirne, 
İzmir, Fethiye ve VezirköprO'de 
satılmı~, iki parçası da satıl
mamıştır. 

15,000 Lira kazanan 52222 
numaralı biletin dört parçaaı 
lstanbul, birer parçası Ankara, 
Turgutlu,. Kllis'te satılmış bir 
parçası lzmir'de satılmıyarak 
iade edilmiş ve iki parçası da 
satılmamıştır. 

ıo,ooo Lira kazanan 37&80 
numaralı biletin 4 parçası lstan
bul, birer parçası .ıt\udanya, Sa· 
llhli, 1 lahiye'de satılmış birer 
parçası lzmlr ve Salranbulu'dan 
satılmıyarak iade edilmiş ve 
bir parçası da satılmamıştır. 

Devlet Demiryolları El~ise ınonakasası 
•d i ·ı- 1 Emniyet sandığı ._ __ ı _a_r_e_s __ ı_a_n_!_1_...ıiı rniidürliiğünden: 

Kayseri lokomotif deposuna muktazi makineler kapalı zarf- Sandık hademeleri için yaptı-
la münakasaya konmuştur. rılacak elbise işçiliği hakkında 

Münakasa 23 Haziran, 930 pazartesi günü saat 16 da Anka- ihalei evveliye kararı keşide 
rada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. kılınmış ve Mayısın ı 7 inci 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve mu- Cumartesi günü saat on altıda 
vakkat teminatlarmr ayni günde saat 15,30 kadar münakasa ko- kararı kat!sinln çekilme>! mu
misyonu katipliğine vermeleri lazımdır. karrer bulunmuş olduğundan 

Talipler münakasa şartnamelerini 15 lira mukabilinde An-
karada, Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden İstanbulda Hay- taliplerin flaıı anlamak için le-
darpaşa veznesinden alabilirler. vazını memurluğuna ve yevmi 

* * * mezkQrda laekal yüzde beş ren-

i 000 ton yerli çimentonun kapalı zarflıı miinakasası 2 haziran zil kılınmak üzre komisyonu 

30 1 · ü 5 Ank d O 1 O · il id ınahmsuna mLtracaat evkmclerl 9 pazartcs gun· saat 1 te ara a ev et emıryo arı a , 
resinde yapılacaktır. lştirık edeceklerin teklif mektuplarını ve mu - ilan olunur. 
vakkat remlnatlannı mezkiir p;iindc saat 14,30 a kadar münakasa 

komisyonuna tevdi etmiş olmaları lı\zımdır. Talipler münakasa 

~artnamelerinl 5 lira mukabilinde Ankarada Maliye ve muhasebe 
işleri reisliğinden ve lstanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik 
edebilirler 

••••••••••••••••••••••••••• lngilterede kazanmış oldukları birinci 
mükAfattan sonra 

Filips(P Biti P ~) 
Radyoları 

Çekoslovakyada daha iki parlak mu
vaffakıyet kazanarak 200 ki~idcn 
mıirckkep bir hakem heyetince 

Dünyanın En mükeınınel 

RADYOLARI 
• !arak ıasnif edilmişrir. 

lşletn1ek için : 
Fişi cereyana takmak, bir 

lek düğmesini çevirmek 

KAFİDİR 
L mumi vekiller; . 

Belios Mttessesah 
Galalı nezarao Han No ı4, Posla kulosu Galalı 400 ........................... 

lzmir Belediyesinden: 
Belediye suları için muktazı 2~0 ıdet saatın mubayaası kapalı 

zarfla münaka,a ile olacaknt 27-5-930 da saat on bire kadar 
belediye• münakasa ve müzayede komisyonuna mtiracaat. 

VALENTiNE 1 
Bir şarkı değil. .. Güzel bir boyadır. 1 

·-JilaJel ~aimi encümenin~en: 
lstanbul, Beyoğlu, Ü~küdar cihetleri ilk mekteplerlle devairi 

hususiyeye muktazi yedi bin çeki odun ile iki ytiz elli ton kriple 

ve elli ton yerli kokkömürü lstanbul, Beyoğlu, L'sküdar itibarile 
ayrı ayrı kapalı zari usulile 28 :\layıs 930 çarşamba gilnU saat 

on bire kad.:ır münakasaya konulmuştur taliplerin vakti muayyene 

kaılu teminaı ve ıeklll mektuplarını daimi enciimene tevdi 
ez.lemeler!. 

P. T. T. Leyazım te ıne~ani ınü~ürlülün~en: 
Adalar denizile Mannaradaki kabloların tamir ve toplanma 

sında kullanrlmak üzre bir vapurla bir arap mavnasının isticarı 
kapalr zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. 

4/ Haziranı 930 tarihinde ihalesi icra kılınacağından taliple
rin bu baptaki şeraiti anlamak için şimdiden, teminat ve teklif
namelerini ihtiva edecek kapalı zarfları tevdi için de mezkfir ta
rihe müsadif çarşamba günü saat 14 te yeni Postanede mübayaat 
komisyonuna müracaatları. 

l'.'. l'.'. l'.'. l'.'. l'.'. l'.'. % l'.'.• ESKİŞEHİR ~% % % % % % % ::• 
BÜYÜK PORSUK OTELİ ~~ 

LOKANTA - GAZİNO 
Vaıi salonları - Bahçesi - Taraçası - Birinci sınıf 

servis - Kalorifer - Elektrik - Telefon - Banyo -
Medeni koni, r. 

Odalar: ı,ı,2-2,1,2-3,ı 2 ~ 

Telgrafla odalarınızı temin edebilirsiniz. Porsuk Eskişehır. ~ 

%%%%%%%%%%%I•%II%.I:ıI:::::• 

lstanbul posta ve Telgraf baş 
n1iidürlliğiindeı1: 

Hük memuru yetiştirilmek üzre bir lira giindelikle bilmüsa
baka on mülazım alınacaktır. 

Kafi derecede Fransızca bilen ve yaşı on sekizden aşagr 
Yirmi besten yukarı olmıyan talipler şeraiti anlamak i.ızre a:yın 
Yirmisine kadar baş müdürliik tahrirat kalemine m iracaat et
ınelirlir 

İLAN 
Tur.el şirketinden: 
Üzerleri rskl arap hurufatı !le 

yazılmış T\inelo ait Tünel !işlet!, 

karton biletler ve abonman karne
lerinin l haziran 1930 ıarihinden 

itibaren muıebcı olm•yacakları aha
liye l!An olunur. 

Ellerinde bu kabil fi~lcr, kanon 
biletler, veya abonman karneleri bu
lunup ta bun lan 31 mayıs 1920 tari 
hine kadaı btima) edemeyecek oltn
ların, yeni llşler \'e abonrıı•n karne
leri mukabilinde bunları tebdil etmek 
ilzcte mezkUr tarihe kadar Tünel 
gişelerine müracaat etmeleri icap 
ıder. Bu mOddetin mürurundn vsonra 
mezkOr fişler, biletler ve abonman 
karneleri muteber olmayacak ve ka
lcubdilmeyeceklerdir. 

MÜDIRIYKT . 
lstınbul Asllve ikinci ılcatet 

mahkemesinden: · .. 
:\lüvekkill Yelkenci zade Omcr 

LutlO beyin müddei aleyh Sirkecide 
Meserret otellnde 5-8 No. da llcrut 
ahalisinden H tüccardan Mehmet 
Ellatiki elendi zimmetinde Vatan 
vapuru bedeli icarı ndan bakiy• ala
cağı olan 600 lngiliz lirasının tıh
ili hakkında ikame olunan dan 
ilzerıne giyaben icta kılınan 1 .\.la 
yıa 930 tarihli cclsei tahkikatı• 

evrakı davı temnmen okunarak müd
dei aleyhin mahkemeye gelmediği 

ve itiraz ctmtdijl;I takdirde vakıaları 

kabul ve ikrar etmiş ad ve tellkki 
edileceğinin derdle muaıııeleli giyap 
kararının ikametg~hının mechullyeıi 

hasebile ber <abık iltnen tebliğine 

karar verilmiş ve tahkikat 15 llazl
ran 930 pazar giln!i saat 14 de ta· 
ilk edilmiş olmağla keyfiyet tebliğ 

makamını kaim olmak üzero usulen 
il~n olunur. 

Liseler mubayaat 
komisyonundan: 

Komisyonumuza merbut ley 
ır lise orta ve muallim mekteple 
ri ile pansiyonların bir senelik 
yemek ve ekmek kırıntıları 15/ 
6/ 930 tarihinde ihalesi icra 
kılttımak üzre kapalı zarf u
sulile müzayedeye konulmuş
tur. Şeraiti anlamak istiyen 
taliplerin komisyon kitabetine 
müracaatları. 

işte EIAstikİ
Kemerle· 

rin Şaheseri 

Miiiİi\ıC hıMu,ı bır trikodan ma~ 
mul g;yt't .. tık Rous;cl kcn1eri hali 
'he.ıır nıöda•• mucibinct fiıt nıal· 
lup ttoasfıbo,halçanıza ltlafct vt 

ıarareı,· Vücuduııuıa yumu1ak\ık 
ve c.cvvaliyct \'trdi~i gibi do~ru 
..,dÜrm-a.nııı da tcnıin eder. Mağaza· 

l .... ır-

larımızı ıt\'arct Vt musavvtr ka· 
taloğu~1uıu talt"'•tdiniı. - -:-~ 

Yegiine,satış . muhalli: 

ı~,j~ 

htaPbul ou~clcrı. 
Beynğhfnda , 

Tfıntl nıtydaıunda No .... ,., 
"' lıtikljl caddciindc No :SSS 

Fiah 6 hradan ıhbarco 

Sekizinci icra Dairesinden: Bir 
deyni mahkfımü bihden dolayı meh
cuz ve satilması mukarrer 21 parça
dan ibaret ayna konsol kanape hah 
ve saire ve keza bir adet Sinker maki 
nesinin şehri halin 19 inci Pazartesi 
saat 12 de Beyoğlunda Feynızağada 
tabanca sokağında Kostantin Papas 
oglu apartımanı önünde bilınüzayede 
satılacağından talibi olanların mahal
li mezkfırda bulu ımaları ilan olunur 

"''""''""'-"',.. fstanbulun en nezih v kibar aile mccmaı ~ ...... ._..._.....,, 

Kü~ük ~ i F T t t k P l R K 1 N ~ ! 
Her gün HALK MUSiKi SAZ HE:YETI ve ayrıca 

~mükemmel CAZBAND~ 

BUYÜK 

TlIYlRE rlllNG~~~ 
8. iNCi TERTİP 5. INCl KEŞİDE 

11 HAZiRAN 1930 
Keşideler; Vilayet, Şehre

J)efterdarlık, iş, Zi
raat, ve Osınanlı Bankaları 
~1urakıpları ''e halk lıuztı-

runda yapılır. 
Büyük ikramiye 

55.000 Liradır 
llcr l(eşidede ç.ıkan n11n1ara
lar tekrar dolaba kor1maz 

Emlak ve Eytam Bankası lstan~ul ~u~esiu~en: 
SatıJıl( çamlık y ·e tarla 

f.<:a~ No. Mı·vki Ye Nevi 
~ ı ~ Büyukadada • 'izamda Küçük turda 1 No. Jı 

Çamlık ve Tarla. ~k,ahası ~252 metro 
murabbaaı 

Teminat 
ı 70 lira 

BaiAda muharrer tarla peşin para ile bilmüzayede sarılacağın
dan taliplerin ~baleye müsadif 22- 5-930 Perşembe ıı;ünil saat l 6da 
~ube mizc mürncaaı eylemeleri B. 

ISTANBlJı, VIL/\ YETİ 

DEFTERDARLIK ILANATI 
Adana dcfıcrdarlıjl:ından: 

Adaıı:mrn Karataı; nahi}c>inde \'C karata~ dalyanı namile marul dalya 

nın garp ve cenubi garbisindc kain olup beynelhalk kapu arazisi 
denmekle marul ve tahminen l 00000 dönümden ibaret mer'arun 

otlakiye intifa hakkı üç sene milddetlc ve kapalı zarf usullle 24·41 
930 tarihinden itibaren yirmi be~ gün miıddetle müzayedeye vaz 

edilmiştir. Talip olanlar yevmi ihale olan 18 Mayıs 930 tarihine 
müsadif pazaz gilnü saat on beşte kanunen kabuli mecaıı ve Uç 

senelik bedeli muhammen olen 2.5000 liranın yüzde yedi buçu~u 
nisbetlndcki ıenıinaıı muvakkaıelerinl haü teklif zarflarını saatin 

hululinden evvel defterdarlıkta mliteşekkll komisyon riyaseıine 

tevdi etmelidirler. Saaıin hudulindcn •onra teklif kabul cdllmeı. 

Teklifi muhtevi evrak bir zari derununa vaz olunarık üzeri tem

hir olunduktan sonra teminat ile birlikte ikinci bir zarla vız edi
lecek ve üztrine bengi i~c dair olduğu yazılacakıır. Daha fazla 
tafsilAt almak isteyenler müddeti müzayede zarfında her gün Milli 
Em!Ak dairesine mürac:ıat etmeleri. 

... * • 
SATILIK HAN ODASI: No. 45, Büyükyeni 

han, 3 üncü kat, cakmakçılar, tahmin edilen 
kıyıneti bedeli def'aten ahnmak şartile 600 
lira, satış muaınelesi pazarlık suretile 19 ma
yıs 930 pazartesi güııü saat 14,30 da defterdar-
lıkta yapılacaktır. <R-59) 

* • * 
SATILIK DÜKKAN HİSSESi: No. s Vakfe 

hanı altı, Çakmakçılar 9 da 6 hissesi satılık
tır. ~fezkür hissenin tahmin edilen kıyn1eti 
bedeli def'aten alınmak şartile 700 liradır. 
Satış muamelesi pazarlık suretile 19 mayıs 930 

pazartesi günü saat 14,30da defterdarlıkta ya-
pılacaktır. <R-58) 

• • • 
ııu taıta 5 oda sofa 

Maıbah ön cihetinde ufak bah~t: ve kuyu 

Adalar n1al müdürlüğünden: 
Ek>incfon ve ~artla ferağından Atinanın icardan borçlan olan 

365 lira 54 kııru;un remini i>ıifast zımnında raksimaıı ba!Ada 
yazılı Btıyııkadada i\izam caddesinde 38 No. lu hanenin dörtte 
üç hi,scei 28·4-930 tarihinden iıibaren yirmi bir gün müddetle 

mtizaycdeye vaz edilmiş oldup;undan taliplerinin 19-5-930 Pazarteo ı 
günü ~aat on dörıte Adalar idare heyetine mUracaatları llAn 

olunur. 

* * * 
Bandırma Malmüdürlüğünden: 

62160 lira bedeli sabıklı Manyas gölünün dört sene beş bu
çuk aylık hasılatı saydiye ve mastariyesile saz ve kamış rusuınu 
20 Mayıs 930 tarihine müsadif salı giinü saat on sekizde pazarlık 
suretile ihale edilecektir. 

Asabilerle hali nekahatte bulu 
lar için hususi 'c en asri il~ 
ısıtma ve dimağ! ha>talıklar ,.e 
renin tednlsl. \"iyanadan J ~ 
mesafede şayanı hayret bir o 
içinde. Bütün sene açıkur. Oö~ 
bibi vardır. Mükemmel pınsiY 
fiatı 20 şilindcn itibaren . 

Dr. A. KUTi 
Efrencl ve cilt hastalıkları 
teha~sısı Karaköy börekçi 
sırasında No. 34 

MAMA 
Dr. H. Ş İN A 51 

Yavrunuzun 

Emrazı Zührevlyc ve efreOJ. 

Dr. E. ORF ANiD ~ 
Pıds fakilltesindın ve St l..O 

hastahanesinden 373 lstikltl ca 
I•-- Tel B. O. 3734 

Dr. HorhoruO 
Beyoğlu Mektep sokak 1'0 

mua.\ene >abahtan akşama kads' 

Sekizinci f cra Dairesinden' 
deyni mahldlmü bihden dolayı 
cuz ve furuhtu mukarrer butun8 

nape takımı çini soba Acem h•~ 
ceviz atajorun şehri halin 18 in' 
zar günU saat 12 de ErenkÖf 
Zihni paşa köşkü ittisalindeki 
pişkahında bilmUzayede satıl•' 
dan talip olanların yevm ve va~_P 
kurde mahallinde bulunmaları il 
lunur. 

Zayi: 42494 .l8026< 1>8 nU 

ıolu ( lıiban MHI! ) BankasıP 

adet bl11e senedimi zayi ctılııı. 

nfllnl a!ıcafımdan eskisinin h~ 
olmadığı !!An olunur. Doktor 

lbrahlm 11~ 

'ı' 
Amme· Luther-Seck-Greffınlul ı)i 

11bık fabrlkalanndan ınUtOf' 

dQnyıoa m .. bur 

M 1 A G ı/ 
Her nevi dejtlrmın, ekmek / 

silolar, çimento, bira n Ufıt 
neleri teslı edlllr. 

Talep üzerine meccanen .pi~ 
proje tanzim n milbendlsJerıtı! 
rafından ziyaret edlllr. Fazlı 11 

için Galatada Perşembe 1'3~ 
Aslan bandı 1-5numa11lardı J1I 1 
İZAKlNO ARD11 

J' 
Mlluoeselerlne müracaat olun"' 

k•" nmisyonlar, dıAlrmen ıa,ları ır 
ipek vo işbu ticarete milted• 
bilcümle mevat depomuzd• Jile 

"H~YIN.L::·Mif ııı 
k. mıir 

:\lazoı ve mangal o ki 
müteharrik ıı;ayet sade, 1 ~1ı 
ve fiau her tiırlli rek9 ı 
ariJİr. Tediyvtta teshil~f~f
zamaıı ıcşlime amadedir. r 

.,.~ 

için Galaıada Pf'r-embe !" ,' ' 
.. J(" 

Arslan l lan•rcla t-5 mırıl· ·f1 
IZAKI~O AROIP/. 

. "'" muc< e esirıc muraca~ 
h•~ 

Mes'ul müdürü Bur 


