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-.ekiz kuruş resim alınacak. ' 1- Sinema Alemi 
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·~~~~çi;.:ı~~;~~;i:~i 7a~~ee~~ı Mahmul Esat v d r · t Beyi r davasına 1 
~=.ı~~ic~0~0~~~:m~~~~~:~t~i:~~~i§ dUn An arada dev m ı· ı· ve Mı.ilet Mecıı·sı·n- § 
için duşu11duı;ümüz şekiller ara!!Inda, = : 
lalit!ıiyettar ricalimiz tarafmdan ha- 5 d M E 1 B • • ı• t • • • • f' • :ı 
~~;;~~~;~~e:ı;~;~~~:0:1~~: ~ e . sa eyın asunıye ı eşrııyesının re ı i 
~ı~~~i~~!:~,~~:ş~~:~ talebi hakkındaki Basvekalet tezkeresi okun u .• ı 
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"';":~;:tr~~iı?c~bnuQ~~;ı.bir şekil mu/ıakeme nasıl cereyan ettı• ? Oktruva Yunanlılarla müzakere •t cereyan dahılmde ınki§if ederken e 
~lu safta bulunanları müdafaa M H d d 
'den gazeteler ne diyor? Bunun ü- --·-- Dahilde yapılan en erson On 
~n::ğ~~ir~iraz durmak faydadan Sabık mustantik Hikmet Beyin i"adesi alınacak, d k Ik • 

Düyunu umumiye i91eriıe çok aıa- ':/ 
1 

eşya an a ıyor Sel A ı• k t ) • 
~~;:~j;~~~~~~E~~~:~:?::.: irtişa maznun/arının tahliye tarihleri ve verdik- Yalnız kolonyalara an en ge nı .. 
~~;~r k7.a~~1 ::.,~k:ı;:.ş:~ıu~:a':'.: leri nakdi ke/ alet miktarları teshil edilecek... cüzi bir 
- ınali mesele'ere dair çok ciddi ve l'esim konuyor Bitaraf reisin 

beyanatı 
dtııu'İn tetkikler görmeg-e alıştığımız Meclı"ste okunan tezkere Cemiyeti belediye idare eneli 

ınühim gazetenin şimdiye kadar y • h •ti • 
'-lrip ettiği neşriyat mesleğine hiç enı şa 1 erın • meni tarafından tadil edilen ok-
lıyınu M E f B • • f • truva tarifesinin muaddel şekli 

M::;İeni? muharri:i_en evvel dü- ve evelce ı"stı" _ • S8 eyın masu Diye 1 tabettirilmekte olup Cemiyeti 
)tınu umumıye ıdaresının, Osmanlı belediyenin Pazar günkü içtima 

~i~~~na~~.:~:~~~~:ı!:sfrıi ~;~;~: nabeleri yapıl- teşriiyesinin ref'i istendi ~:~f!~:ax:hi:~~~~a~d~~~=~t~ü 
"ıı sebep ve zaruretlerden, duyımu 
11nıumiye idaresine tevdi edilen altı } } tün eşyadan oktruva resmi ta-

M. Venizelos ne 

l_.lem varidatın - hüsnü idare saye- ffilŞ 0 an arın H. Rifat Beyin Adliye Vekili aleyhine mamiıe kaldınımış yalnız kolan 
~~de - bir misli tezayüt ettiğinden, d dl' yaya az ir resim konmuştur. Ta 

zaman 
Ankaraya gelecek? 

ı.;UYunu umumiye idaresinin her va- tekrar dı"nlen açtığı ava istidası A ıye vekaletinin rifenin hey'eti umumiyesi mu-
t faydalı surette memleketle Avru- - i ' •• • u k ~ 1 t t f d M 

ili rnaıı grupları arasında temasa va- • h ş arı uzerıne oaşve 8 e ara ın an . cibi memnuniyet olup bu gün-
~- olduğundan. eıha .. ı meınleke~i- mesıne ma _ Meclisine gönderildi ıerde miizakeresine başıanacak-
;;ıde yerleşen bu ecnebi idarenın tır. itilaf müzakeratı 

ne halde? ~rkiye için bir halaaklr vazifesini k . 1 .. ve muhtelit encümene havale edildi ... 
lor~üğünden bahsettikten sonra ıu emece uzuın 
llıaij soruyor: ANKARA, 15 (Telefonla) -ı 
. - (Acaba ittihat ve terakki dov-

0
. 0 

• • 1 ° t 0 Buıün Büyük Millet Meclisinde 

1 
'!'ıde, harbi umumi esnasında esen g fU memış ır 0 lzmir meb'usu Adliye Vekili Mah 
~ddetli milliyet havasına rajiınen it- mut Esat Beyin ma•uniyeti teşri· ı 
fıatçılar, bu idarenin vaziyetini lda- İyesinin ref'i hakkında bir Baıve-

~e •tmi§lerken, Ankara Tllrtriyeıi, !&alet tezkereıi Muhtelit Encüme-
\' rıun aksine neden bir yol tuttu? Birinci celse.. ne havale edilmiJtir. Bu tezkere! 
U alnız muharrem karanamesini ilga aynen §Öyledir: 
~: ~dı, 1928 senesindeki muka- ANKARA, 15 (Milliyet) - "lzmir meb'usu Mahmut Eıat 4\, 
~1 d_e hiçe saya~ak tedlyattan ~- Bu sabah Adliye Vekilinin Hay Beyefendi aleyhine açılan haka-1 
ya detti. Ankara hükumeti, harlcm dar Rif B . v ret davasını mutazıunmın Haydar 
ıa:· llnlarından o kadar müstalıtl ka- at ey aleyhine açtıgı Rifat mühürlü istida ve suretleri j 
Ilı• ilecek vaziyette midir? Ankara, davanın rüyetine devam olun- Wfea Rlı 1' kılınmıttır. Bu bap-
't·:ınleket!n hayatı menafline, jon du. Mahkeme ııalonu, çok kala- ta tahkikat icta11 tetkiliıtı eıaıiyei1 
~rk!cr kadar nüfuz ettlflne bnl balık olr-akla beraber geçen kanununun 17 inci maddesi mu• 
~?) ' cibince Büyük Millet Meclisinin 

Makalenin muharririni bu zemin- 1 de kararına bağlı bulunduğundan 
~ daha bir çok şeyler yazmağa sev- muktaza11nın ifasına müsaade bu-
.:d~n haleti ruhiyeyi, yal.JZ yukari- yurulmasıru Adliye V ckaletinin 
~ı eatırlarından anlamak mümkün- 515 930 tarihli ve 212 numaralı 
lliıı · Demek oluyor iri, yeni Tiirkiye- tezkeresi üzerine arzeylerim efen-
~ Jı:l~ası, mali ve iktısadt vulyet ... elim. 

layıııle, Osmanlı borçlarını ilde
~lr hususunda müıkülita uğradığı
..;• bu borçları ödeme yolunun bir
~ tetkikini alikadarlara iblağ et-' 
ili değil; düyunu umumiye idaresi· 
~adan kaldırması, muharrem ka- · 
'it mesini iptal etmesidh-. Muhar
~·:rar ile diyor ki, Türkiyenin bu
"8,ı kil mali ve iktısadi vaziyetinde 
llıt olan buhran, mimhaaıran düyu
~ Unıumiye idaresinin ilgasından 
~ınuıtur. Biz, böyle bir mantık ve 
ıı.r.;e üzerinde durup esaslı bir mü
il Şa açmag~ bile •?es . buluroruz. 
~halde yem Turkıyenın duyunu 

Baıvekil: iSMET 
1
1t11hm11t l!sat B. meclisten 

Diğer taraftan Haydar Rifat 1 çıkarken ••• 

MOddeluoıumi Ekmel beg 
m•hkemede ... 

l.oUll\iye idaresi hakkında gerek celselere nazaran daha intizam
tı~~•nda ve gerek Ankarada takip et- 1ı bir manzara arzediyordu. Mü
ı.:1 hattı hareket, siyasi ve iktısadi 

Beyin latanbul üçüncü müıtantilı 1 482 ikinci maddesine tevafuk e
liğine verdiği istida sureti şudur: der. 

"Müddei: Galatada Ömer Abit 
hanında avukat Haydar Rifat 
Bey. Maznun: Ant.arada Adliye 
Vekili Mahmut Esat Bey. 

Maznun bundan üç ay kadar 
evvel Adliye zat itleri müdlirü i
le Vekalet komisyonlanncla çalıf
makta olaa Vasfi Ratit Beyler 
huzurunda aleyhimde "edepıiz" 
gibi sözler sarfetmek ıureti ile 
vekar ve hayıiyetime taarruz et· 
mittir. 

Bu hareketi Ceza kanununun 

Usulü muhakeme kanununun 
344 düncü maddesi mucibince 
Mumaileyh aleyhine tahoı dava 
ikame ediyorum. Adaletin mukta 
za11 ifa buyurulmumı hürmetle 
istirham eylerim Efendim Haz. 
retleri.' 

Haydar Rlfat 

Adliye Vekili, Haydar Rifat 
Beyin bu iatidaanu kendi İmzası 
ile Batvekilate pdermiı ve Bat 
vekiletten bir tezkere ile Mecliıe 
gelmittir . 

tif h.ata değil. milli ve siyasi bir va- ddei umumilik tedabir almış ol
._' ıdi. Onun i<:indir ki, her Türk duğundan herkes muntazaman 
it landaşı, bu muvaffakiyeti kazanan yerleşti. ıııı.,...,...,...,_,._,._,._,...,...,...,...,. ...... _ ................. --..,...,...,.,ııım 

'
1 .Y~lnız takdir değil, takdis etti. İstinabeler okunuyor 

-.:ızım kanaatimize göre bu i§te bir Hakimler tam saat onu yir-
~t t!~.k ~ars~ .o da Avrupada salta· 
ltbc Turkıyesı ıle muamele ve müna- mi geçe makamlarını işgal etti-
' tte bulunan bir çok efrat ve mü- !er. Haydar Rifat Bey ve diğer 
~ !lelerin, hiıiii bugünkü Türkiyeyi veki.ller çağınldı. 
dt ayni ruhla, aııni görüş zaviyeain
,ı:; ınütalea etmekteki ısrarlarıdır. 
~ası muhakkak ki. zaman zaman 
lı(i '. tatsız münakaşalara yol açan 
~Un sui ıcfehhümler, yalnız bu ha-

rubiyedcn doğuyor. 
fıi Şurasını bilhassa işaret etmeliyiz 
~· ıntı1ıarririn misal olarak aldığı 
it ~nistanın mali meselelerde milli 
~;tı nefis meselesini göz önüne al. 
~arak daha müsamahakar bulun-

1 ve ecnebilerin müdahalelerine 
!il ılarını açık bırakması bizim de ay 

'tarzda davranmamızı icap ettir
tt · Esaseı;ı _bu iki rpcmleketin vazi

lib· -Ye ıeraıtı, muharririn zannettiği 
tıı.'• bi~bi~ine _asla. benzemez. Doğ
ltt·U· Turkıyenın mtistakil bir siya
lt~liye takip edebilecek bir mer
~ ., !'ul~adığını iddia için, hakika
fi, e ilmın hududu haricine çıkmak 

111ıdır. 

"'~!•kale muh~rririnin yaptığı da 
'i n. başka bır şey değildir. 

lıifıa •nı Türkiyenin bir parı da ha
~ iten korkmamak, hakikat ve il'q •ınrettiği zaruretlerden kaçma
'ıııı ır. Mes~uı: (Türkiye, daha u
lt~neler. garp memleketlerinin 
!lıbi Yesine, ihtisasına muhtaçtır). 
ı.~ bıne~z~u bahis makalede yer bu
'lıt u fı~ıre . karşı hiç bir itirazımız 

' ur. Şımdıye kadar takip ettiği
,, ııo_~itik~. bu esastan ayrılmadığı
ltrınagosı;rıyor. Siiphe yok, ecnebi 
!lııd Y.•sınden bahsederken, berabe
lıt:· •ıy~si bir nüfuz ile gelen, mem

ın sıncsındc düyünu ummiye i-

Bunlar içeriye girip mevkile
ni işgal ettiler. Haydar Rifat B. 
diğer veki1lerle selamlaştı. 

Reis zabıt katibine hitaben: 
- İstinabeler okunsun .• De

di. İptida Bursadan gelen isti
nabe okundu. Şahit ademi malı'.'ı 
mat beyan ediyordu. 

Bundan sonra Eskişehirden 
gelen istinabe evrakı okundu. 
Bu şahit, avukat Hilmi Bey de, 
ademi malumat Beyan ediyor
du. 

Müteakıben İstanbuldan ge
len istinabe ifadeleri okunmağa 
başlandı. 

Mahkemede zaptı sabık okun 
madı çünkü gerek müddei ve.ge 

-
dareai gibi milli haysiyet ve istiklil 
hislerini kıratak kurulan bir kuvvet 
ve vasitayı kastetmiyoruz. Belki bu 
memleketin kanunlarına tabi olan ve 
namuskarane kazanmağı hedef edi
nen sermaye ve sermayedarlan mü
rat ediyoruz. Bu şartlar altında ge
len sermaye ve sermayedarlar için 
ise yeni idarenin milli haysiyet ve şe
reften mülhem olan prensipleri, en 
yüksek bir emniyet arzetmektedir. 

Garbın ihtisasına olan hürmet ve 
ihtiyacımızı da her vcaile ile göster
mekten bili değiliz. Hatta son gün
lerde umumi vaziv ... timizin, yeniden 

r~k Haydar Rifat B. bu hususta ı kesbe~miş bir oteli~ . teslim ve 
hır talepte bulunmadılar. tesellum ı:nuamelesının Adliye 

H. Rifat B. in itirazları vekilinin emrile icra ettirilmedi

Haydar Rifat Bey- İstinabele- ğ~ni s?.Y~~dim ve bunun şi~ket 
dırektorunden sorulmasını ıste
dim. -\ 

.ıll[! ~ .• 
't.Y, ' . 

t ... ':"+ 
iı . ? 
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Vasfi Raşit tıe Salllhll
tin &>gler 

- M- Esat B Jn vekilleri --

rin heyeti umuıniyesi hakkında 
maruzatta bulunacağmı. Ben
deniz Aydın şimendifer kudı
panyasına Ayasloğta katiyet 

- -
bir mütehassıs tarafından tetkiki hak 
kında himiller vekillerinin izhar et
tikleri arzuyu kabul etmemiz, bu 
noktadaki hüsnü niyetimizin yeni 
bir delilidir. 

Öyle sanıyoruz ki, mahut maka
lenin bedbin muharriri. o satırları 
yazdığı zaman, Ankarada hükümetle 
hamiller vekilleri arasındaki müzake-
ratın safahatından bu müzakerelerin 
aldığı müsait cereyandan haberdar 
bulunmıyordu. Eğer bu zatın iddia 
etiği gibi, her iki tarafın mcnafiine 
uygun bir tarzı tesviye bulmaktan 
başka bir arzusu yok ise, bue;ünkü 

Reis - İstinabe için Aydına 
gönderdik orada böyle bir adam 
yoktur dediler. İzmire gönder

i dik, orada da dinlememişler. 
Haydar Rifat Bey - İzmir

! de şimendifer kumpanyası mü
'! dürüne sual tevcih edilmemiş 
Aydında bir müdür aranmış, 
ben öyle dememiştim.Halbukiid 
diam Aydın kumpanyasının bir 

oteli meselesidir, ve Aydın kum 
panyasının merkezi İzmirdedir. 
İzmir müddei umumisi bunu 
pekala bilir ve iBtinabeyi ona gö 
re tanzim edebilirdi. Bu direk-

(Mabadı altıncı sahifede) 
- -

neticeden memnun elması lizım ge
lir. Bunun böyle olmasını temenni e
deriz. Ancak bu vesile ile her iki ta
rafın matbuatına terettüp eden basit 
bir vazifeyi de hatırlatmağı zaruri 
saymaktayıı: Çok müşkül bir mese
lenin halli için her iki taraf, samimi 
ve ciddi bir alaka ile faaliyete geç
mişlerdir. Matbuatın vazifesi, bu fa
aliyeti i~kal değil, teshil etmek olma
lıdır. Neşriyata bu noktai nazardan 
bir cereyan vermek, müşterek mak
sat ve menfaatin icabıdır. 

Siirt meb'uau 
MAHMUT 

Bu da bir 
. rivayet 

4,60 milyon liralık 
bir istikraz mı? 

Avrupa mehafili ma
liyesinde çıkan yeni 

bir şayia .• 
Pariıten yazılıyor: - Buraya ge

len malumata göre Türkiye hükume
ti önümüzdeki 930-31 Düyunu u
mumiye taksidini vermiyecek, buna 
tahsis edilen faiz ve rcsilmaJin itfası 
için tahsis edilen ve 13 milyon Türk 
lirası tutan meblağı şu maksatlara 
hasredecektir: 1 - Ziraat Bankaaı
nın mevcut sermayesini 1 O milyon 

lf 

Bir müddetten beri Yunaniıı
tanda bulunan muhtelit müba
dele komisyonu bitaraf azasın
dan M. Andersen dün Selanik
ten avdet etmiştir. 

M. Andersen dün kendisile 
görüşen bir muharrlrimize, hey' 
eti umumiyesi itibarile Atina
dan nikbin olarak geldiğini söy 
!edikten sonra demi tir ki: 

1 
- Mübadele meselesi etrafın 

da M. Venizelosla iki saat gö
rüştüm. Ayrıca M. Mihalakopu
los, Enis Bey ve M. Camados 
ile de konuştum. Bu miılakatlar 
dan mada M. Mihalakopulos, E 
nis Bey, M. Camados ve Yunan 
hariciye nezareti erkwının itti 
rakile bir içtima yaptık. 

Bu içtimada mübadele mese
lesini·· bir çok noktalardan tet
kik ettik.,, 

Bu macera 

M. /1 . 
• Bitaraf relı · 

M. Henderson, itilafnameniı 
yakında imza edilip edilmiyece 
ği hakkında muharrlriıniz tara 
fmdan sorulan ıuale cevabeı 
demiştir ki: 

- Bu hususta kat'i bir şe. 
söyliyemem. I;lenim !Jllhsi kana 
atiıne göre itilafname pek ya 
kında imza edileıniyecektir.Çiıı 
kü henüz iki hükUmet arasınd 
bilhassa emlik meselesi gibi bi 
çok noktalar üzerinde müzake 
rata devam edilmektedir. 

M. Venizelos Ankarayı ziya 
ret arzusunu bana da izhar et 
ıniştir. Fakat bu ziyaret anca! 
itilafnaınenin imzasından sonrı 
vukubulacaktır. 

Miizakeratın her iki hüldlme 
tarafından gösterilen hüsnü ni 
yet sayesinde iyi bir neticeyı 
varacağını ümit ediyorum. 

nasıl oldu? 

Sedat Bey: Hayır .. divor, müfettişler 
tahkikat. ı.apıyorlar 

Üsküdar belediye dairesinde olduğu söyle
nen kıskançlık hadisesi ve tahkikatımız 

Datnler vekitlert M. V•gt 
ve Deklozlge 

Türk lirası daha arttrrmak; 2 - Sa
nayi Bankasının sermayesi de 5 mil
yon Türk lirası tezyit edilecektir. Bu 
suretle tahsis edilPn 15 milyon Türk 
lirası dayinlerden alınmış yeni bir is
tikraz addedilerek bütün borçlar me 
selesinin halli için bır itilaf elde edil 
mesine beklenecektir. Bu suretle fi
len tediyat tecil edilmiş olacaktır. 
Bir ecnebi mütehauısı tararafmdan 
yapılacak tetkikatın neticesinde borç 
lar meselesinin müzakeresine- yeni
den başlanacaktır. 

l Bayramdan üç gün evvel Üs-
1 ttüdar belediye dairesinde mü
essif bir hadise olmuştur. Vak'a 
şudur: 

Üsküdar belediye müdürü !e 
dat B. ailesile beraber dairenin 
bir kısmında oturmaktadır. Zer 
rişte isminde bir Hanmı da da
irede daktilo vazifesini ifa edi, 
yor. Sedat B. in refikası Muzaf.

1

' 
fer H. bu daktilo Hanımı kıs· 
kanıyor. Bu yüzden bir zaman· 
dan beri aile arasında münaka
şa eksik değildir. 

Gitikçe büyüyen münakaşa 
!ar nihayet öyle bir hale gelmi~ 
tir ki bayramdan üç gün evvel 

Diğer taraftan Agence Economi- büyük bir kavga neticesinde Se 1 
que tarafından verilen malümata gö- dat B. in refikası evi terketmiş
re "Krenger and Teli"' namındaki 
m;ıli grup ile Kibrit inhisarını 20 mi- tir. Ertesi gün kendine ait ba
lyon dolar mukabilinde olmak için zı eşyaları almak üzere tekrar 
Türkiye hükiimetile cereyan eden eve gelen Hanım Sedat B. le bir 
müzakerat ilerilemektedir. Bundan arkadaşını Zerrişte H. la birlik
başka İngiliz menabiinden gelen ma te yemek sofrasının başında gör 
lilmata göre Türkiyenin mali vaziye-
tini düzeltmek için Düyunu umumiye müş ve bu halden fena halde si
meclisi marifetile ve Osmanlı Banka- nirlenerek çantasında bulunan 
sı vasıta.ile 460 milyon Türk lirası tabancayı çıkararak Üzerlerine 
ikraz edilecektir. hücum etmiş ve iki el de atmış. 

Bu paranın bir kısmı gelecek üç Bu esnada Sedat B. le arkadaşı 
tallsidin tesviyesine haaredilecektir. 
Maamafih bu haberler buraya muhte- olan zat ta Hanmıın elinden ta
lif menabiden geldiği için teyide muh bancayı almışlar. Fakat dairei 
taç bulunmaktadır. Onun için bu bi- belediyenin bulunduğu ayni bi
ribirine 1:'ym~yan h_aber_l~ri düzelte- nada gündüz cereyan eden bu 
rek. va.zıretı ~avzih ıçın Dayôıler vak'a hayli heyecan uyandır-
vekillennm Parıse avdet eder etmez • . 
beyanatta bulunmalarına intitar edi- mış, hadıse esnasında bazı cam, 
liyordu. Bu yolda Dayinler vekilleri çerçeve de kırılmıştır. Hadise 
tarafından tebliğ neşri bekleniyor. h;okkmda Emanet müfettişlerin 

St'dat Beg 
.. Belediye müdUrU 

den 1ki zat tahkikata başladıg 
gibi silah çekilmesi ve cam kı
rılması gibi şeylerden dolayı dı 
Üsküdar zabıtası tahkikat yap
maktadır. 

Dün bir muharririmiz bu ha· 
dise hakkında izahat almak içir. 
Seılat B. le görüşmuştür. 

Sedat B. böyle bir hadisenir. 
belediye dairesinde cereyan et 
tiğini, tekzip etmiş, ve aile ara 
smda ufak tefek kavgalar olabi 
leceğini, söylemi tir. 

Daktilo Zerrişte H. da 
l'ıarririmize şu izahatı ve 
tir: 

- Biz 11..,nelerdenberi S 



~:=_-:-:--:-::-:-:--~-=~=--:~~~----~~----=~--------~__...~~~~~~ 

c·rrıuu11et.,ın tnrthi tçfr:ha.'lı: 26 HAR 1 Ç TEN AL D 1G1M1 Z HA BE 11 LE R m - . - t;· 

akleden: KAMRAN ŞERiF 
" - Ya hn11çer? .. ,, "- Yok kan dökınek 

olnıaz! Katilin 
lıotbehot hareket ettiğine kim inanır?.,, 

Ağrlpln zeval bulan ikbalini diişünüyordu 

Neron: ı Setli bir bahçede, gülden zen 
- Zehir çok n•Üessir olmalı, cirler sarkan revaklar altında 

iyordu. İhtiyar veya çocuk boğuk bir iztirabın, biaman bir 
ünyesi üzerinde tesiri kat'i o- yeisin zebunu olarak, saatlerce 
ıbilir. Fak~ t orta yaşlı, bün- sessiz, dalgın dolaşıyordu. Ba
esi kuvvetli bir kimseye zehir zan duruyor, bir an mermer bir 
•sir etmiyebilir! Bahusus Ag- sütuna dayanıyor, taşta 1 içine 
pın senelerdenberi en keskin süzülen serinliği iyice duymak 
!hirle ülfet peyda etmiştir. Lo için gözlerini kapatıyordu. 
usta belki de bu işi beceremez. Agripin zeval bulan ikbalini 
nparatoriçeyi büsbütün kuş- düşünüyordu. 
ullandınnış oluruz. Geldani müneccimler hayatı 
Poppea - Ya hançer? nı sevku idare eden yıldızları 
Anisetus başını salladı: . tetkik edip yakından müthiş 
- Kan dökmek olmaz. Kati- bir hadisenin vukuunu haber 

n hotbehot hareket ettiğine vermişlerdi. Fakat bu hadise 
in inanır? Hançer kullanmak ne idi? Yıldızlar fazlasını söyle 
inayeti meydana vunnak, fail- miyorlardı. 
!rini ele vermek olur. Vakıa Bu inzivagahta oturup durur 
öyle bir cür'et Kaysere layık, ken hayatında naEıl bir hadise 
'oppea'ya layık bir hareket teş olabilirdi? 
il eder. Fakat tehlikelidir. Meğer ki Neron yaptığına na 
Genç kadın gülümsedi. diın olarak kendisine dönsün, 
- Ha, :li! Öyle ise bizi daha kaybettiği muhabbet ve ikbali 1 

ızla oyalama da tasavvur etti- kendisine iade etsin! 1 
in kurnazca plan her ne ise bi Bu suretle zihninde öyle sağ 
e bir an evvel söyle... lam bir kc.naat temeli kurmuş-J 

Anisetus: tu ki Neron'dan aldığı mektup 
Ben donanma kumandanı- menkup imparatoriçede hiç de 

ım, dedi. Deniz kazası çok gör hayret uyandırmadı. Oğlu Ag
üm. Onlardan nasıl korunulur ripin'i Bais'te tes'it edilecek 
ilirim. olan Minerva yevmi mahsusu-
Gene bilirim ki beşerin bütün na davet ediyor, orada mihrap

htiyatına ve ilahların nusreti-1 ların önünde ve iliih tasvirleri 
ragmen insan ekseriya bu ka ı huzurunda eski muhabbetlerini 

· tara kurban gider. Sahilden ihya edeceğini ilave ediyordu. 
peyce açılmış bir gemide fena . • . . . 
·erleştirilmiş bir tahta yerin
len oynar, tekne su almağa baş 
ar: Al sana bir kaza! Ben ken
i hesabıma böyle bir kaza ter
ip edebilirim. Ne benden, ne 
e Kayserden şüphe etmek kim 
enin aklından geçmez. İyi bir 
ava, tatlı bir rüzgarla başlıyan 

[eniz gezintileri hazan müthiş 
r feliiketle nihayet bulur. 
Neron haykırdı: 

- İiris hakkı için! Şayanı 
ıayret bir buluş! Şimdiye ka
tar seyrettiğim deniz muhare
ıesi oyunlarında bu kadar kur
ıazca bir hile görmemiştim! 

Bu tasavvur Neron'un çok 
teyfine gitti. Dekor, tiyatro, 
ıokkabazlık: Tam onun istedi
~i şeyler! Cinayet nazarından 
;iliniyordu. Şayet Agripin'in 
ıerine yalancıktan bir kukla ve 
ıa bir kuzu konulmuş olsaydı, 
>U teşebbüs Neronda gene ayni 
ılakayı uyandrracaktı. Sahici 
>İr gemi ile sahici deniz üzerin 
e oynanılacak bu oyun daha 
ıiç bir tiyatroda vaz'ı sahne e
dilmemişti: 

Cinayet bir eseri san'-
ıt olacaktı. İmparator bundan 
!olayı kendine yeni bir oyun
ak bulan bir çocuk gibi sevini
ordu ! 

Agripin Roma 'dan Antium'a 
itmisti. Rıhtımın ta ucunda u
ktan pupa yelken bir gemiyi 
rlıran hembey.az, hücra bir 

":'skte oturuyordu. 

. ; n aile~ile taruşıyonız. Muzaf 
· r H. beni kıskanıyor. Bu kıs
·ançlık saikasile kocasile bir 
avga cıkarmış. Fakat tabanca 
·ıan atılmış değildir. Yalnız 

vga esnasında Muzaffer H. 
ddetle elile camları kırmJI\ ıne 
lP. b11ııdan ibarettir 

Agripin kendisini Antium'
dan getiren gemiden Misen sa
hillerine çıktığı zaman saray 
erkanından müteşekkil bir grup 
ona doğru ilerledi. Aniseus'un 
Tijelleni, Senek'i Brutus'u ta
nıdı. Onların bir kaç adım önün 
den N eron koşuyordu. Kolları 
açık, gözleri yaşlı anasının boy 
nuna sarıldı. 

Güneş gurup ediyordu. Şef
faf denizin hafif kımıldanıslan 
yamaçların tembel güzelliği, ge 
miler üzerine üşüşmüş askerle
rin "Yaşa,, sesleri ve bilhassa 
Neronun şitap ve tebessümü ... 

Oh! Artık istikbalden emin 
olabilirdi 1 

(Bitmedi) 

Boğazlar komisyonunda 

Boğazlar komisyonu Umumi 
Katipliğinden: 
Boğazlar Komisyonunun çar

şamba günkü içtimaında geçen 
kanununsani evasatmda Kara
denize dahil olmuş ve Baltık de 
nizinden bilahare gelecek olan 
Rus gemileri mevzubahs edile
rek bu münasebetle Bulgar ve 
Romen murahasslarının bazı be 
yanata bulundukları ve İngilte 
re murahhassının da meseleyi 
hususi bir alaka ile takip ettiği 
hakkında muhterem gazeteni
zin bu günkü nüshasında b.ir 
fıkra görüldü. Bu murahhaslara 
atf olunan beranat gayri vaki 
olduğu gibi, İngiliz murahhassı 
içtimada bile hazır bulunmamış 
olduğundan, tashihi keyfiyet o
lunması rica olunur. 

[Bu tezkerede iddia edildiği 
gibi biz hususi konuşmaların iç 
timada olduğunu zaten yazma
mıştık. Ayrıca İngiliz murahha 
sının da dünkü içtimaa iştirak 
etti~ini de bildirmemistik. l 

Tahdidi teslihai-gene tazelendi w~~ı;mlj@.il' "I 
Dünkü iV ecJis müzakeresi 

Cenevrede toplananlar Italya-Fransa 
ihtilafını halletineğe uğraşıyorlar 
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Baş basa.. 1 Ame~tkada Hind/standa 

· Mlınakaşa Hacı Turan 
C izli ın ii kt\lenıe
lcr ceryan etli yor 

Cemiyeti Akvamın bu sefer

ediyorlar 

Muahedeyi tenkit 
ediyorlar 

Şiı11al lıudud11n
da çarµı~ı yorlar 

Bütçe ıı1Üzak~ratıı1a cuınarte:-;ı 
giinü },aş1anacal(t1r 

ANKARA, 15 A.A. - Büyük 
Millet Meclisi bugün Reis Ve
kili Refet Beyin riyasetinde top 
lanmıştır. 

İstanbulda aleyhine ikame 
olunan hakaret davası dolayısi
le İzmir meb'usu Mahmut Esat 
Beyin masuniyeti teşriiyesinin 
kaldırılması hakkındaki Başve
kalet tezkeresi muhtelit encü
mene verilmiştir. 

arasında tanzim edilen huku!ci 
ve ticari mevaddı adliyeye ınü· 
teallik müııaseb::ıtı mütekabile 
ye dair mukavelename tasdi~ 
edilmiştir. 

ki 59 uncu içtimaı az mühim ol- --~ LONDRA, 14 A. A. - Hint 1930 senesi bütçe kanunu la
mamıştır. Beynelmilel bir içti- Washington, 14 A. A. - M. işleri nazırı M. Br-nn Avam ka- yihasının cümartesi eünü müza 
maın ehemmiyeti sade aleni su- Stimson ayan hariciye encümc marasıılda sortı ı · t k · · 

Beynelmilel sınai mülkiyet 
mukavelelerinin Lahey tadilatı 
na iltihak edilmesi ve milleti~! 
arasında teşriki mesaiyi inkisaf 
ettirmek cayesine müteveccih 
olarak Akvam Cemiyeti delale
tile bir afet vukuunda musibet· 
zede halka muavenet için teşe~ 
kül eden yardım birliği mukave 
lesinin tasdiki hakkındaki ka· 
nun layihaları kabul olunmu~· 
tur. 

1 
<eresı a. arrur etmıştır. 

rette cereyan edecek hararetli ninde bahri muahede hakkında lan bazı süalle 
münaka~alar!a ölçülmiyeceği i- yeniden izahat vet·dig-i sırada d. - · ' Beledıye memurlarına dair ver ıgı c.: ıapt 
çin şimdi Yugoslav hariciye İngiltere ile Amerikanın kruva- şimali garbi hı ahkamı cezaiyeye müteallik ka 
nazrrının riyaseti altında topla- zör itibarile bahri kuvvetleri a- dudunda bazı nun teklifleri, hava sınıfı men- Meclis cumartesi günü toplı 

nacaktır. nan bu içtimaın sessiz, sadasız rasında müsavatın ancak 1936 fak tefek çarpı:; subinine verilecek zamaim ve 
olup bitiverdiğine bakıp da e- senesinden sonra elde edilebile- malar olduğun. tazminata ait kanunun sekizin-
hemmiyeti az olduğuna hükme ceğini söylemiş, bundan daha söylemiştir. Hu· ci maddesinin tefsiri, nısabı mü 
divermiyelim. Filhakika ruzna- muvafık bir netice beklcnemi- dut üzerinde v zakere kanununun bazı madde- 15 Mayıs 

Kara günün 
kara hatıraları 

medeki işler Cemiyeti Akva- yeceğini de beyanatına ilave et- İngiliz idaresim !erinin tadili, gümrük memur-
mın sırf kendine taalluk eden miştir. Encümen azasından ba- tabi havalide bı !arının hayvan yem bedeli, taa-
yeni bina meselesi gibi birta- zıları Londra muahedesi hak- lunan ve kabi l ıniye ve yevmiyelerine dair ka-
kım idari işlerdi. Bu işleri bir kında tenkidatta bulunmuştur. reislerinden H <. ııun Iayihaları müzakere ve ka-
tarafa bıraktıktan sonra Cenev- c· . I b' Turangazi ile bul edilmiştir. İZMİR, 15 A.A. _ıs May 
re içtimaına asıl ehemmiyet ver _ ının ta e ı H. N · h k · · · 
d

. d" · fh b . . W h" 
14 

AA ç· m~nasebata giriş- .11c. ueıın ıcaz, ecıt ve mü! a atı Izmırın düşman tarafından i~g 
ıren ıger sa aya geçe ilırız · as ıngton, · · - ın m 1 ı r · ·ı - ht b hükumeti le mün'akit muhade- !ine müsadif gün oldu!iu için g 

Cenevrede Cemiyeti Akva- huki'ı.meti Amerikalıların Chen 1' t ıst_ 0 afn da ıa ınınl sı a arı bza ı -~ ara ın an top anmış ve net ve Fransa hüki'ı.metile akte- zeteler bu kara günün kara Jıatli 
ma merbut bir takım komiteler gchow mıntakasını derhal tah- 1" .1 . 1 1 . d b" un-

1 arın 1 en ge en er n en ır dilen dostluk ve uzlaşma mua-ı raiarına ait makaleler ne-ret· 
vardır. Bunlardan biri de tahdi- !iye etmeleri lüzumunu Ameri- . k"f d' 1 . .' ço-

r 
o u tev ı e 1 mı - tır hedeleri ve Türkiye-Almanya nıişlerdir. 

di teslihat komitesidir. Bu ko- ka hariciye nezaretine bildirmis "' N b 'l · .. H 
· · · .. .. ·· d k" · azırın eyanatına gore a-

mıte ıçtımaını onumuz e ı teş- tır. T · · • 1 f 
A 

"k K k 1 1
. cı urangazı nın og u tara ın-

ınen anın anton onso o d k "d d"l b" 
' su Amerikan misyonerlerin ~ sev ve 1 are e. 1 en ır 

K 'h · 'd h" b" h'd" ınufreze ı2 Mayısta bır kaç tay 

M. Grandi 

weı sıen en ~ç ır . ~ ıse yare tarafından bombardıman 
olmadan çıkıp gıtmelerını te- d'l . t. 400 k' "J"k d' . b' · · · ç· h""k ' . · b" e ı mış ır. ışı ı ıger ır 
mm ıçın ın u umetının tr k 1 11 M ta b' ı· · ı· ·ı · 

k - "f .. d - · o ayıs ır n "' ız ı en as erı mu reze gon ermegı va- k .. "'· . .. 
d t 

· ld • .1• t · t" arakoluna hucum etrnıştır. Tu 
e mış o ugunu ı an e mış ır. f k · b"" ·· d c ateşı utun gece evam et-

lngilteredtJ miştir. 

Az para (lC'ğil. .. 
Bir yerli asker telef olmuş

tur. Vak'a mahalline gönderi
len tayyareler mütecavizleri 
bombardıman etmiştir. Bunlar, 

LONDRA, 14 A.A. - Hari- 12 Mayısta dağılmışlardır. Ye
ciye nezareti parlal'l.!ento müs- ni bir taarruza hazırlanclıklaı 
teşarı, Avam kamarasında so- haber alınması üzerine 13 Ma
rulan bir suale verdiği cevap-

İ ·ı 
1 

.. k . . yısta tekrar bombardıman edil-
ta ngı tere 1U uıneurun geçen · 1 d" 
1 d 1 b h 

• k f mıs er ır. 
. e~ e top an~n a ~· on erans ·PESA VER, 14 A.A. _ Ha-
ıçın sarfetmış oldugu paranın b - ·d· k - b" t . . . . . • ı y er gec;ı ıne as erı ır ayya- ı 
16 hın Ingılız !ırası oldugunu d.. . .. t" İk" .1 t t 1 f l 

1 
.. 

1 
. . re uşmuş ur. ı pı o e e o -

soy emış tır. muştur 

Yeni tahtelbahir [Hac.ı Turangazi son zaman-ı· 
LONDRA, 14 A. A. _ zoıs !arda Hindistanın simalinde, 

tonilato hacminde ve :Rainbow hudutta İngilizleri m~şgul edi-
. ı"smı"nde bı'r tahtelbahı'r bugu"n vor. Hindistan erazisine hücum 

rinisanıye tehir etti. Çünkü ' 
L d k f İ denize indirilmiştir . etmeğe teşebbüs eden Hacı Tu 

on ra on eransmda talya rangazi ile oğlu Başahkul Jıu-
ve Fransa arasında bir anlaşma Fran11ada dutta kuvvetli bir kabile olan 
temin edilemedi. Halbuki tah- J . kl . Mohmand kabilesinden adam-
didi teslihat işi biribirine bağlı ..ı\ı'Oll ıpc erı !arla Hindistan erazisine geç-
bir çok meselelerden mürekkep J k · · ı d' B ı .. LİYON, ı4 A.A. _ İpek i- me ıstemıs er ır. un arın uze 
tir. Cenevre komitesi ihzari bir rine tayyar~ gönderilmişti. Ha-
mahiyettedir. Karada, denizde malathaneleri sahipleri sendi-

1
.h kası mu" hı'm bı"r karar suretı· ka- cı Turangazi ile Hindistan mil-

ve havada tes ı atın nasıl tah
dit edileceğini tesbite uğraşı- bul etmiştir. Bu karara göre ticileri münasebatta bulunuyor. 
yor. Londra konferansında İta- bundan böyle Fransada yalnız Geçen nisanda Peşaver üzerine 
lya ve Fransanın anlaşamama- kozalardan istihsal edilen tabii Hacı nın kuvvetleri tarafından 

b 
.• d. · ı"peg· e "İpek" 1·smı· verilecektı" r. yapılan akın neticesiz kalmıştı. 

sı ta ıı ır kı, denizde tahdidi F k T · h d 1 · 
Bu kararın hı.la'fında hareket a at urangazı u utta ngı• 

teslihat işini kolaylaştıracak ı· ı · ı k · 
bir adım olmamıştır. İşte komi- bir nevi dolandırıcılık addoluna ' z en meşgu etme ten gen 

. .. .. k" . . caktır. kalmıyor.] 
tenın onumüzde ı teşrınısaniye G k 
k d h . · 1 d" f Maamafı"h, ecnebi memleket azete yo ... a ar te ırı a tı ye ı ay zar ın 
da Paris ve Roma arasında bir !ere yapılacak satış muamele le BOMBA Y, 15 A.A. - HükU 
anlaşma temin edilebileceği ü- rinde "sun'i ipek" tabirinin kul- met Bombay kongresi tarafın
rnidiledir. Cenevrede İngiliz, )anılmasına cevaz verilmekte- dan çıkarılmasına karar verilen 
Fransız ve İtalya hariciye na- dir. Ancak tabii ipeği havi' ol- gazetenin neşrine mani olmak 

1 d 
· ı· k mıyan maddeler hakkında kısa için lazım gelen tedbirleri al-

zır arı arasın a geçen gız ı o-
l h b k d · ca "ı'pek" denı·ımesi hakkındakı" mıştır. Hükfunet bu gazetenin 

nuşma ar ep uma sa ı temın 
için oluyor. Bu itibarla Cenevre memnuiyet baki kalacaktır. sahiplerini, gazetelerini 2 ay 
içtimaı az ehemmiyetli değil- Şark şimendifer tarifesi müddetle hangi §~kilde olursa 

di Ş k 
· d"f l · · olsun çıkannamaga, yahut fe-r. ar şımen ı er erı yem ta- • 

"f · · b"k" d .. d · "b satkarane yazılar neşretrneme-
CENEVRE 14 AA Bu rı esının tat ı ıne un en ıtı a _ d tm" t' • · · - - b 1 ge avet c ış ır. 

gün muhtelif murahhaslar ara- ren aş anmıştır. 
sında müteaddit görüşmeler ol- delerin müzakeresi hemen he- Balkanlarda 
muştur. Bunlardan en mühim- men tamamile bitmiş olduğun- Hırvatların muha-
mi M. Briand ile M. Grandi a- dan meclisin içtima devresinin kemesi 
rasında vukubulan mülakattır. yarın nihayet bulacağı söyleni-. 
Fakat, bu görüşmelerden hari- yor. 
ce hiç bir malfimat tereşşuh et- Yeni bir konferans mı? 
memiştir. 

Ağlebi ihtimale göre M. PARİS, 15 A.A. - Excelsi-
Grandi yarın Cenevre'den ayrı- or gazetesi yazın Fransız ve 1-
lacağından başlanan mükaleme talyan murahhaslardan mürek
lere siyasi vasıtalarla devam o- kep bir konferans toplanması
lunacaktır. nın düsünülmekte olduğunu 

M. Von Curtius ile M. Zales- yazmaktıidır. Bu gazetenin isti 
ki Almanya ile Lehistan arasın hbarına göre bu konferansta i
daki ticari münasebetler hak- ki memleket arasında hala mu
kında samimi surette görüşmüş allak bulunan meselelerin hal
lerdir. Biraz soııra M. Zaleı:;ki line ve bir anlasma zemini ha
ile M. Briand Fransa ile Lehis- zırlamağa çalışılacaktır. Böyle 
tana ait meseleleri bir arada tet bir itilaf elde edilebildiği tak
kik etmişlerdir. dirde gelecek Eylulde M. Bri-

M. Eriantl, yarın Alman ha- and ile M. Grandi tarafından 
riciye nazırı M. Von Curtius ile tamamlanacaktır. Bu konferan 
görüşecek ve Cuma günü Paris sta amele fırkası hükumetinin 
e gidecektir. de bir mümessil bulunduracağı 

r <11ameve dahil <>lan mad söyleniyor. 

Belgrattan yazılıyor: Yugos
lav kırallığı ateyhinde suikast 
tertip etmekle maznun Hırvat
ların muhakemesi fevkalade 
mahkeme tarafından görülü
yor. Bunlar tevkiflerinden son
ra kendilerine yapılan fena mu· 
ameleden şikayet ederek polis
teki ifadelerini inkar etmişler
dir. Bu muhakemenin neticesi 
merakla bekleniyor. Çünkü şim 
diye katlar Hırvatlarla Sırplar 
arasında bir anlaşmağa doğru 
yapılan teşebbüsler bu muhake 
me neticesinde ya müspet, ya 
menfi bir şekilde görülecektir. 

Maznun olarak mahkemeye 
getirilen yirmi dört Hırvat ken 
dilerinin pek ağır işkencelere 
manız kaldıklarını söylemişler

d'*' 

ANADOLUDA MlLLlYET 

lzmrde buhı·an ... 
lktısdi durgunluğıın şehir -

diki tesirleri 
ve ölü mevsimde /zir ... 

iz.mirde Bayraklıya bir nazar ... 

lzmir, (Milliyet) - İzmir gü Liman eski varlıklarını hat1' 

zel bir bahar yaşıyor ... Tabia- lamakla vakit geçiren zavail
1 

tin büyük bir zevkle süslediği düşkünlere benziyor. 
bu güzel diyarın bahanna haki- Vaktile geceleri bir cok vıı· 
katen doyulmuyor ... Yalnız bü purlardan süzülen elekt;ik :ıiY3 
tün bu güzellik İzrnire yakışını sının yaladığı limanın sulan, ıı0 
yan bir durgunluğun arasında cak balıkçı .kayıklannın söniilc 
çok sönük kalıyor. . Hani bazı kandillerinin aksini görüyor. · · 
~nsanlar. v~rdır: .. Siz ?nları da- 1 İzmir imar noktai nazanndao 
ıma neş e~, e;Iencelı, faal ve çok değismiş ve çok güzelleŞ" 
cevval gormeg~ alı~~ışsmız- rniştir. Gazi bulvarında yapılll~ 
dır .. : Aradan ?.•r muddet gc- yeni binalar, Bankaların yeoı: 
ç~r. sız onları g?zd~ kaybeder- den yeniye yapılan ebniy~!t~ 
sınız ... F~at ~ır gun onlar kar bu yangın yerine gün geçtıl>Ç 
şınıza neş elen kalmamış, cev- bir güzellik veriyor 
val ve f~al olan -~alleri ~tıl ve İzmirin değismi; ve güzeJlef 
cansızlıga tahavvül etmış ola- miş iki şeyi va;: Biri yarını ıcıı: 
r~ çıka~~ar .. İşte bu karşılaşış lan elektrikli trıımvay, diğeıl 
sızı çok uzer ... Ben de bu defa t t"k t ı f 
t . d b hi h' ld o oma ı e e on ... 
zmır e u sse sa ıp o um. .. . rıırı' 

Saat kulesinin yanından 0 _ Kordonun uzerınde atlı t 1 
dbd .. "'"' muz omuza geçilen yollarda v~y. a un an yırrnı sene e ,~ 

şimdi yan yana iki kişiyi bile k_ı bır hayatı yaşıy~l~r, Kaı:,,, 
gönnek mümkün olamryor tine yolunda elektrıklı trarıt ıııı' 

· yın zevkini sürüyorlar ... B t 
Buna iki mühim sebep var- kalırsa İzmir Belediyesi h~~ ~i 

dır: Bunlardan biri ve en mü- pahasına olursa olsun, Bırı0 , 
himmi mevsim meselesidir. kordonun bütün güzelliğini ""ı 

Çünkü İzmir ancak senenin çıran atlı tramvayları dertı• 
dört ayı çalışan bir yerdir. A- ortadan kaldırmalıdır .. 
ğustosun sonunda başlıyan fa- Otomatik telefon ticaret ~ 
aliyet Kanunuevvel bidayetine mesai hayatında ne kadar b r 
kadar devam eder. İ:;te şimdi İz yük bir rol oynuyorsa, köş1>1' 1 
mirin hakikaten durgun bir ayı dekilerde muzip ellerde o J<11M 
dır. gülünçlü alaylı işler görüyo':J~ 

İkinci sebep: lktısadi buhran Gece yarısı kimin yaptığı b\13 
dır. İktısadi buhran. son zaman miyen telefon sesleri bir ço1' 11~ 
!arda, asri kelimesi kadar taam nımları gece uykularından ıT1 
müm etmiştir. Her ağızda, her nım ediyor. · · 
yerde bu sözden bahsetmek mo İzmirde en ziyade tetkilce ~ 
da oldu. Asıl garibi en ziyade yan olan cihetler, bankalı\, 
lüks olan ve pahalılığı ile tanı- piyasa üzerindeki tcsiratı. z~ 
lan yerlerde iktısadl buhrandan at Bankasının kooperatıf ~<1et 
bah~edÜmemesidir. Fakat İzmir !atıdır. Bunlar hakkında~• ııa· 
hiç te böyle değil.. Eğlence yer kikatımı, iktısadi vaziyeti~ ce' 

leri bom bos. . . Tiyatrolarda kiki şeklini ayrıca teşrih e e 
kimseler yok .. Görülüyor ki buh ğim. ,, * 
rar ~akikaten mevcuttur ••• 
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yağından kilo başına 8 kuruş 
---~-------------------------------------__:_--------~ 
olza • 

resım alınacak 
atil Arslan 

eofanı öldüren 10 
neye mahkum oldu -----!rese de 
laınıinat 

1500 lira 
verecek 

~ık .. '1 Udar'da bakkal Teofani 
,~en Arslan ile ketmi şeha
, addesinden maznun Ulvi-

-- -- -
Elli şoför 

DiJn segriise/er 
m•rkezince 

cezalandırıldı 

Otomobil ve tramvaylar dün 
umumi bir teftişe tabi tutulmuş 
ve bozuk taksili, karnesiz, ehli
yetnamesiz oldukları için ellika 
dar otomobil şoförii tecziye edil 
diği gibi tramvaya asılan ve atlı 
yanlardan da 20 kişi kadar tec
ziye olunmuştur. 

--0-

Bcynelmilel seyrüsefer 
i,aretleri 

Otomobiller için kullanılma
sına karar verilen Beynelmilel 
itaretler hakkında tetkikata de-

l vam olunmaktadır. Bunların ne 
relere korunası llznn geldiği 

1 tesbi t edildikten sonra yerlerine 
konacaktır. 

-O-

Şişlide akan lağnnlar 

1 
Şişlide Etfal hastanesi sırtla 

rından açıkta akan liğırnların 
kapatılması ve denize akıtılma
ıı için Emanet fen hey'eti tetki
kat yapm!f, bu ı, için 200 bin li 
raya ihtiyaç görilldilğünü anla-

Hanımlar muştır. Emanet bu işi için tahsi-
~tkiye M ff H 1 .. t olmadığından bir şey yapa-
~, ve uza er . arın • b d" ''<k-.. 

1 
. ~ d mıyacagını eyan e ıyor. 

1
- .. e erme a6 H"ceza a de 

ıc: Undu. -o-
lııun vekilleri müdafaada T erkos işi bitiyor 
~ktan sonra mahkeme Şehrimizin alAkadar mahafili 
, tııü:.akercye çekildi. İki ne gelen malfunata göre Nafia 

lilren milı:akereden sonra vekaleti bugünlerde İstanbulun 
e Arslanın kasten katil su ihtiyacı ve terkos şirketi hak 

,ıs seneye ve ancak ağır kında kat't kararını verecektir. 
~ <>lınası dolayııile 5 sene- Vek~letin İstanbulda yaptığı 

tetkıkat tamamlantnı§tır. Vek! 
let kararın esas hatlanru tesbit 
etmiştir. 

Bulunan sureti teııvlyenin ter 
koı şirketile yeni bir mukavele 
aktetmek mi, yoksa mevcut mu 
kaveleyi feshetmek mi olduğu 
hakkında henüz malumat yok
tur. 

-0--

Sütçüler Ankaraya 
bir heyet gönderiyorlar 

Arı/a11 S , . litçUler cemiyeti asri ahırlar, 
ı~lerek 10 &ene atır hapse meaelealnl halletmek için Anka' 

lira vereııeye tazminat ra'ya bir he!'et göndenneğe ka-1 
ıtıahkfun edildi. Heyeti rar vermiştir. 

~ 3 hanım hakkında be- Sütçülerin hey'eti Ankarada 
ta.rı verdi. fenn1 ahırların Emanet tarafın-

-o- dan yapılmasını temine çalışa-

t liikmet B. in caktır. 
'~etelerden davası p-

0
-
1
-
1
,-
1
-
6
-----

~llt müstantik Hikmet B. 
dan Milliyet, Politika, Karmanyola 

VllAgette 

Sayım vergisi 

.Ağnamın tadadı 

ikmal edildi 

Ucuz eşya 

Hangi 
fi atları 

eşyanın 

düşüyor 

Ticaret odasına bu 
hususta 

bir rapor verildi 

Hilekarlık! 

Kolza hilekarlığının 
meüi çaresi ne ? 

8 kuruş gümrük resmi I 
alınmak için 

bir layiha hazırlandı 
Tahsil memurları ağnam ta

dadını ikmal etmişlerdır. Vergi 
nin tahsilatı hazirandan sonra 
tahsiline başlanacaktrr. 

-o-- Son zamanlarda bazı ithalit Petrola kolza karıştmlması 
Ziraat müsteşarı eşyasının fiatleri mütemadiyen petrol kumpanyalarile bayiler j' 

du··şu··yor arasında artık umumi bir itiyat 
İktısat vekaleti Ziraat müs- . · d · · h 1i · ı 

t ıh Ab
.di Be t . Tıcaret o asına venlen bır ra a nı a mıştır. 

eşarı san ı n y zmır- ı ld ğ 
d ld

.k · porda bu eşyanın ne er o u u Emanet bunun önüne geçeme 

• 

en ge ı ten sonra Londraya f" 1 · · t ··1·· b ı di~ 
g

'derek b t k . . . ve ıat ennın enezzu u sc ep e- 6 i gibi petrol inhisar idaresi 
ı ay ar ongresıne ıştı- . .. .1. M h f G.. ·· ı d rak edecektir. n gosten ıyor. . . de yaptığı teşebbüslerden bir ne u a ız ucu sporcu arın an müteşekkil bir bisiklet kaf1• 

Rapora nazaran fıatlerı mun- tice alamamıştır. les~, teşebbüs ettikleri büyük bir seyahatı muvaffakiyetle ikmal 
-<>-

Rumların İntihabı 
tazaman düşen eşya bilhassa Mevsuk bir membadan aldığı ettıkten sonra, şehrimize gelmişlerdir. 
şunlardır: Pamuk ve pamuklu- mız malfunata nazaran memle- Bu seyahat Ankaradan başlamı§ ve yağmur çamur içinde 

Beyoğlu R ··t ıı· h !ar kahve şeker petrol kalay devam eden tıırne 6 gu··n zarfında Kırklarelı"ne muvasala"t suretı·-um mu eve ı e- , • • • • ketin zararına olan bu hareket 
yetinin müddeti hitam buldu- kauçuk, çay .. Bu mevat geçen İktısat vekaletinin de nazarı le bitmiştir. 
ğu için yeniden intihap için, Vl- sene yapılan fazla istihsal neti- dikkatini celbetmiş ve bu hile- _Muhafız Gücü sporcularının Ankara - Kırklareli seyahati bu 
liyete müracaat etmı"şl rdır· ces· olarak bu seneye rok stok • vadıdc yapı ' tn hareketlerin birincisi deg"ı"Idı"r. e . 1 ~ kar lığı kökünden izale için çok 

de redı.lmı·~tir _Spora büyük bir ehemmiyet veren Gu""ç reı"sı· İsmaı·ı Hakltı 
v ~ · musip bir harekette bulunulmu,. Va/ova yolları Sun'i ipekte geçen sene çok " Beyın s~~k ve idaresi altında çok kıymetli muvaffakıyetler ka-

.ı ı · · · tur. zana G 1 b d b" istihsal edildığınden ipek ve ya V .
1 1 

k 
1 

n uç sporcu arı un an ır müddet evvel orta Anadoluda 
pa • fiatleri düşmektedir · en en ma mata nazaran ° 1500 kilometroyu geçen çok büyilk bir bisiklet seyahatı yapmış-

Tahklka ta başlaı: dı f:unlarm fiatlerinin daha faz- ı:aya 8 k~1:11!l ~ümr~k resmi ko- !ardı. 
-- -· 

1 
d"" e"" de rapora 1·ıave edı"l nulrnası ıçın bır lilyıha hazırlan Bugün itmam edilen ikinci seyahat bır· 1·ncı'sı· kadar va·51• bı'r 

Bir mllh•ndlsle 'en memu- a uşec 6ı " -ı• mektedir. mıştır.Kolzaya 8 kuruş resim proğrama malik değilse de 6 giln zarfında 900 kilometre mesafe 
ru11un ihmali var mı? konduğu takdirde kolzanın fiati katetı;n~k ~uretile memlekette yeni bir rekor tesis edilmiş ol-
Viliyet tarafından Nafia ser Ömer Hayyam konferanıı petrolün fiatinl de yeçmiş olaca 1 .m_a.sı..oıt-.ıb;;.a:.r-.ıl;;.;e;,.o;;;;ı..,1unz;,;,.;,k;,;;a;;d;;;a;;,r..;e;.;,h;,;e;,;;m;,;:m:;;:;iYı.;e;;;;t~l~id~i,:.:r.~======~-

mUhendisliğine tahsisat verildi- Dün akşam Türkocağında, ğından sahteklrlık ta kendili-
ği halde yalova yollarının bugil doktor Abdullah Cevdet B. Ö- ğinden kalkacaktrr. 
ne kadar inşaat ve tamiratının mer Hayyam hakkrıııdaki kon-
ikmal edilmemiş olduğunu yaz- feransııun ikincisini vermiştir. Barda dayalı 
mıştık. Geçen konferansında Hayyam' 

Ekonomi 
Kömür ihracatımız az 

Vl!Ayet bu hususu nazarı dik- ın hayat ve felsefesinden bahse
kate almış ve inşaatta terahisi den doktor, dün akşam, Garp 
görülen mühendis Sabri Bey ile şairlerinde Hayyam'ın ruhu ve 
fen memuru hakkında terahi me rubaiyatının en güzellerini an

Hacı Bekir zade 
Muhiddin Beyi 

Gardenbar'da diiv
diller mi? 

192~) ye 19.jO seııeleri şuhat avla-
rn1da )T unaı1istana · 

g()ndf•rdiğ·in1iz k()ıııiir ne kc-tdar? 
selesinden tahkil<ata başlanmıs !atmıştır. 
tır. Vali vekili Muhiddin Bey -----
de bu glin Y alovaya gidecektir. Bir intihar 

D k Ş h Dün ak'!am Büyükadadan 
O tor 8 İ köpriiye son postayı yapan kı- Evvelki gece Gardenbar'da Z .. .. -·-

Bir tetkik seyahatine çıkmış nalıada vapuru Kadıköyünden bir dayak hadisesi olmuştur. . . o~g.ulda~ koınur ;nadenle- dimdeı; bugilne kadar sanayiin 
olan Almanya devlet bankası kalkarak köpriiye gelmekte i- H. d" ş k · H B k" rının ıstıhsalat ve faalıyetı azal terakkıyatını gösterecek sekil-a ıse e ercı acı e ır za- maktadır d k 1 · 
sabık müdürii umumisi M. Şaht ken vapurun kıç tarafından bir de Ali Muhiddin Beyle .Mısırlı . · e ısım arı ıhtiva edecek olan 
bugün Reçeli Karol vapuru ile kendini denize atmı'Ş ve boğul- · . . . Tıcaret odası tarafından ya- müzeye Mısır konsolosluğu Ti-
~ehrimize gelecektir. t Esbabı intihar ve hüvi Fazıl Bey ısmınde bın ve arka- pılan bir istatistiğe nazaran şu- caret odası vasıtasile sanayici-
~ muş ur. · - , - daşları arasında olmuştur. bat ayında ecnebi gemilere veri 

Doktor Şaht ayrıca bir kon- eti hakkında tahkikat yapılmak V k' 
1 

!erimizi davet etmişti •. 
ferans verecektir. tad:ır. . .a a şu suret e cereyan et- len ihrakiye ve hamule gerek -<>--

mıştır: geçen senenin ayni ayına, gerek 1 · 
b

. ı· d zmır belediyesi tahvilatı 
Ali Muhiddin Bey bir masa- ır ay evve ıne nazaran az rr. 

da tek başına oturmakta imiş. Mesela bizim kömürlerirnize Menkul kıymetler ve kamtı+
Kartısında diğer bir masada da en büyük mahreç olan Yunanis yo borsası komiserliğinden: iz. 
Fazıl Bey ve bir kap~a~ ile ar- tana geçen senenin ı~.ba~ ~-y~n- mir .Belediye dairesinin ihraç 
kadaşlan oturmakta ımışler. da .~ t?n.maden k~muru ıh- ~tmış olduğu her biri yüz Türk 

Ali Muhiddin Bey, Fazıl Be- raç edılmıştı. Ha~bukı bu sene lırası itibari kıymetindeki yir
yin masasında oturanlardan bir §':1_ba~?a Yunan'.stana alan n:'i .bin tahvilin, Maliye Vekale 
ikisi ile seliimlaşmııı ve onları komur ıhracatımız ancak 3555 tının 3 41930 tarihli ve 8818 mı-

d 
. . tondur. ma ı · r· masasına avet etmıştır. ra ı emrıne tev ıkan 13/ Nl-

Fa:ııl Bey, Muhiddin Beyin -<>-- s~n '9~0 .tarihinde Borsa mecli-
bu davetine canı sıkılmış ola- Liman şirketinde tasfiye sınce ıttıhaz edilen karar üzeri
cak ki: Liman şirketinin kadrosunda ne Borsada alınıp satılmasına 

- Olamaz. Senin yanına g1t- tenkihat yapılacak, 300 e karip müsaade edilmL olduğu tebliğ 
melerine razı değilim. Baştan memurdan 80 ni kadro harici bı olunur_. -------
çıkarırsın. demiştir. rakılarak bir müddet mezun 2d 

Ali Muhiddin Bey: dedileceklcr, müteakiben ken- Halk memnun de°'il 
_Sen ne karışıyorsun. demiş dilerine tazminat verilerek ala- Fı 

j~ Y'arın, Ermenice Azta
~~l !inalı: ve Rumca Avyi 
~~ c~ aleyhine açılan tah

o aaııe Yarın gazetesi ale-
0 ı.~Çılan muhtelif hakaret 
ı· ~ııı rüyetine ikinci ce

Taksimde bir mada
mın miJcevherle dolu 
çantası gaspedlldl 

Gll:ıel :Jan' atlar birli(!/ az11•ından bir 
muslhlılnaılar grupu 

· kaları katedilecektir. Şirket bu 
tır. l l d Bunun üzerine: suret e memur maaş arın an Adalar tarifesi halkı 

tatmin etmiyor _ Karışırım tasarruf edecektir. Son Gümrük 

rı 1 llandı. Hikmet B. gaze- Taksimde Camcı sokağında 
e ~trı ~1.0) ar bin lira istiyor oturan ~m. Argi~ e'_Nelki ge~e 

ı l\<lısıni avukat Şevket B. evine gıderken online henuz 
tıı~iyordu. Yarın ve İk- kim olduğu anlaştlmıyan bir a-

Türk musikişinaslarını 
himaye etmek lazım 

K · tarifesinden evvel tüccar lüzu-
- . arış_arnazsın mundan fazla eşya celbcttiği 
Dıye agız kavgası başlamış "h tl b" ··dd tt b · ı· cı e e ır mu e en en ıman 

---
Son vapur 8,45 olmalıdır 

tır f · · kk f . . B" • . . . aalıyetı teva u etmıştır. ıt 

* 

l Cs'uı müdürleri mahke- dam çıkmış ve içinde 31 lira, bir 
~ tclnıişlerdi. Dava gelmi- saat, incili altın bir kordon, bir 
~~·uı müdürlerin lhzaren pırlanta yUzilk, bir altın halka, 

111 31 mayısa talik edildi. bir altın ıııtavroz ve .bir yU%ilk 
bulunan çantasını elinden kapa 
rak kaçmıştır. 

-0--

Bir kadm çiğnenmiş 

·~ llr yağmur yağmış? 
~lt,ç gündenberi yafmak
~ hğnıur dün de fasılalı 

devam etmiştir. Şimdi- Perukar Kamik Ef.nin zevce 
1 ~.;:ağan y~ğmunın mik- si Mm. Ağavni dün Taksimden 
•lt· 1lırnetreyı bulmuştur. geçerken henüz kime ait olduğu 
~ rasathanesi havanın anlaşılamıyan bir otomobilin al 

. Çık olacağını söylemek tında kalarak yaralanmıştır. 

~l\ inhisar idaresi her se T ramvay-:-yankesicilik 
llı.alüllerine ve şehit ev 

: sigara satışının yüzde Nafia mühendislerinden Feh 
ı ermektedir. Bu sene şe mi B. dün tramvayla Ortaköye 
~1<trı ınali'ıl gazilere da- giderken cebindeki 70 lirası yan 
•d P<ıranın yekunu 800 kesici tarafından çalnımıştır. 

ır. 

Güzel San'atlar musiki şubesi Fırkanın 
müzaheretini rica etti 

~ıh~yet her ıkı t_arafında a- tabi şirketin işi de, varidat da Hali hazırdaki Adalar hattı ta-
sabıyetı artmış ve rıvayete na- azalmıştır rifesi ada sakinleri tarafından 
zaran Ali Muhiddin Bey: · -o- bir çok şikayeti mucıp olmuş-

- Kaba dayı iııen dışarıya Milli vapurcular tur. Şimdi tatbik olunan tarife-
gcl. demi§. M"IU k 1 de köprüden son vapur saat 

1 • 11 " •' Böylece iki taraf masaların- ; vapur. .1:1~pany~ an 7,35 te hareket etmektedir t~ 
Zaman zaman Türk musikiııiı400 ü mütecaviz aza kaydedil- dan fırlamışlar ve barın korida- dposbt~ arı~ tanzımı __ ıçı~ ara ~ın sahipleri için bu saat erken bu-

l 
"k• l · · · · · · · b 1 d ·· runa rıkrnışlar. Burada kavga- akı~ ~n a~ma vuclu e ge ır- lunmaktadır. Seyrı·sefaı"n ı"dare-nas arının şı ayet ennı ıııtırız. mış ve un ar an muracaat e- " . me ıçın ugraşıyor ar. . 

Memlekette, hemen her mü- denlere iş bulunmuştur. ya Fazıl Beyın taraftarları da Mevcut hatlara tahsis edilen sınde alakadar bir zat, tarifenin, 
essesede Türk san'atkarı istis- Avrupa'nın aşağı dereceıinde karışmışlardır. postaların intizamsızlığı vapur- mevsim tarifesi olduğwm ve Ha 
kale uğruyor, işsiz kalıyor. Bu- ki çalgıcıları memleketinde pa- Bu esnada tokathK atılmış, cuların da zararını mucip oldu ziran 1 den itibaren yaz tarifesi
na mukab~l Avı:upa'n_ın. ~n aşa- r~ kazanan:ıyarak İstanbul'a yumroklar savrulmuş ve kavga ğundan bu anlaşmanın kabil o- nin tatbikine başlanılacağım 
ğı derec~~ındek\ mu~ıkı~~~a~la- hi~ret.~~eg~ ve ~ur~a 1~ ~~a uzamıştıil'. Nihayet araya gar- lacağı kuvvetle ümit ediliyor. söylemiştir. Yaz tarifesinde A-
ra, _bu muesse

1
se ebr'. e~bı en~e mı rag etı gokrmT~~ek ş ,atkı. a sonlar girmitler ve bin müşkü- -o- . dalara son vapur 8,15 kalkacak-

liyık olmadık arı ır rag et gos rı zaman artı ur sana ar- . Bo d t 
teriyorlar. larmın işlerine nihayet veril- litla ga~ga ba.s~lmışt:ır •. ~~-tı- rsa a vazıye tır. Fakat bu da halkı ve is sa-

Güzel san'atlar birliği musi- miş, hepsi birer bahane ile çıka cede Ali Muhıddın Bey yuzun- Dün borsada İngiliz lirası hiplerini tatmin edebilecek bir 
ki şubesi, memlekette miktarı rılmıştı. den yaralanmı!Jtir. Garsonlar- 1032 kuruşta açılmış bir aralık vaizyet değildir. 
zaten az olan musikişinasların Cemiyet azasının şikayeti ü- dan bazıları da, bu patırtıda da- 1032, kuruş on paraya kadar Kıs tarifesinde 7 35 e kadar 
bu elim vaziyete düştüğünü gör zerine alakadar makamat nez- yak yemişlerdir. Hadise barda yükseldikten sonra ·1033 kuruş çalışa"nlar için yarım' saatlik bir 
düğü günden beri mütemadi te dinde teşebbüslerde bulunul- karışıklığı mucip olmuştur. on parada kap~nmıştır. fark hiç bir şey ifade etmez. O-
şebbüslerde bulunarak bunun muş ve neticede belediye nizam • Altın 914, 11_ret -~'9.~ kuruş- nun icindir ki kışın karanlık bas 
önüne geçmeğe çalışmaktadrr. namesine yeni bir madde ilave idman şenlikleri tan muamele gormuştllr. tıkta~ sonra 2,s saat kadar isle-

lllektep/ı•/er Birliğin musiki şubesi reisi Mu olunmuştur. Buna göre, cemi- -o- · b d b 1 k · · k ır.ıı hiddin Sadık B., yeni teşebbüs yette aza olmıyan san'atkar ic- tehir edildı• Tu""tun·· piyaıası düşük i ::ı a~ın a u unma ıçın a ·sa-' mm sekizde olduğu bir zanıan-
"!> ..... ı·ıı . . Iİıı • '.'a u erıne tevzıat 
~~- 1nhisar idaresi bu pa-

ttan . .d d .. ~ ıptı asın an ıtıba-
/ edecekti. 
ı,;n başka harp malulle

<lat Bankasında birik
' vardır. Bu para da 

a tay, tecavüz ediyo~. 
.,. da haziran nihaye
.~ eclılmesi icin hüklı-
' >ıd ' 'ır. e teşebblisa ta bas-

mÜsabakası !erden bahsederek vaziyeti şöy rayı san'at edemiyecektir. Fa- Tütün piyasası son günlerde i da ancak 8,45 de bir vaımr tah-
le anlatmıştır: kat bu tedbir de "Zenci, yaban- · d"" k 

53 üncü hafla bitti "-Musiki şubesinin yegane cı çalgıcı,, modasına set çeke- Bugiln yapılacak üçüncü id- düşkün gitınektedır. Bu uşü - rik edilebilmelidir ki hem iş sa-
man şenlikleri gelecek haftaya iliğe sebep olarak alıcıların hipleri memnnn kalsıııl<.r hem 

53 Uncu hafta botmlştir.. emeli, musiki san"atkarlarına iş memiştir. Türk musikişinasla- . . mevsim bidayetinde fazla mal d Ad 1 , , .. 
Gszetemizde rıkan haber- bulmak, onları muhtelif mües- rın hukukunun muhafazası için, talık edilmıştir. 1 · ·· ·1· e a araa vasıta~ız ı - • uzun-

y B b "dm . iddihar etme en gosten ıyor. d '<l . 1 L • • 

ıerde!t en milhlnıminl seçip ~eselere yerlestirerek maişetle- diğer cemiyetlerde olduğu gibi una se cp ı an şenlıkleri- en gı emıven er "ll mdırumı 
cumartesi nk,amına kadar rini temine yardım etmektir. hilkfımetin müzahereti lazım- nin yapılacağı Taksim stadyo- -o-. 'yetten ~:urtpl,;ı•,l · 'ı 1 ı ıs-
mUsabal~a memurlağııaa r;lln· Zatefi cemiyetin maksadı teşek dır. Son bir teşebbüs olarak bu munun çamur olmasıdır. Mısır sanayı sergnıı 1 tal: m ıhik temenni ı se' ise-
dcrlnlz. Neticeler pazar gOnU külü de udur. Şubenin ilk te- huFusta halk fırkasının müzahe Şenlikler gelecek cuma günü Mısırda ·ak•m1a bir canayij fain u't'um mi rh"r · • ·niıa 1i 
ııeşrcdllecektlr. l d · · · · "k _... _________ _.,.: şekkülü zaman arın a cemıyete retını rıca ettı ... ayni saatte yapılacaktır. serı;;isi acılacaktır. Tarihi 'a- 1 kn r,. ~'"' · • 

• 
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Asrın Umdesi "Milliyet'' tir. r:=I:~~!€€:~:::c::::J 
Cenevrede Cemiyeti Akvam lan da bildiriliyor. Bir habere cak intihabat dolayısile papas-

16 MAYIS 1930 Meclisi 59 uncu içtimamı aktet- göre de Gandinin tavsiyesi ü- lar faaliyete geçmişkr. Pisko-
IDAREHANE _ Ankara cadde.i· ti. Fakat bu içtima, daha ilk zerine,Naidu namında bir Hint- pos neşrettiği bir beyanname

No. 100 Telsraf adreai: Milliyet, ı .. günden daha ziyade Londra li kadın Gandinin yerine mim de, hükumete rey vermek ve 
•anbul tahdidi teslihat kongresinin de hareketin başına geçmiştir. Ö- hükumete taraftar olan gazete

G 

Telefon numaralan: 

latanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 

vamına benziyor. Ajans haber- tedenberi Hindistandaki milli !eri okumak günah olduğunu i
leri, İngiliz, Fransız ve İta!- hareket hakkında yazdığımız !An etmiş . Halkın mühim bir 
yan hariciye nazırlarının, Lon- yazılarda şunu tebarüz ettir- kısmı cahil ve papaslarm nü

Asalet 

S« lI ı'ı tt: 

- Aşk hikayeleri -

ld:lıplllır ıüsıbıtrn 

Mısır - lngiltere 
52 ıncr haftanın 4 üncü!"'. 

nü Darüşşafaka lisesinden 
Osman Nuri B. kazaıunışt 
Yazısı şudur: 

11 3 aylığı 
i g< 

Türkiye için Hariç için 
400 lı:ııruı 800 kurut 

drada bir türlü anlaşılamıyan mek istedik ki, hareketin en fuzu altında olduğundan, hüku- Ferhan Bey bugün yazıhane- ramıyacağını zannediyorduk. 
tahdidi teslihat meselesi etra- zayıf tarafı bir liderin bulun- met intihabatta kaybedeceğini sine çok geç gelmişti. Geceyi Evlenmemiz yaklaşmıştı. Tam 
fında görüşmekte olduklarım mamasıdır. Bir milleti bir ide- anlamış ve intihabatı tehir et- rakılı, kadınlı, çalgılı bir eğlen bu esnada si11: meydana çıktınız! 
bildiriyor. Malumdur ki, İta!- al etrafında toplıyarak onu is- tirmiş. ce lileminde geçirmiş sabahle- Necmi, masaya doğru iğil-

Bu haftanın en mühim ha 
ri şüphesiz ki Mısır - İngill 
müzakeratının pek nazik bir 
haya girdiğini yeni gelen ha 
!erden anlıyoruz. Mrsır baŞ 
li Nuhas paşanın riyaseti al. 
daki heyet ile İngiliz haricı. 
nazırı Mr. Hendersonun riY 
ettiği İngiliz heyeti arasında 
aydanberi devam eden m .. 
ratın mevzuunu şu dört 110~ 
teşkil etmektedir. 

t 6 .. 
e • 

750 .. 1400 .. ya ile Fransa arasındaki reka- tikllile sevketmek, bu işin aza- Devlet ve din arasındaki bu yin ancak öğleye doğru uyana- mişti. Acı bir sesle ilave etti: 
dür 12 .. 1400 .. 2700 .. bet yüzünden Landrada kruva- meti ile mütenasip büyüklük- mücadelede devlet nüfuzunun bilmişti. Yazıhaneye gelir gel- _ Evet siz bir karakedi gibi 

zörler hakkında beş taraflı bir te bir adam ister. Bu ne Gan- galip geleceği şüphesizdir. Fa- mez yorgun ve bitap bir koltu- aramıza girdiniz, altınlarınızla 
itilaf hasrı olamamış, kruvazör dinin, ne de Madam Naidu'nun kat bu asırda Malta gibi Avru- ğa çöktü. Aksamın humması paralarınızla onların gözlerini 
!er itililfı üç taraflı kalmıştı. yapacağı işe benzemiyor. Bun- paya bu kadar yakın bir adada hala üzerinde ' idi Dizlerinin boyadınız. Annesini kandırdı-
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Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nushalar 10 kuru~tur. 

Guete ve matbaaya ait ı,ıer için 
mUdUrfyetc müracaat edilir. 

Gazetemiz lltnların mcı'uliyctinl 
kabul etme&. 

BUGÜNKÜ HA VA 
Dtııı buıret en çok 16 en u 

it derece idi Bup rlizgtr 
lodoı hın kapalı olacaktır. 

Konferansın A ~ki?inde • t~alya- !ar ancak _Hintlil~r~ istiklal aş- b~ ı:ıeselenin çıkması hayli ga- üstünde istirahate ·çekilen ge- nız. Babasını doyurdunuz ve e- 1 - Mısırın haric1 btr tec' 
nın derhal vası bır bahrı ınşaat kını telkın edebılırler. Fakat nptır. niş karnını kısa kollarile çem- sir pazarından cariye alır gibi ze karşı müdafaası, 
programını tatbika başlaması milli istiklal davasını başarmak Diğer taraftan kilise ile hü- berliyerek altları morarmış ve Hicranımı zorla elimden aldı- 2 - Mısırdaki ecnebi 'fi( 

Fransa ile İtalya arasındaki si- için hem ideal adam, hem de kumet arasındaki bu ihtilafın, şişmiş gÖzlerini kapadı cıp- nız .. Zavallı ne yapabilirdi, ne kalliyetlerin muhafazası, 
yasi münasebat_ üzerinde bir hareket adamı olmak lazımdır. adada İngiliz ve İtalyan nüfuz lak başını koltuğun ark~lığ;na söyl!yebilirdi? .. Babası öyle 3 _Mısırda bulunacak 1 
gerginlik hasıl etti. İşte şim- Diğer taraftan valii umumi lan arasında bir mücadele ol- dayadı ve bir az kestirmeğe zalim bir adamdı ki. . Onun e- !iz kıtaatının vaziyeti, 
di Cenevrede itilafa varmak i- Hindistana verilecek yeni ida- duğu da anlaşılıyor. başladı. . . mirlerine körükörüne itaat et-

4 
_ Sudanın idaresi. 

çin bir teşebbüs daha yapılmak renin şeklini tayin için gelecek "' "' "' T b d k 1 meg-e mecbur oldu. tgte siz bu 
tadır teşr. · ld L d d b" İspanyada Cumhun·yet da- am u esna ,a, . a_pı_ vuru - " İlk iki noktada müşkülata · ınıevve e on ra a ır o d h ı d kızı elimden çaldınız!. . Siz hır-

ı konferans top! • ·ıA t vası aldı yu"rüdu". Madritte açık mu~tu. • a a gırınız " e- sadüf edildig-ini görmü 
şte bu mühim hususi müza- . . an~cag~nı. ıAan e d k Jın d ı sızsınız beyefendi .. 

kereler karşısında, Cemiyeti mıştı~ ... Bu. haberın_, ıhtıl~ı. h~- tan açığa Kırat Alfons'un aley- mege ı_ney. an a a an, a~ı - Çünkü Mısırın hariçten bir 
Akvam Meclisinin resmi içti- rek_e~ı uzerıne. teskın edıcı bır hine nutuklar söylenmekte ve ~~ ve ıçerı.uz~ h?ylu, y~g~z Ferhan Bey şiddetle ayağa vlize karşı müdafaası için fıl; 
maı pek sönük kalınaktadır. Ve :eııın c:'.lsun dıye ortaya atıldı.- tezahürat yapılmaktadır. Da- ır adam gı~dı. !rı ~cJ.:ıle.~er~. sı- kalkmıştı.: ve İngiltere arasında bir idi 

gına şuphe yoktur Mesele b ru··ıfu··nun Emın· ı' M. Arnamu.ndo, yah ve eskı elbısesının ustun- Efendı· ı d" bağ rd b•n aktedilmiatir. Dig-er taraftaıl rilen haberlere göre, bu içti- .. · ~r d f k dT d Gö' ı · - · ıye ı ı, v " 
malar bir takım iktisadi me- defa da muzakere safhasına gı- irat ettiği bir nutukta, İspan- en . . ar e .1 1Y?r. u. z erı kendimi tahkir ettiremem!. Çı- nebi ve ekalliyetlerin mu 

Nasıl giyinmeli? selelere inhisar etmektedir. rin~e, Mısır müzaker.a~ı gibi i- yol milleti taraftar olmasa da ~~~ı bır ç~lık ~ıbı pa~lıyor, d_u kın gidin buradan!.. Çıkın gi- sı da Mısır hükumetinin u 

. Şurası muhakak ki Cenevre 
1
·ç- lanıhaye devam edebılır. Cumhuriyet idaresinin cebren .a arı garıp _bı~ asab_ıyetle. tıt din buradan!.. sine düşen bir vazifedir ki, 

R hm i S ff ~ 1 1 rıyordu. Kendını takdım ettı: ı k · ··ı· . a .. eti a. en .zıya :S.- timaları eski ehemmiyetlerini "' "' * kabu ettirilmesi lazımge di- Fakat Necmi hiç oralı olma- surete apıtu asyonlar t 
yın bu ı~.~de ~ı~ e~en var. Gc- kaybetmişlerdir. Büyük dev- Mısır müzakeratı gene inkı- ğini söylemiştir. Cumhuriyete - Ben Necmi Tahir! Sizinle dı. Cebinden bir rovelver çıkar- mile kalkmış bulunuyor, f ~ 
çende gozüm~. ılı~tı. A:ldnn ka- letler, ehemmiyetli siyasi me- taa uğradı. Müzakeratın inkı- t~raft~.r! .?lan d.iğer h~tipler~. çok mühim bir mesele hakkın- dı ve dedi ki: asıl mesele son iki noktada 
rışt.ırd~ ve iordum ki eııer k~- seleleri Cemiyet haricinde mü- tama sebep, Sudan meselesi- dı.ktatorluk devrıı:ıd~ Prımo do da konuşmak istiyorum. Beni _ Sus!. . Sesini çıkarma!. . Mısır toprağının İngiliı 
~sı musait v~ ~ankobu ~ zakere ve intaç etmektedirler. dir. Anlaşılıyor ki, İngiltere ~.ıveranın ecne?ı ~ır~etler~en beş dakika dinlemek taham- Yoksa, geberdig- in gündür.. atı ulunması, Mısır efkarı u 
bır adamın gıyınme usullennı Cenevre içtimaları tedricen ile Mısır arasındaki diğer üç ruşvet aldığını söylemışlerdır. miilünü gösterirsiniz değil mi?. miyesini fevkalade sarsan 
g?ıteriyor. ~en ~annetıniştim. gümrük tarifeleri, beynelıni~ ihtilAf halledilmiştir. Fakat . F!1kat bu hareketin d~h~ Bira11: nezaketsizce konuşaca- Ferhanın dili tutulmuştu. him bir meseledir. Çünkü 
k~ bu It?:ıı gunlerınde uc~ gı- lel fuhşun men'i, Lahey mah- dördüncü lhti!Aflı nokta olan mühim safhası, talebe ~e _ışçı- ğım, affedersiniz: . Tabancanın soğuk parıltısı ka- tabitdir ki müstakil bir nı 
ymmenın yolunu yazıyorı al- kemesi gibi akademik bir takım Mıarr meıelesi en ehemmiyet- !er tar~~ında_n yapıl~ ıçtım~- Ferhan Bey bıra11: doğruldu nını uyuşturmuş, onu bitap bir ketin toprağı ilzerinde vele~ 
danm~ınn. İktısada çok riayet- meselelerin müzakeresine inhl- l!si idi. Çilnkü İngilizler Su- lar ve numayışlerle hukO~e~ın ve haykırdı: ~~~~-tekrar koltuğa çöktür- pek mahdut bir sahada ol 
kar bır arkadaşnn var, o bana sar etmektedir. Tahdidi testi- dana hAkim oldukçe Mısıra da bunlara karşı mukabelesıdır. - Yani ne demek istiyorsu- ,. bir kısmı ecnebi askerinin 
daima iki yüslü kumq tavaiye hat, Cemiyet misakının bir ma- hikim olacaklar de~tkti. Mı- Verilen haberlere göre, işçi ve nuz?.. Uzun boylu zair sözilne de- cudiyetine tahammill etrnelc 
eder def' kl: ddeııi iktizasından olduğu hal- sır demek, Nil nehri demek- taleben~n nümayi,!erini _hüku- - Ne demek mi istiyorum?. vam ediyordu: tiki§!,, mefhumu ile tezat t 

- Sıkışırsan tornistan yapar de, bu mesele etrafındaki mil- tir. Bu nehrin suları da Sudan met ıl.~ah kuvvetıle dagıtıyor Şimdi anlarsınız! Size :ııevceniz - Evet, sen benden sevgili- eder. Bu meselelerden sonra 
giyecain yeni gibi olur. Bu ku- zakereler Londrada cereyan et- dan gelir. Binaenaleyh Mısır- , ve tabu bu muamele kansız ol- den bahsedeceğimi.. mi çaldın! .. Bütün ağlamala- danın idaresi ciheti kalıyor 
maşlardan her zaman bulınak miştir. Bunun da bir sebebi lılar bu hayati mesele üzerin- 1 muyormuş. - Zevcemden mi?.. rırna, bütiln yalvarmalarmıa buna da İngilizler pek tara 
kabildir. Cemiyet müzakeratının bir ne- de ısrar etmişlerdir. · Bu, klasik bir ihtiliil mukad- - Eveti.. rağmen Hicran elfmden gitti. görünm~orlar, İşte itiliflJI s 

Ben "naıııl giyinmeli" suali- ticeye iktiran edememesidir. Gerçi İngilizler Sudanda Mıtdimesir_ıi arzediyor .. B~r asrr- - Bunda ııizi alakadar eden Fakat bir noktadan seni affe- mühim amili de budur. F 
nin cevabını buna benzer ıteYler Mesela Romanya ile Macaris- sırla müşterek milkiyet esası- danberı Avrupada ıstıbdatlar bir nokta görmüyorum!.. diyordum: Belki Hicran bu şe- her halde milzakeratın nıe 
de arıyordum! Yanılmışım. tan arasındaki mahut hakkıhı- nı kabul etmişlerdir. Fakat Mı- böyle yıkıltlU§; .ı.,Çumhuriyetler - Onu da şimdi görürsünüz.! kilde mes'ut olur diyordum. Ve bir safhada olduğuna şii 

yar sahibi Macarlar meselesi sırlıları idareye karıştırmak is- böyle ilan edUmiitir. İşçinin ve Bunu söyledikten sonra ga- onun mes'ut olması için ben or- yok ..•. 
lıiın bulamadı İıel senelerdenberi Cemiyeti Ak- tememişlerdir. Bu şerait altrn- 1 tal~benin bir i~~~a.r, bir silih yet tabii bir lisanla hikAyesine tadan çekildim. Onu seninle !!!!~!!!!!!!!!!!!~----~ı 

Bir kariim, m11Watı bana vam Meclisinde müzakere edil- da müşterek milkiyet lifızda sesı, beş on kışı ölüyor. Halk- başladı: yalnız bıraktım. Ve artık Hic- tirdi: 
1 

ait olınak üzre Bakkallar Cemi- diği halde bir türlü halledile- kalmıya mahkumdur. Öyle an- ta bir galeyan. Sonra da .'Kıra! - Zevceniz bundan takriben ran Ferhan Hanımefendi bir da - Bana iyi bak Ferhan 8' 
yetinin rakısı için bulduılu iıımi medi ve nihayet geçen ay Pa- !aşılıyor ki İngilizlerin Sudan dilştü,_ yaşasın C~mhuriyet,, otuz sene evvel Bursada doğ- ha benim yüzümü görmekle, Bir daha sefere haber vert11 
yazıyor. Eğer Cemiyet müna- riste hususi müzakere netice- da takip ettik.leri siyaset, Mı- seslerı. Baka!.ım tanh İs~anya- muşt~r. Fakir bir ailenin kızı- sesimi işitmekle vicdan azabı Eğer ufak bir ahlaksız!ığııt1 

sip bir isim bulınadlse bu fena sinde h~lledil?i. Bu demirbaş· sırdan ~?::ı. bı_r S~dan milliY:e~- da da tekerrur edecek mı? dır. Bız de o zamanlar _on.la~ duymadı. . y~r~~·. c~~ın '. cehenıı~, 
değil: Kevser! meseleyı Cemıyetl Akvam Mec perverlıgının ınkış!lfı gayesını A. Ş. komşusuyduk! .. Ailelerınuz bı- Ferhan sabıt nazaı:Jarla mu gıttıgı gündur. Bır daha ıa. 

U lru l !isi şimdi ruznamesinden çı- istihdaf ediyor. Bunun içindir ribirlerine gidip gelirlerdi. Ve hatabına bakıyordu. Beriki sö- lı Hicranı ağlatayım, ked1 r 
s mru ar f&flrntlf... karmıştır. ki, son zamanlarda "Mısır ve Doktor ben de ekseriya Hicranla bera- zünü daha bitirmemişti. Dedi gibi sabahlara kadar soka.1'1' 

Çirozun bahalı olduğunun * * * Mısırlıların ve Sudan Sudanlı- HAFIZ CAM AL ber oynardım!.. ki: da dolaştırayım deme! '/ · 
farkında mısınız? Evet bahalı. Hindistandan gelen haber- ların,, sözleri çok işitilmiştir. Ferhan Bey kızmıştı, önün- - Aradan on sene geçti. Ben senin imanını gevretirinı. 
Çünkü uskumru çıkmıyormuş. ler müphemdir. Sansör devam * "' "' Cunııdan mıda günlerde Ofle- deki masaya <ıiddetle bir yum- onun mes'ut olduıı-unu zıaıınedi- köpek gibi sürünlir gidersilt·.· d<n ıonra saat ( 14 - 16 ) da lstan• " 6 .,. 
Sebebi pek garip. Uskumrular ettikçe de müphem olması ta- Mııltada din ve devlet nü- bul Divanyolundı ( 118 ) numero· ruk vurarak cevap verdi: yordum. Fakat tesadüfen arka Ferhan afzile mırıldııll" 
Çanakkale boğazından girerler- bii addedilmelidir. Bir gün fuzları çarpışıyor. Kurunu vils lu hususi kabinesinde hastalarını - Hikayeniz beni hiç te a!A- daıılarımdan sizin evin halini - Katiller için darağacı i 
ken şaşırıp Seliiniğe gitmiıler .. asayişin tamamile iade edildi- tai bir manzara arzeden mese- hıbul eder. kadar etmezi.. öğrendim. Senin ciğeri beş pa- - Ben ölümden kork'1 ..J 
Mutlaka bir Yunanlı klağuz ği bildiriliyor, ertesi gün de lenin esası şudur: Geçen mart- İ Başka bir şey söyliyeceği- ra etmez bir adam olduğunu kırndan değilim. Elimi kel~ 
tutmuş olsalar gerektir. Hele ihtl!Alcilerin şurada burada te- ta Malta papasları, Malta veya ZA Y niz varsa onu söyleyin. Yoksa öğrendim. Zavallı Hicranım ge- ye uzatmadan evvel kendi 
bir de onları denesinler, görü- dip edildiği ilave ediliyor. Hin- İngiliz tebaasından bir papa- Bankacı zade Hilmi Ber namına işim var!... ce gündüz hicran içinde yaşa- nimi de dağıtırım.. tJJ 
şürüz... distan havadisleri bize harbi sın Sicilya adasında ikametini mlllga Galata ikinci lthıltı gümril· Garip ziyaretçi güldü: dığınr, senin zulmün, ahlliksız- Uzun bir sükut oldu. F~ 

G 1 k 1 umumi içindeki muharebe ha- emretmişler. Sürülen papas, bu ~u d 24 ı ı 27 ıhll 446 - Alakadar etmez mi? Ba- lığın altında inlediğini öğren- yerinden kıpırdıyamıyOI" 
e en me tup ara vadislerini hatırlatıyor. "Hin- karara itaat etmek istememiş :,,:.~ bey.an~ım<ı~;e m::melel ~~~ kın şimdi alakadar edecek nok- dim. Ve bunun için buraya gel Necmi tekrar haykırdı: . .J 

Ayni imzalı mektup glJnde- distan cephesinde siikunet var,, ve hükı1mete müracaat etmiş. sumiyesi ikmal edilen deği rmen mı· taya geliyorum. Evet, ne diyor dim. Efendi, ben ıstıraba kat - Anlıyor musun?.Bir ıı:ol"'ı' 
ren karilmize: tabiri çok yerindedir. Hükı1met te tabii bir Malta te- · klnı ve taşlarının gilmruk ve mua- dum, tam yirmi yaşma kadar landımsa o kadın ıstırap çeksin gibi!. . Sözüme iyi dikkat e\ 

Mutaleanıza temamen işti- Fakat bu sükılnet haberleri- bcsının bir kimsenin papas ka- mele vergisi olarak teslımi veıne Hicranla beraber yaşadım. O diye katlanmadım. Anladın var git şimdi istediğini yııP 
rak ederim. ne rağmen, İngilizler sürii ile rarlle memleketten ihraç edile- kılınan 475 llrı 3 kuruşu muhtevi benim hayatta hakiki bir arka- mı? .. K~fana danketti mi?.. Çıktı.. 11 

Bursada Rami B. hakkında tevkifat yapmakta devam edi- miyeceğinl bildirmiş ve papas 590 numara ve 10-12·927 ıırtbli daşırndı. Ve bir gün arkadaş- Ferhan hiç sesini çıkaraını- Bir saat sonra Ferhanııt ~ 
yazı yazan Jı:ariimize- yorlar. Mevkuflar derhal mu- ta Maltada kalınış. Kalmış am- makbuz zayi olmufıur. Zayitndeo lıktan daha ziyade bana yaklaş- yordu. Bofazı bir yumrukla zıhanesine girenler, onu lı:O I 

"Bilemem eyliyecek girye hakeme edilmekte ve hapse sev ma, papas teşkilatı hükumete muımelei muktı7.ıyesi icra kılınaca- tı. Nişanlım oldu. Her şey yo- tıkanmış gibiydi. dan felcolınuş bir vaziyette 1 
midir, hande midir" kedilınektedirler. Bazı mah- harp ilan etmiş. ıından ma:ıkOr makbuzun hUkmU !unda gidiyordu. Ve biz hiç bir Necmi ayağa kalktı ve ro- de ölü buldular. ~~ 

FELEK pusların açlık grevine başladık Şlındi 24 Mayısta yapıla- olmadığı iltn olunur. kuvvetin bizi biribirimizden ayı velverile oymyarak sözünü bi- MÜMTAZ f 

"Mllllget,,in edebt romanı: 94 

Bürhan Cahlt 

\

tamamile ısrnmadıkları genç - Sigara, kahve ver, geliyo- bir belediye çavuşu kadar teklif !emeğe kendilerinde salahiyet nüyordu. ...:t' 
kadının karanlık gönül davala- rum. siz ve hovarda olan Ahmet Sa- gören insanlar gibi o da bu Bu kadın istediği gibi-""""' 
rı peşinde koşmasına engel o- Genç kadın tabii Qir dost ve mi resmi ve teklifli yerlerde bu meclislerdeki kadınlarla şakala !ine geçse, bunu düşün~j,il 
lur. ahbap ziyaretinden fazla son lunduğu zaman o eski lisanile şrr, çimdik atar, iler.i geri li- gözüniln önüne bol mezP- tıi' 

Tecrübeli erkekler genç bir günlerde birer .?irer inkiıtafa konuşmaktan başka çare bula- kırdı söyler ve etrafındaki rakı_ sofrası geliyor, t~ııb' ~ 
kadının göniil arzularını tatmin başlıyan taze munasebetler te- mıyordu. dostlarının her yaptığını ho:,; denız kenarındalar. Hale~ 
edemeseler bile keşfetmekte zahüratına benziyen bu vak'ayı Bu Şurayı devlet ağzı itizara gören alkışlardan cesaret ala- bir koltukta. Kendisi de ..,,.,_ 
güçlük çekmezler. Çünkü onla- fev!Calade bulınuş görünme- genç kadın nezaketle mukabele rak azardı. ;Fakat böyle kendi- smda. İçiyorlar. Hale bil. ~ 

Poppea zehire milracaat fik- gevit getirmek, kafalarını yere rm da gençliğinde geçkin bir mek, misafirine karşı ihtimam etti: sine laübali olmak fırsatını ver- beti tatlı kadın müteırıad~ıt 
rinde idi. dikip düşünmekle geçer. kocasının ısınamadığı yatakta göstermiş olınamak için kalfa- - Gösterdiğiniz alakaya te- miyen bir kadın karşısında la- konuşuyor içiyorlar, J: el r 
için Ahmet Sami gibi hayata Gençlerdeki kan hareketi ka- geçmiş hümmalı maceraları var nın arkasından hemen aşağı in şekkür ederim Sami Beyefendi, kırdı bulınak için ter dökmek- Sami evvela sıcaktan şikaWr 
gözünü daha yeni aç.an kırk dını kontak düğmesine basıl- dır. Onun için genç kadınlarına di. Sade, zarif bir ev kıyafetile dedi. Samimi olduğunuza emi- ten başka bir hareket yapamaz- derek yakalığını, boy~ ti''' 
beşlik bir toy erkeği kukla gibi m:ış dinamo gibi harekete geti- karşı vesveseli, endişeli olur- onu karşıladı. nım. dı. nı çıkarıyor, tekrar içıY0yo<• 
oynatmak pek basit bir mese- rir. Bu vaziyette genç erkek bir lar, onun taze kalbine bahar ko- Ahmet Sami becerebildiği ka Ve onun lakırdıya mecra bul Hazırladığı cümleler tekmil biraz sonra caketini çıkarı : 
le idi. şoför vazifesi görür. Genç 'ka- kusu vermeseler bile hariçten dar ince bir nezaketle genç ka- mak için kıvrandığını görünce olunca zembereği bitmiş gra- gene içiyorlar, genç ka.dıJI~ çr 

Ve böyle erkekler dumanı üs dında, silindirleri aşınmamış, esecek mevsim rüzgarlarına dına özür diledi: kendisine mahsus zarif ve zen- mofon gibi stop etti. Bereket - Çok sıcak, şu mant011 

tünde gençlerden daha elveriş- yatakları eskimeı;ıiş, civatal~ı karşı tedbirli davranırlar. - Epey zamandır hörmetleri gin sohbet mevzularile ziyaret böyle zavallı bir iş adamım kar, diyor, o ısrar ediyor· ··ıl'~ 
li, daha idare edilebilir mahluk paslanmamış yem ve yollu bır Ve bunu ihmal eden kocalar mi arzetmekte kusur ettim ha- sahnesinde başlamak üzere o- değil diplomatlar, gazeteciler Fakat artık onun da go 
!ardı. Genç erkekler, toy genç- otomibil gibidir. Marş pedalına için genç kadın yol üzerinde aç nımefendi dedi. Bir defa ziyare lan soğukluğu dağıttı. meclisini idare etmeğe mukte- mahmurlaşınıştır: 
!er terbiye edilmemiş polis kö- basınca işler, gaz pedalına bas- mış çiçek gibidir, gelen koklar, tinize gelıniştim, bulamadım. Ahmet Sami, kadın meclis- dir bir kültüre malik olan Hale - İstemem! diyor .. ·şi of!~ 
pekleri gibidir. Civa gibi kay- tıkça ileri atılır, şahlanır. geçen koklar. Daha olmazsa a- Ondan sonra bir iş için Konya- !erinde neş'eli ve hatta geveze vaziyeti kurtardı. Genç kadının bu çekını 
nar, sıçrar, koşar, atılır, gel der Bir de tecrübeli erkekler var- çık gözün biri koparıp göğsüne ya kadar gitmek icap etti, vazi- dir. Fakat bu neş'esi bulundu- Genç kadın nazikane bir ziya biraz daha kudurtuyor: 
sin gelmez, otur dersin otur- dır ki bunların vaziyetleri bir takar. femi ifa -~d~1:1~~i'!1. Her. halde ! ğu meclisteki .. kadınların her ret ?!arak _kabul ettiği ?u sah- -!çelim! diyor. 
•r z, yat dersin yatmaz, deli gi genç kadını az çok tedbirli ol- * * * affedecegınızı umıt ederım ha- şakaya tahammul eder takım- neyı kendıne mahsus hır soh- Hale: . •C r 
1 i. arı gibi, bir kere zencirinden mağa mecbur eder. Bu tarz er- Ahmet Sami Beyin ziyaret nımefendi. 1 dan olmalarına bağlıdır. Ahmet betle canlandırırken Ahmet Sa- - Artık fazla oldu. dı~ 
ho .andı mı bir daha zaptedil kekler gençliklerinde yaptıkla- haberini alan Hale küçük biı· Vaktile Defterhanede tapu Sami böyle alemlerde aklına mi başını döndüren bir heye- dediyor. Ve ondan sonra 
ı.-.ez. rrnın tatlı hatırasile ya.,adıkla- treddütten sonra kalfaya sor-1 kaleminde mümeyyiz olan Ah- 1 geleni söyler, esasında basit, canla onu dinliyor, kendi ken- nakaşa başlıyor. 

Fakat toy ihtiyarlar koyun rı için gözlerinde daimi bir çap- du: met Sami eski usul merasimle dar, ham olduğu halde para- dine: - İçeceksin! 
• i!.ıidir. Günlerinin yarım saati kınlrğın ışıkları parlar ve bu ı- - Salona aldın mı? konuşmağı hala terkedememiş- ' nın verdiği kuvvet ve cür'etle - Ah şu kadın, istediğim - İçmiyeceğim · ( Bitpıedt 1 

cınh geçerse on bir buçuk saati şık koyunlarına aldrkbrı halde - Evet efendim ti. İçki ve eğlenti alemlerinde 
1 
her şeyi yapmaga, her şeyi söy gibi bir eliın" e:eçse ! diye dü$Ü 



....... ........_ __ ~·-~-- "Parls kez/arı,, filminden 

Brodnay ··kükıası (Melekle) 
Alis V ayt ( sesli ) 

Sesli filmlerin ekserisi bir 1 sat bilerek Diksiyi kaçınnış ve 
llıiizik-hol hayatına istinat et-1 alamod bir dansöz derecesine 
~ekte ve ~?tri~alar hep. oradaki 

1 

yüksetmişti. 
ili~ ~ın .u.zennde çevnlmekte- ..... Cimminin Diksiyi ka
il · Şımdılık bunda zaruret var çırınası hadisesi milyoner Mil
. ır. Zira şarkı söylemek ve çal- tonu kızdırmış ve Diksinin bu
~ Ç~dınnak için en kolay ve lunmasıııı bir polis hafiyesine 
kuııgın saha budur. . B~odvay havale etmişti. Bu müddet zar
ı\t~lası da b~. tarzda bır fılmdır. fmda Diksi mütemadiyen Cim
~· ıs Vayt guzel şarkılar oku- mi ile kavga ediyor ve Cimmi 
alttadır. de gizli gizli bir sarışınla sevi-
Mevzu şudur: şiyor. 

!' Alelade bir aile kızı oaln Dis 
1 Dogan annesinin bütün mü
llıanaatanna rağmen insanı ek
;eı;,Ya bir yıldız derecesine ye
ı~tırecek oaln dans mesleğine 
~1rrnişti. 
. Esasen talili bir kız oaln Dik 

sı Do b 1 - . . rn gan u mes ege gırer gır-
nı. ;z kerıdisine Milton namında 
v 1 yon~r bir hami bulmuş ve 

1 asıtasıle büyük bir müzik hole 
tabııl edilerek az zaman zarfın-

Neticede Diksi milyoner Mil
tonla buluşuyor ve onun tertip 
ettiği revüde muvaffak oluyor. 

Bir stüdyoda işidilen muhave
reler 

Bir muharrir şık ve asri biri 
muhitte geçen bir filmin temsi- \ 
li esnasında aktörlerin muhave 
relerini kaydetmiştir. 

MILLIYET CU~JA l li .IJA YIS 

1Paris kızları ( Opera'da) 1 

Süzi Vernon 
Süzi Vernon Fransız artist-1 vardır .... 

!eri içinde en şirini olduğuna Bu Edit Peggyden hınç al-

i şüphe yoktur. Bu kız n_ıel~dram mak için elinden geceni yapmış 
!arda muvaffak oaln bır tıp ar- tır. Peggy, yiğeni ile evlenmiş 

! zetmektedir. (Paris kızları) fii- 1 ve rahat bir hayat temin etmiş 
' minde güzeldir. Esasen filmde iken onu rahatsız etmiş, tuzak-
hareket vardır. . lar tertip ederek aralarındaki 

1 

Bu film va~tile aile . ~cağ~n~ dirliği bozmuş ve nihayet iki 
dan ka.çmış bır kızın ~ıkayesını kadm mübareze etmişler, netice 
nakledıyor. Marguentte Rod- de hadisenin hakikati anlaşıl
riguez harpten evvel ailesile a- mış ve herkes mes'ut olmuştur. 
rasında hadis oaln bir vak'a ü-ı . . 
zerine evden çıkmış ve hayatını Bu fılınde çok aşk entrıkası 
kazanmak için sahneye atılmış vardır. 
bir kızdır. Firarından 14 sene N_E_L_E_R-~LUYOR? 
sonra (Paris kızları) ismindeki 
dansöz trupu Amerikadaıı Pari- Fransada 
se geliyorlar. Bunlardan eleba- Muharriri ile imal edenler 
şıları (Peggy) 14 sene evvel arasında husule gelen bir anlaş 
evinden kaçmış oaln Rodriguez ma mucibince sesli ve sözlü e
den başka kimse değildir. Peg- j Ian "Prens geceleri,, ismindeki 

1 

gynin muvaffakiyetini hiç çe- filmin ismi bundan sonra "Çin
kemiyen Edit isminde bir kız 1 gene geceleri,, olacaktır. 

"Parisli şarkıAI:, /ilminden 
~---·~~~~~-~~-~~ ... ,~ittr~.....---~~~~---~-~~~~~~-~-

Mazhar B~y 
Opera sinemasının ilk küşadı 

sırasında emeği sebketmiş ve 
bir buçuk ay kadar evvel de bu 
sinemanın müdirliğini deruhte 
etmiş olan Mazhar Bey arkada
şımız film seçmek üzre gittiği 
Avrupadan Tuna tarikile avdet 
ederken Lom Palanka civarın
da vefat etmiş ve naşi Lom Pa-

Majik 'te 
Majik sineması bu hafta 

"Muthiş Aldini" isminde bir 
macera fü!ıni gösterilmektedir. 

Amerikada 

Yazın sinemalar 
Haber aldığımıza göre bu 

sene yaz mevsiminde şehrimi
zin başlıca sinemaları eskisi gi
bi hazirandan itibaren kapanını 
yacak ve ağlebi ihtimal ucuz 
fietlerle kışın geçmiş olan film 
!eri geçirecektir. Kapanmıya
cak olan sinemalar Elhamra, 
Melek ve Operadır. 

. lankaya çıkarılmıştır. Mazhar 
\ 1 Beyin vefatile bu üçüncü defa-

İsveçte "Saadet nağmesi,, 
isminde ilk defa olarak bir ses
li film imaledilmiştir. Film bü
yük bir rağbet kazanmıştır. 
Mevzuu şudur: 

1 

' • 

dır ki Opera sineması uzuvla
rından birini kaybediyor. Maz-

1 
har Beyden evvel M. Papaya- ı 
nopulo ve ondan evvel de Naim , 
B. vefat etmişti. . 

Bu elim hadisenin Opera i-1 
çin son elem, olmasını temenni 1 

ederiz. 
Elhamra sineması bu hafta 

pazartesindenberi Moris Şöva
lyenin Parislı şarkıcı filmini i
kinci defa olarak geçirmeye baş 
lamıştrr. Karilerimiz hatırlar-, 
larki bu film, Elhamranm söz
lü olarak gösterdiği ilk filmidi 
ve bizde üç hafta mütemadiyen 
gösterilmek suretile rökor tesis 
eylemişti. 

q "Paris kızları,, /ilminde11 
y: llarlamıştr. Yalnız Diksi mil-ı Bir markiz bir dostuna: Almanyada 
~·:ıtıer?en başka bir de Cimmi - Markiye sorun dün akşam Almanya ile Fransa sincma-
'<ııı~l ısminde bir delikanlı ile nasıl sarhoştu? cılık sahasında teessüs eden 
,~aşlık etmişti. Açık göz bir Marki gururla: dostluk gitgide kuvvet bulmak-

' qt . oaln Cimmi günün birin- - Ha:yır sarhoş olamazdım tadır. 
iıh ~ılyonerin bir İspanyol tara- üç şişe şampanya parası ver- . Vazii sahne M. de Merley 

Stokholma bir tramvay kon
l.!ktörü bir kaza neticesinde il 

San'at ve Ticaret 

San Goldwin Londrada bu
lunduğu esnada Bernard Sha
wa telefon etti. 

Amerikalı sinemacı sözlli 
filmi için bir piyes istiyordu. 

Shaw sordu: 
1 - Kaç para vereceksiniz. 

- Üstat bu piyesten fevka
f ı~d~ bir film vücude getirecek-
1 sınız. 

- Fakat kaç paı·, vereceksi
niz? 

1 - Üstat filmde meşhur san-
atkarlar oynıyacak harikulade 
bir film olacak. 

- Öyle ise azizim, biz anla
şamıyacağız. Siz çok san'atkar
sınız ben çok tacirim. 

* "' * 
Marki bir prensin evinin ka

pısını ~alıyor. kapıyı açan hiz
ı metçiye soruyor: 

- Prensle prenses evde mi? 
- Evet evde! 
- Nerede? 
-Dişarda! 

- Nerede dişarda? 
-Teraçada! 

-

"Brodvay kuk/asc,. filminden __ _.._ ...... ,,. - ··-----·-...... . 
Küçük sinema haberleri 1 Al Jolsonun bizzat söylediklc-

Hall Roach'ın stüdyosunda rinden pek farklı olmadığını 
Stan Laurel ve Olivier Laray, görmüşlerdir. 
istirahat ederken konusuyorlar- * * * 
dı. Havadis filmlerini renkli l

Vazii sahne bu muhavereyi mal etmek için bir çaı:e bulun· 
dinlemek üzre.~anlarına geldi. muştu. Halbuki şimdi Ameri-

-.~cab:ı- dunyada en çok a- kan stüdyoları her filmi renkli 
d'.1111 olmesıne sebep olan şey ne 1 imal etmek hevesine düşmüşler 
dır. Muharebe toplan mı, muvaf 1 dir. Bu kadarı biraz fazla! 
fakiyet mi? * * * 

Muhatabı cevap verdi: 1 
- Mesele gayet basit. En ı ~il}:' Damita bir müdde~n-

çok adam öldüren viskidir. ben sınemayr terkederek tıyat-
* * * roda Song O'guus ismindeki 

"Monsieur le Fox,, isimli bir piyesi temsil etmektedir. 
filmde Andre Luget ve Jules Lily Damitanın bu piyesi Al 
Raucourt birer rol almışlardır. J olson ile beraber sinemada ses 

* * * li olarak oynıyacağı haber veri 
Amerikada liyorsa da, Damita piyeste en 

Al J olsonun son imal ettiği 
1 
:n~him rolü Al J olson a~~ca~ı 

Manny ismindeki film, bu arti~- ıçın pek de buna razı degıldır. 
tin şimdiye kadar gördüğümüz 1 * * * 
filmle_rinden çok farklıdır. Marn 1 Romanya hükumeti Bükreş-
my komik sahneleri olan şeıı 1 teki film vazii sahnelerine, film 
bir filmdir. Fakat senaryosu , !erinde Besarabyada Rus asker 
pek iyi değildir. J !eri ve Bükominde Avusturya 

Al Jolsonun söylediği şarkı a5kerleri göstermeyi menetmiş 

"Paris k z 'arı,, /ilmmderı 

ların bestekarı İrving Bertin-/ tir. 
dir. Bu şarkılar çok güzel ve o- * * * 
riginaldır. Filmin ilk gösteril- Maurice Chevalier, on be 
diği akşam Al Jolsoıı bizzat sah gün kadar New-Yorkta Fülto 
neye çıkarak yeni şarkılarından tiyatrosunda sahneye çıkara 
bir kaçını söylemiştir. pek tabii olarak, büyük bir ra~ 

Seyirciler filmdeki şarkıların bet kazanmıştır. "<ı.rı bısaklanmış olmasını fır dim. Paris kralı ismindeki filmin ik
mali mi.inasebetile Adlon salo
nunda bir çay ziyafeti vermiş 
ve bu ziyafette, Fransız sefiri, 
hariciye nezareti erkanı ve si
nema san'atkarları hazır bulun-

Bunun üzerine Marki şapka · 
ve bastonunu bırakarak içeri 

muşlardır. 

Hazirun bu sinema sahasın-
daki dostluğa iktisadi ve siyasi "Mlithiş aldirıl,, /ilınlnden 

anlaşmanın iltihakı temennisi- lüyor. Musikişinas olan oğlu 
le memnuniyetlerini izhar et- kendinin ve annesinin hayatını 

1 mişlerdir. temin için babası gibi kondük
I 

1 

Sinema gazeteleri Terra film törlük etmiye mecbur oluyor. 
· · tarafından son imal edilen "Şe- Tesadüfen çok zengin bir ailen-

\

• ' I laleler,, ismindeki filmi çok me- in kızile tanışıyor ve onu sevi
tetmektedirler. yor. Müsiki eserleri naşiri olan 

giriyor. 

* * * 
Hollywoodda, V arner Bros 

stüdyolarında, bütün operaları 
sesli filme almak mevzuu b~h
solmaktadır. Bu mühim t 
büs her halde pek ciddi bi, . 
ye mühtaçtır. ı 

Clara Bow "Sadık bahriyeli,, 
ismindeki filmi çevinneğe ba~
lamıştır. 

* * * 
Meşhur operatör Düngeru büyük babası genç adamda bü- Bir istatistik merakhsmın 

Amazon nehri sahillerinde tim- b. f · iddiasına göre Maurice Cheva-ı yük ır istidat keş edıyor. Genç 
sahlar arasında çok güzel bir lier'in kazandiği paraya n< .. zaran I 

Y 1 musikişinas muvaffakiyetler b film çevirmiştir. er i vahşile- - bu aktörün her bir te essümü üç 
::in timsahhrı hile ile sudan ı- kazanıyor. Kıskanç bir eenç "" dolar etmektedir . 

....,="-='-'==>~=-o.="'--'=-c~=..-=...x--c.0..-~~~~~~~~~~~~~~~ 



Adliye vekili M. Esat B. ve Haydar Rifat B. davası 
'Birinci sahifeden mabat) mesinde rüçhan size aittir. Ben -ri vardır. Usulsüzlükleri vardır, 

kanunsuzlukları vardır, bunlar 
hakkı verilmediğinden şikayet müsarrahtır. Binaenaleyh yeırı

•rün ismi Müsyü Mayinşindir. soracağım. ediyor. Maznuna doğrudan doğ lan kaat madamki iftira addedi-
Basat Efendinin arkadaşları Bu meselede ikide bir müdde ruya sual sormak hakkı verilmi liyor bu hususta uzuıi söylemek 

l hli iumumiye söz verildi, bana ve- yor. Binaenaleyh şahitlerin isti mecburiyetindeyim. Bundan ,!den kendisinden sonra ta -
k d 1 rilmedi. ma edilmemesini teklif ederim. sonra yine müddeiumumi Bey 

: edildi? Niçin ar a aş arın- İsmaı·ı Sıtkı B. ·. 
tn ıo bin lira kefalet akçesi Haydar Rifat Bey sormadığı bana bir şikAyetin varsa bir 

nelerdir şahitler dinlensin be- •-------------•ı-------•••-ı nim hükfunetle işim gilcüm Dilberlerin dilberi 
yok. İkide birde: "Sen htikfune B l L L ı · o o y un en ıu" zel lı'lını· te hücum ediyorsun,, diyorlar. 
Avukatım Adliye ile işim var. 
Orada gördüğüm fenalıkları H U S U S İ H A Y A T 1 

ınmısken kendisinden beş bin - Ben Adliye vekilinin hili- ıeylerin sorulduğunu iddia et- meb'usa söyler anket yaptırır-
·a alındı? fı kanun hareketlerini saymağa miştir. sın, dedi. Halbuki bu benim hak 

J Reis - Bunlardan bahsedil- geldi.':11. · ~edi. • Halbuki istina!lıtlerle sualle- kım değildir. Ben iddiamı ancak 
edi mi? Mud~e;umumı: rin tamamen kabili telif olduğu burada Uıbat edebilirim. Aydın 

söyledim, vazifemi yaptım eski •----.ı.llliiımlıııılllııliııllİİı-.ıiıilıiO..lı.lıİiılııllİİıllİİı-•ı•-' 
şahitlerimin tekrar dinlenmesi-

Haydar Rifat Bey_ İlk cel- - Hılafı ~a~un hare~et mev meydandadır. Adliye vekili ma şimendifer şirketi miidiirüne ve 
de bir kac müdafaa sahidi so- zuubahs değıldır. Dedı ve onu suniyeti teıriiyesi olan bir zat- Sandıklı hikimi İbrahim Beye 
ıldu. B'!n -de bir kaç isim söy- söyletmedi. Kendisi söyledi. tır. sual tevcih edemez çtinkü dava 

ni isterim, yeni şahit kabul eder En sevimli ve en güldürücü komikler olan 
seniz onlan da göstereceğim. İ- 1: A R L O A K ve J O R J A R T (' R'ün 
cabında Bağdada Basraya gide- temsil ettikleri 

dim. Ben bu işi bu iki kişi bi- Münip Bey ise evvela Adliye Binaenaleyh doğrudan doğ- yoktur dediler. Biz yanlışlık o-
or dedim. M. Manse neler sor vekili ile aralarında geçen tcY- ruya müddeiumumilik takibat lan şeylerin yeniden tashihini 
ağa kalkıldı. Mes~le anlaşıl- leri söyledi, müddeiumumi "İfa yapamaz. Fakat müddeiumumi- istiyoruz diyorlar ki Haydar Ri 

' amı~. İstinabeler yanlış git- delerinin istimaında beis yok- lik, masuniyetin ref'i için talep- fat Bey bir dava açtı. İrtişa işi
' iş. Bir kere Ayaslog meselesi- tur!,, dedi. Mudanya İstanbula te bulunabilir. Bu talep bu hu- ne müdahalesinden bahseder

rim yalnız istinabe günleri ara- G A R 1 P B 1 R H A P 1 S H A N E 
smda farklar olsun bu suretle filmini görmek üzre 

ASRI SJ!'IEMAYA 
ben de hazır bulunabileyim su- giden seyirciler kahkahalarla candan yürekten gülmektedirler. perde ara 
allerimi sorabileyim. Kanun ha- lannda 14 kişiden mürekkep NA..."llDY'S REVUSE tarafından oman•n 

bu suretle tetkik yanlıştır. 3,5 saatlik bir yerdir. Buna rağ- sustaki delaili topladıktan son- sek neden mesmu olmasın? Şir 
umpanya İzmirdedir. men bendenize ihbarname gön- ra serdedilebilir. ket müdürüne gelince böyle me 
Diğer taraftan Bilecikte İbra derilmemiştir. Bu meselede delail görmedi- sele mevzuu bahsolmamıştır. O 
m Bey namında birinden su- Kanunun Zl 7 inci maddesin- ğinden, istidayı neticei muhake nun için istinabede sual yapıl-

na bu hakkı bahşediyor. Adale- \eni varyete grogımı. 
7
1 

tin salim bir şekilde cereyanını ---••--•·--ıiıiiİİııııİıiiılıiiıııliiiiiiiiİİİlll ________ ı 
teshil için bu arzularımı kabul 
etmenizi rica ederim. Nihayet 
15 gün daha sürer. Bugün bura
da bazı mektuplar aldım. Biri
nin hulasasını yaptım, okuya
yım. Reis - Mektubun okun
masına mani oldu. 

sorulmuş. Bu benim istedi- de: meye kadar dosyada saklıyaca- madı diyorlar. Halbuki sualler 
m İbrahim Bey değildir. Öğ- "Maznuna ihbar edilecektir. ,, ğnn. Beraat ederse, o zaman de- arasında Hikmet Beyin batı taş 
ndim ki benim şahit gösterdi- denildikten sonra 233ilncü mad Is.il toplanır, muameleye konu- tan taşa vurulmuş mudur? Diye 

Taksim bahçesi 
BuKiin han !müsait olduğu takdirde saat 11 den 13 kadar 

KONSER •aat 16 1·2 dan itibaren 
: m İbrahim Bey Sandıklıda hu desinde herkese sual sorulacalr labilir. bir aual vardır. O sual İzmirde-

ık hakimidir. kaydı vardır. Bunlar her nasılaa ki İngiliz direktöre sorulmaz, Varyete programlle ılm d Reia'in bir ıuali fakat başı taştan taşa vurulan 
B k . . l d yap a ı. 
aş a ıtıraz ar a var Muhterem mahkemeniz bir Reis - Matbuat davalarının Hikmet Beye sorulur. Binaen-

Haydar Rifat Bey - O hal
de yeni şahitlerimi yazdırıyo
rum. Eskişehir Baro reisi İsma
il Hakkı Bey, Edime Baro reisi 
Halil Bey, İzmirde Ömer Fuat 
Bey İstinaf müddeiumumiliği 
başkS.tibi Rüstem Bey. 

Baska noktadan da itirazla- duvar yıkılsa keşif yapılmasa, Bursaya nakli hakkındaki tem- aleyh Hikmet Beyin istimaı la-
m v~r şahitlere lbım gelen su ölçtilmese ne yapar? yiz kararını niçin istiyorsunuz? zım gelir şahitlere sualler eksik Büyük Matine 
ler sorulmamış mesel§. Bilecik Neticede Haydar Rifat Bey Haydar Rifat Bey _ Adliye ve yanlış sorulmuş iddialamnm 
İ ah. B K drl H · · l · ı· ıd·ğ· ce,•abı tabii gelmiyor. Basat me · br ım eye a ye a- ıstınabe enn azım ge ı ı yer- vekili: "Bu hususta vazifemizi 

d h l eli · · h" ı · selesi, Nazım Bey meselesi ka-m davasında mü a a e var terde tahşi ·ru, yem şa ıt erın yaptık,, dedi. İstanbulda dinle- -d 

11. V · palı kalıyor. Müddeiumumi Bey Bundan sonra mahkeme kara !11111!1!-ll!!!!!!llllll!!!!!!!!!!lll!!!!!!!!!l-lll!!l--lllllllll-----------=~~ 
. ı, Na7.11Tl Beyin maaşına e ı dinlenmesini söyledi. e yenı nilen şahitler bu mesele hakkın o p E R A s • 
'.'azam yapıldı mı, Hikmet Be şahit olarak İstanbul tevkıfha- da "Hiyanet,, dediler. Bendeniz Adliye vekilinin olduğu kadar rını vermek üzere çekildi bir sa 1nem8SIDIO 
u benim de vekilimdir. Kanunu at devam eden müzakereyi mii-

n başı taştan taşa vuruldu neler sergardiyanını, tevkıfhane de "Faciadır!,, diyorum. Onu 
ı B d b N · bitarafane teşrih edecektir. Talı teakıp hey'eti hakime tekrar göstermekte olduğu 

b k. be . . liyeler müdahale ile oldu diyor- salona girdi. p ı ı • k ı u diye soruluyor. 11 a am u müdürünU, Mazliyah, esım 

1 

mübarek gözlerinizle görmeniz 1 - - :=J 
1 ·ı nereden bilsin? Hal u ı n Jak, Fresko Efendılerı göster- için kararın celbini istiyorum. · · ar S 1 1 Z ar 
• aziye gönderdiğim mektuplar di. Bunun sonunda istinabe su- lar. Bu şahitle nasıl isbat edılır Zabıt katibi karan okudu bu 
l K d · H n m da as · ~ı·n 11 · · b' b" er okuyarak 5 lA h dd. B • diye soruyorlar. Bu evrakı res- karara go··re Sandıklıda ha' kim ı a rıye a ı v ı ı,. a erını ırer ır a a a ın • ın K l · sonderece gür.el Hsli ve t•rkılı fUını parlak munffıloyetlerl kazanınıktıdır 

. :danada Hüsameddin Beyi ve bunlardaki yanlı~Jan tahlil etti. ukabeleai miye ile isbat edilir. a emı bulunan İbrahim Beyin Aydın flAveıen: Sesli ve sözlü :.'ılETROTON DUNYA HAVADiSLERi 
' l d" d Avn· Beyı' T hk"k" · · d" m mahsustan cekilen telgrafla talı demı"ryolları mu""diiru"ntin ı"stina" - ı Y'enl D h ~ e ıye azasın an ı a ı ını ıste ı. · y· d - tcnzilltlı fiaılar. ü ullye 25 kuruş, birinci mevki ve 

l
\ işi bilir gibi gösterdim. Bun- Mademki muhterem mahke- Bundan sonra avukat Sal§- liye kararını istedim. . azb ıgım be suretile ifadeleri alınacak, balkon 40 kuru~. hususi 60 kuruş 

4 
r neden sonılmadı? meniz lüzum gördü Nazım Be- hattin Bey söz aldı: meseleler hakkında istına e su- Hikmet Beyin Balıkesirde şeha :-.. ----•İİİİİİiiiiıİİıılmıiiiiıiiiiiıiııııiiiiiiiiıııiiiiııiiıiiiiiiil.------~ 

yin zam meselesi vekaletin zat - Müdafaa hakkı mukaddes alleri tanzim edilmemi~. yazılan deti dinlenecek Basatın ve diğer 
Yeni sabitler gösteriyor işleri müdiriyeti ile muhasebe- tir. Fakat, kanım çerçevesini te lar arasında da eksik sualler ter mevkufların kefalet miktarfarı j~Bu akşam: Beyoflu'nda 

ı Bunun üzerine Haydar Rifat 
i ey şahitler göstererek bu şa
i itlere sorulması lazım gelen 

Bugün 

Elhamra sinden sorulabilir. Hikmet Bey cavüz etmemek şarti e .. Şahitle tip olunmuş bir taraftan iddiala ve tahliye tarihleri tesbit oluna 
Balıkesir mahkemesinde istima ri mahkemei aliyeniz celbetmiş- nma karşı bunları isbat et di- cak Nazım Beyin maaşı hakkın 
olunmadılar. tir. Haydar Rifat Bey, öyle bir yorlar diğer taraftan şahit gös- da zat işlerinden istilam yapıl-

Basat Efendinin tahliyesine vaziyet alıyor ki, adeta biz maz ::::~:ı:a·~~~~tof:ye~:t:'.1 :U~~ ması için müddeiumumiliğe tez MO~ll~~ı~A~~:.~?~m>ill 

1 l'vlCLEN RUJ SALONUNDA 

San'atktır N AŞİT BEY 
ıemsillerl 

Muganniye SABRiYE Hanım 
birlikte arzuyu umumi üze

rine ikinol defa olarak 
ARŞIN MAL ALAN 

1 ! ıalleri de irae etti dedi ki Ay
<m. demiryolu şirketi müdürün 
'en otelinin tahliye edilmeme

! i meselesini sorsunlar. Kadriye 

itiraz etmedim. Esasen bu tevki nun mevki inde hulunuyonız: sa kere yazrlacaktır. Yeni şahitle-
fin aleyhindey im. Ben müdaha bitler de sübut mevkiinde .. Hal hazin bir vaziyet hazin bir hal rin dinlenmesine ve evvelce isti- pcırı'slı' ~C)r~ıcı 
leden bahsetmiştim. buki, onlar, maznunun müdafaa derle~. Ben.~a~mut Esat Bey nabeleri yapılmıs zevatın yeni- U U ~ 

şahitleridir. aleyhınde bır ıftıra davası açtım den dinlenmesin~ i e mahkeme-
[anım davasında İstanbulda Vekilin aleyhine açtığı davıı. 1 österdiğiın şahitelrden sorsun 
'r Bilecikteki zat Sandıklıda Vekilin aleyhinde açtığım da 

~ 1akimdir o İbrahim Beyden sor va hal~ mahkemeye gelmedi 
·tınlar. Mudanya mahkemesi Halbuki hen da,·ayı burada aç

ursadan nasıl istinabe alabilir. mıştım. 
.u kanuna muhaliftir. Ceza u- 32i inci madcle: !$ahsi dava 
.ıl muhakemesi davama esas acarı mutazarrıra karsı maznun 
'lacak vesikaların getirtilmesi- muhakemenin bittiğini bildirin-
1i emreder bunları da istiyo- ceye kadar karstlıklı bir dava ile 

1' am. davacımn mahkumiyetini istiye 
l< · Adliye kalemi mahsusunun bilir., deniliyor. 

7 Teşrinisani 1929 sabahı mev Ben Adliye vekilinin aleyhine 
~ · uflardan LCıtfi Reye gönder- bir dava acıyorum. Kar ılıklı 
1 liği te grafm snreti İstanbul davaların hülımü birlikte veri-
1 · ~lgrafhanesinden alınsın. lir ... 
c Bu evrakı Adliye kalemi mah Müddei umuminin 
'•ısundan hen istiyemem. Bir 
.ak;kat~ varına'< i!"tiye.1 muh- mütaleası 

t 
1erem mahkerııeniz bunları ge- Burada miirldeiuml1ml Ek-
. rtebilir. mel Bey söı: alarak Haydar Ri-

Kaclriye Hamın dava ının tz f-ı.t Beyin ilıb:!maı-re1erdeki 
1ire naklinin sehebi Basmüdde 1 mevattan rnaclı:ı husu5lar ınev

ılımu ::ı'likten gc-+irtilsin, yolsuz 1 zmıral1is ettiğini söyliyerek: 
'1Uaı:ne1eler meydana çıkar. _ Biz burada Adliye vekili 
Hıkmet Bey davasının Bur- nin hesaplarını te•kik edecek ·a 

ava nakli kanunsuzdur. ziyette değiilz. Burada :ımme 
1 hukukuna bakılır. Eğer Haydar 

! l Gazetecilerin nakli davası Rifat Bevin bir biltlik!eri \•ar
sa bunla;ı meb'ı!s Beylere söy
lerler. 

r 1 Bıırsaya gazeteciler davası-
5 

1 ın nasıl nakledildiğini temyiz
e en kararı getirtmek suretile öğ 

ı . . . 
enırsınız. 

, Bencleniz diyorum ki adliye 
a :·ekilinin yolsuz bir hareketi de 
c 'ısulsüz yapılan bir isi takdir ve 

esci etmesidir. 
. Bu husustaki karar su ibareyi 
;ıavidir: 

"Bu davaalrda yüksek maka
nat bulunduğundan mahkeme
ıin hissiyata mağlup olarak ka
ıunsuz karar vermesi muhte-

1 nel olrluğundan ... , denilmekte
lir. 

Biitün kamusların elfazr ga
s izasmı bir yere getirin bundan 
1 !aha a~tr bir h<ıkaret olamaz. 

iilkimlere emniyetsizlik karar 
le izhar olunmnştur. 
Maznun sual sorabilir mi? 

f. t Müclafaanın kutsiyeti o ka
tar biiylıktür ki sahitlerime ne 

r .orulacağını söylemek ma:mu
nın hakkıdır. Halbuki İstanbul 
la bu hak bana verilmedi. 
f..tanbıılda bir kelime bile sar 

etmekFrrirne müsaade etmedi
;. Bt'""l"P kanuna ne kadar mıı 
alif c'c:''-' unu arzedecegim. 
P ,ı,. izın rrösterdi~,m sa-

. 1 re- ' sorrr kt roevkiim 
z.~ ... maJ ~t ı ıiy ~etın 

Ş bitler n d nlen-

Kendilerinin her zama!'. bu 
hususta bir anket yapmağa halr 
lan vardır. Bize misal olarak 
gösterd;ği vak'alar hev'eti ha
kimeye arzettim. 

Bu meselede ancak amme da
vasına taalluk eder hususat hak 
kında sabitler dinlenir. 

Bundan ba!ika hukuk hakimi 
İbrahim Beyle Aydın &imendi
fer müdürünün de ~ahadetine lü 
zum yoktur. 

Cünkü mevzu olmıyan bir da 
va hakkında sual sorulamaz. Ka 
lemi mahsu!:tan sorulacak sua
lin te~rihi lazımdır. 

Kadriye Hanım meselesinde 
Haydar Rifat Beyin gayesinin 
ne olduğunun tasrihini rica ede 
rim. 

Bursaya nakline gelince bun
da gayri kanuni bir ~ey yoktur. 
İkame edilen deliller davayı u
zatmak maksadile olmaz. Bina
enaleyh nazarı dikkate alınma
ması ica1J eder. 

Geı;en celsede kendisine iste
diği kadar müdafaa hakkı veril
misti. Binaenaleyh şu veya hu 
şahitknn tekrar istimaı muha
kemeyi •1zatm2'-ta ı. başka bir 
~e·r eüi'· ir. 

Kenc:'isine İstanbıılrla ~ual 

Onun haricinde meseleyi şü- müddeiumumi Bey bıınu dosa- ce lüzum göriilmemistir. Mahke filmi. Sabah saal 10,45 de ıen-
mullendirmek doğnı değildir. sında saklamıs beraet edersem ı me 29 Mayıs ~abahr~a tehir 0 _ zlltr:ı liatla .mati~~ 

lazım gelen mal<ama yollıyacak . lliveıen : l'OX D< !"IYA 
Amalimizin hesabını mt göre- k k 1 lunmustur. Haydar Rıfat Bey il!\ VADi ı ERi 
cekler' Hakikaten merci olarnı- mıs. Bunun c.~ı: a aca no .tası, h~rı~ket etmi~tir. • · ' 
yacak yerlerde nasıl bu şahitle- be~i ma?.ı~r dusiirecek yen ne- ... lllllllfllJlllllllUlllllllllllllJllJlllJllll!!llllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll 
rin istimaını istiyebilirler? resı? Benım yazdığım mektup- ,.. 

Kafkas opereti 4 perde 
DUhuliye 30, mevki 60, rs 
localar 200, 300 kuruı. 

'.\leşrubat mecburi değildir 

Nakli dava meselesini Vekil larda gösterdiğim ctiıi.imlerd~n ~ SİZ DE kazanabilirsiniz 
dol~ı Mahmut Es<ıt Bey tebrıe , =: 

Bev burada söylediler. "Ben, b a d - 200 lı"ra kazandı edecek, sonra en en ava aça- := Bu çocuk 
mÜddeiumumiye emir verme- caktır. Benim açtığım davayı e- = 
dim .. , Dediler. Yalnız, gösteri- linde tutuyor, onun açtığı dava- ;;;;; B k b 
len sebepleri makul gördükleri- yı derhal yürütü •or o'.1a evvela ~ u çocu ' an-

....... .. .. 
! 
~ = 
1 

Bugün 
:\!ELEK SINAMASlNDA 

Al.İS VA YT ın ıemelll 

BROADY!l l~ILlSI 
ni beyan ettiler. kendin hakkında tahk.ıkoıt yap-1:: k b 

O da kendi kanaatidir. Nakil tır sonra dava aç demıyor. Hal-ı= kamIZln Um a
kararını biz vermedik, mahke- buki müddeiumuminin \'azifesi E 
me verdi. Bunda hata olabilir. benim dediğim gibi idi. § faSI olanlar a.ra• 
B!r takdir mntJ3ka musiptir ele- h d = 

Haydar Rifat Bey un an = d kt• "' • b• 
nemez. d" ı·k d l. sonra avukat Salahaddin Beye ~ Sın a çe lgt }• 

I
= ııesll ve ~arkılı filmleri 111 

mükemmeli ve en gözeli. 
llAvcten: t"A. 'NY'NlN BACA1' 

:;e LARI lÇIN iki kuımllk kah· 

Seca<ıt ıye a a a aranın 11R- - b 1 d = 
. . ce\'aphrım vermege aş a ı. = • • k d 200 ~ .. k•a•h•al•ı•b•i•r•k•o•m•e•d•ı.-..... "7' 

!iliE ~ıyatına dokunar;ık, matbuat gı 'M .. ıd~· · · iddianamesi- := rıncı Ura a 
bi mürsseseden istifade. ·e kalk-,· ~i ~~b;~~:t~:~~ tekrar okudu: _ ı· k d 1 ~ 

~ 

.rti • *,..... 

ma~·dır. V f" .., . Sahsi dava ya hiç müdtleiumu- ~ ıra azan 1. -
Bundan sonrn as ı "asıt \'e e • k _, 11 arılır ya 0 ela bu ;;;;; 

S d . F . B 1 ı- b mı arıoma•;a , = k" • k b• • 
a ettın <erıt ey er .ısa eya- lunur. Şahsi c1ava açılmıstır, bu = ıncı ura ırın-

natRta. bulun(<lHulard. R"f t Be na müddeiumumi Bey de işti- = • • d 
eı~ - 2Y ar ı a - · · = t e e 

b. ı· -· . rak etmıstır. ·= cı eşrın ç -ye:) Btt hususta ır c ıyecerınız . • ı= 
Bınaenaleyh ortada hukuku :;: • 6 k• 

var mı' 1 k ) k Havdar Rifnt Bey - Nasıl umumiye davasından mada bir = l ece Ve ) • 
olur? ·sou söz henimdir. Müdde de şahsi dava ".,~rdır. l'v_iade~ki = 1000 1· 
iumumiye söyFreceklerim iki, ben isbat edecegım dcrlım. Soy- = şİye ıra 
avukatlara söy iyeceklerim hir leclikkrimi gö~.terdlğim şahitle- :: ") k • B 

ri aösterdiğim vesaiki birer bi- = verı ece tır. u saat sürer. Bana dört beş saat " -· 
lazım. Yemek zamanı oldui!u rer getirmeli ve burada birer bi- §§ 

= = 
§ 
ı::ıı: 

5 

= § 
= 3i! 

1 
isin öğleden sonra devam ede- rer hesap görmeğ~ ben davet.e- ~ kurada siz de ka-

dilmelivim. Temyız kararını ıs- :;;: _ 
lim ! temek benim hakkım<lır temyiz ı ;;;;;; b• } • • • 1§ 

Celse on ikiyi yirmi gec;e ka- za na ı ı r Sl n 1 z il! mahkemesi sureti iş'ara göre § • = 

Kilo 
400 
l'OO 

700 
7000 
8000 
3000 
IJOOO 
4-000 
5000 
2000 
2000 
1000 
1000 
sooo 
1000 
500 

Salça 
Kaşar sı-ynlrl 

Beyaz ,, 
Koyun ed 
Patates 
Kuru ıofan 
Pirinç 
Sade yaf 
Şehriye 

Makarna 
Şeker 

Tuz 
Zeytin 7af 
Kuru fuulye 
Un 
Xay•ı 

pandı. Muhakemeye saat bir bu - ı 
kaydile gazeteciler muhakeme- := f k 1 H • çukta devam olunacaktır. . - t azıran - ~inin Bursaya naklim tasvip et- a a a ı::: 

* * * niştir. Böyle bir karar verilmiş 3 • • 5 800 Kuru üzum 
olması mevcut feca~ti. ortad~I= tarıhıne kadar ~- 500 Zeytin danca! 

İkinci celsede Haydar Rifat kaldırmaz. Gazetecılerın rıaklı = 1200 Sabun 
Bey söze başlamadan evvel miid davası için b!r eve kundak k~- ~ kumbara alIDIŞ Birinci kur•oıııı 200 ~ 600 Nııhuı 
deiumumi Ekmel Bey son sö- yuyorlar. sana bundan ne dı- a - 4-1000 Ekmek 
zün miidafaada maznuna ait ol yorlar? E~ sahibi mercine mti- 5 olmak lazımdır. lire k•z•n•n EJIP· a 500 Suı 
duğunu fakat böyle her fırsatta racaat etsın hayır kundak koy- = aulten Retadlye 5 700 y ~ 
söz benimdir diyerek mahkeme durmıyacağım, ben müracaat e- =ACELE EDİNJ"Z mekttıbl telebe· ~ 80000 adet 

0

y::urıa 
işgal edilirse içinden çıkılmaz deceğim. Daha sonra merciine 1;;;;; •inden Muz•ff•r All ;;;;; k 1 . b 

~it 

bir vaziyet hasıl olacağını ifade müraca~t meselesi mahkeı;neni~ I • 5 l 7 3 em ) aş se ze 

ett~ndan sonra Reis: - İstina ;~:~1~ti1~0y:~~~~I k~~=~I ye:~~·~ Türkiye iş Bankası ~ Vilayet ~ainıi eneöoıeoin~~I 
beler hakkında noktai nazarım- tım. Gazıye Me.clıs R~ısıne mek := 5 .. . rla.., 
zi dermiyan edebilirsiniz. kısa tu~l~r gönderdım . . Bır tarafta~ .llllllllllllllllllllllfllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllfllll. Balida nev ı ve mıkds ııı' 
söyleyiniz diyerek sözü Haydar Gaıyı merc~ adde?~yorlar. tddı- Tiltiın inhisar idaresinden: 1 lstaobul ikinci icra memur- muharrer erzak eı, ekmek st 
Rifat Beye verdi. aları o şekılde, dt~.er. tarafta!l 1930 sonesi için haziran iptida· luğundan: ihale edilmek ,,ıere 

Hayd?r Rifat Bey - Mildde bu sefer merci degıldır. Onlara •ındır ıUtün bayilerine yeniden tes- llfr borçtan dolayi paraya çevril· ayrı ayrı .. ,,. 
iumumi Bey sözlerini 15 nokta- nive mektup gönderdin diye so- kere ita;ına mübaşeret olunacaktır. mesl mukarrer minerv~ ~arka hurda kapalı zarf usuhle 11 Hali 

da hula'sa ettı". Dı"yerek mu··aae- · orlar benı· anket parlamen- 1485 numaralı kanun hUkmUnce ıU· otomobıl 25·5-930 tanhine mUsadlf 980 ···r•amha .. u· nt·ı· <aat 0nbtl
1 

ruy • . tün bayiliği için terdh hakkını haiz pazar günü saat onda Beyoğlunda •" ' " · 1,r. iumuminin sözlerine cevap ver- tere sevkedıyorlar. Bu tezat sa- ve bizuı bayilik edecek olan harp ~iıllde Bulgar çarşısinda izzet pqa kadar münakasaya konıılın\IŞ 
eli ve de\lİ ki: . rih. l malulleri ,-e fehit yetimlerinin hazl- soirnğında 53 numaralı garajda açık Taliplerin yevmi ınezlııl,Jt 

- İd(1ianamede yalnız iftira j Bundan sonra Haydar Rifat randan evvel arzu ettikleri mahaller- mtırmı suretllc !ltı!acağından ıalip ~ 
ve tehd;tten hukuku amme d:ı Bev s~ılettin Ferit Reye ve 'as de lınillk için t~zke~e a.lmak üzere olanların 930·795 doıya ~umara.mı vakti muayyene kadl!l" u: J 

- .. . . . B 1 d" , ba lıtlda lmnbul tUtUn ınhıaar ıdı- mUıtısh!bın yevm ve saaıı nıezkilrde [itil 
vası açtııpnı ve ~ovme ıle ha-/ fı R_aı;:t e~e cevaJ? _ar.ınr v.er 1 1 rcıi baımtidilrlü~üne müracaaılan mahallinde bızır bulunacak memu· ve teklif mektıııJuınt ene 
1taretten ıse şahsı dava açıldığı dedı kı Acllıye vekılının tesırle- tıtc oloıır runa mtirıcaatlan UAn olunur. villflllte te\'dl evJcmclerL 



ıı 

' 
r• 

r. 

List-!er ınuhayaat 
konı·syonun lan: 
1 
l<:onıisyonumuza merbut ley 

'.tsc orta ve muallim mekteple 
•le pansi yonlarm bir senelik 
tıııek ve ekmek kırıntıları 15 
:ıı 930 tarihinde ihalesi icra 
llliıtıınak üzre kapalı zarf u-

lc müzayedeye konulmuş
~- Şeraiti anlamak istiyen 
~Plcrin komisyon kitabetine 
Uracaatları. 

ilan 

' lıtır cd 
~Jıuı ve keçi eti 

z 

,\zqmi 
15000 
l'.!000 
3;;00 
3000 
1~00 

As 
lJOOO 
8000 
:ıooo 

2500 
1000 
1200 

lliaı 

~r 
l.ııun 
~ııt biiber 
~.,,, 
' '"'" "'ı 

ldon 

1 :;oo 
200 
300 

1800 
160000 

150 
200 

i600 
1~0000 

8iıliste sekizinci Jandarma mek
-~lnin Haziran Q,10 tarihinden 1 
lıısıos 931 nihıvetinc kadar on 

, •yı mahsus yukarda cin; ve 
~arı yazılı on kalem erzak 1 m•

ıı, 930 tarihinden itibaren münak•
~ konuldu, mLinaka•a 31 maıı> 
ıı...ı cumazıesi saat 14 te Bitlis Jan
"ııı ı mektebinde ı apılacakıır. ~art 
den t mezkur mektep mudüriyetin
....... tey7j olunur. 

i L .\ N 

ltı 1\!ug-ıa viltyeti dahilinde Mil4s 
lsının Ören namı dlger Kereme 

~lycsinde ~!malen Eren tepesinden ;:u yol tepesine ham müstakim 
~ •n dofru vol tepesinden Böz 

n karı esi cami ine hattı müstakim 
uben. mezkôr noktadan Kıncık 

'Pesine hattı mu<rakım şarkın Kı · 
Cılt tepesinden mebdei hudut olan 

n tepe ine hattı müstakim ile 
dut ve mesaha! sathive;i dört 
altmış üç ccripten lbar-.t arazide 

,_kıye cumhuriyeti tebaa;ından 
• •bero ve l la\lm l,con elendiler 
•fından blttaharri zahire çıkarılan 

~ ır madeni doksan dokuz sene 
~ ddeıie mumaılcyhim& uhdelerine 

' olunacağından maadin nizam
llı•rtıe ınln otuz altı ve otuz yedinci 
ro'ddderi mucibince bu bapta bir 
iti • itirazı olanların ilan tarihinden 
l •ren iki ay müddet zarfında An-
1 lıdada lktı at veHletine vt mahal· 

h e 
ııı ra naakımı vilayete bı arzual 
....__ t eylemeleri ilin olunur. 

tl~~e müoakasası 
rnı1İ)'et sandı 0-ı 
~- . ~ 
'••ıid iirJiiğünden: 

Sandık hademeleri için vaptı n . 
acak cltıi,e i~çlllği hakkında 

~ a eı ev, eli ye kararı keşide 
nını ve !\Jayısın 17 inci 
tııartesi gunlı saat on altıda 

arı kaflsiniıı çekilme'! mu-
tr r bulunmuş olduğundan 

('rin ltatı anhmak için le
~ırıı memurluğuna ve yevmi 

'~ôrda lfickal viizde be< ten-
' kılınmak uzrc komisyonu 

h•u, m:ı muracaat eyle.,;cleri 

~ olunur. 

d f fazınc~ namına mazbııt I lay-
1'tıa'illda 130 ndet kayın kü-
k ., . 

l e uç çekı mahlut ve 17 
' k- nıeşe odunu ve 60 kilo 

t~f.ı çayı ve KadıköyLinde üç 
~ı 25 kilo mahlııt odun ve 

i'1 kudar<la altmı~ demet fırın 
~· ı ki cem'an altı kalem or
tii ~ emvali 26 - 5 - 930 pazar 

nu ihale !'dilmek üzre mü
ı ~tetteye konulmuştur, taliple-

Q 
q Pey akçalariyle maan 1 lay-
ı f\ ., 

1 :ı'illda L ~ktidar orman mu· 
b c <\t mrmurlu)tıına ve vevmü 

1 de saat r .J. de Ü~kııdar 
a-
' tııakaınlığt'l<la 'lltt~ kom is-

..... una mıır:ıl:aaı eylem deri: 

PROT~JİN 
Fennin fosa 

niyete hediye 
ettiği bir hari
kadır. Aklı ba
şında her genç 
Firengi ve Bel-
soğukluğuna 

yakalanmamak 
için PROTEJIN 
kullanmalıdır. 

~;mdiye kadar 
binlerce kişi-

in ha}atını, 

sılıhatini kur-
1 lır. .... 

~tu '" ) 1 zdc 'lildlir. Tecrübe 
'tu «kn 'or11.nuz. tkr ecza-

t huıuıııır. 

Bevlel Mat~aası i~are koınisyonuo~an: 
nedeH Ul~ı'ı ın1mı .,i f~i t=ı 

l.1ra i\o. 

1 
2 

1 
1 
1 
( 

2 
j 

~ 
~ 

• 

1 
l 
1 

20 

.j. 

100 
.j. 

l 
1000 

2.l 

~ 

2 
2 

149 

9 

Adet 

• 
• 
• 
• 
• 
" 
• 
• 
• 
• 
• 
" 
• 
• 
• 
• 
• 

Kutu 
Adet 

.. .. 
• 

Bobin 
Adet 
Kilo 
Adet 

.. 
Kilo 
Adet 
.. 
.. 
" 
• .. 

" .. 

(;ah :ınD ba-,kı:;ı 

Suceııdere;i tulunıb;ı,ile berabe. 
Galvano teknesi 

,, İ\,İn rnotör ve dinamo 
,, mum pliika>ı 

Grafit aleıl 
Galvano bakır kazan 

• prova tezglhı 

Kurşun kalıp galvano lıanyoıu 
Kurşun ve mum ocağı 

1000 

Liıo ınakinesiBelçika.Julien markı battal boyunda! ~0') 
Tipo makinesi .'\usbork marka ~00:) 

Motör A. E. G. (on beygirlik) ıco 

Kabartma presi 150 
Kabartma pro\"a tezgihı 20 
Tran,port tezgahı 75 

Büyük mak"ıp 
,. torna 

}_)Q 

(~() 

1 

2 
3 
4 

Torna tarama kelemi 
Küçük torna 

2~ 6 

PUnya 
Tahta kasnak 
(!!urda) ('endere 500 kilo 

" .. 
Kur~uıılu kablo IOO kil ı 
su kazını 50 kilo 

E>ki çinko l"e bıkır kli~cier !00 kılQ 

{l lıırü·ı Tel dikij makinrn 
.. Kart makinesi 
1 , Çembf•r ve ~aırc 

( llurdı ) demir parmaklık 18•>~ kil<J 
( 1 lıırüa ) Telefon santralı 

l lurda ) Te\don manyat >lu 
l lurd• ) lfüiklet pompuı 

( l lurüı ) Bi;iklet ,ela;ı 

Liıo taşları ( \lümmel ) 

50 
80 

4 
17 50 
25 

1 75 
8 50 

300 
10 
35 
6J 

;l 

5 
2 

74'i 

l l lurı.la) \a•il 9 
( 1 lurda ) Damacana '.! 50 
( llurüa ) Pomp• (1.ük< llm!>;ıl·ı" ,ın IO kl!o .15 

7 

8 

7 
l 
j 

.. ~:•ki çini _,alıa S 9 
Su ge~ci 2 

1 ( l lurüı ) llarik tulumha<ı -~ 

• b~81 b') 

Yukard<t <Cnl ve en\aı g Meıılen 9 li;te m ıhıc,iıaıı ,Jf n muhtelif 
hurda eşya ıle kullanılmı' makine ,ıar \C edevat kapalı _ar[ ıı,ulilc -atıla, 

caklır. Talip olanların satılacak eşya 'e alit ıle >• tnam yl gormek üzere 
hergun :\htbaaya müracaatları ,-. yevmi miızaı ede olan 1 Q maı ı; 1 IJ.10 

p aıartesi ıunu sao l:i de usülü doire,ınde ihraı edilmiş kapalı zuıla rck 
lifnam.ılerıni ve tominatı mı" akkate makpuzlm veya banka ,daleınaıııelc

rlnl \ılatbaada müteşekkil ıüarc komisyonuna tevdi eyiemelerı il~n olunur. 

co::x::x;c Aslan ve Eski hisar co::x::x;c 
~ 1\-lüttehit Çin1ento ve Su kireci fabrikaları 

Anonim şirketinden: 
Haziran l 9JO gayesinde faaliyete ba;liya•ak olan Zeı tlnbıırnu 

fabrikasının btlhsalAıına lnti7.&ren şimJlllk çımento fl&tının fabrikada 
te•llm şarıile 'e çuval fiatı dahil olm·ık üue t >n bı 1ına .!2 liraya 
yani elli kiloluk gayri .alı bir çuval fhtının (60 kuruşa tenzil edilmiş 
olduğunu slan ... ~ l~skihi ar mll tch t çim nto ve su kireci fabrika· 

c;x::x:) tarı anonım şırketı muhterem müıterılerıne ilin C\ fer. c;x::x:) 

>ôıı:X>ôıôC=ô:ıô<>C<~•><>=:'.>Oıôôô=C:ıô<><)<~ 

Yaz yaklaşıyor 
Sıcakları 

dii~iinert-'k \ 

\ V antilAtör 
ihtiyacınızı 

şimdiden 

temin 
ediniz. 

G Ttirk Anonim Elektrik şirketi 

umumiyesl. Galata Bahtiyar Hın 

lXX>ô<>ô<~>eı<><><•>O<X><X><X'><X'><X:< 

Türkiye Ziraat IJankası 
Çatalca şubesinden 

'ficaret işleri umum müdürlüğünden: 
Türkiyede l layat Sigorta i~lerile çalışmak üzre kanuni küküm

ler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan "Boz 
Kurt., Tilrkiye l'mum Sigorta şirketi bu iı:erre müracaatla Türki

ye Ziraat Bankası .\nonim şirketinin gerek umumi müdürHiğünü 

Ye ~creksc mevcut ve ilerd~ açılacak şube ve sandıklannı şirket 

namına hayat Sig«ırta i~lerile mı'ş~ul olmak ve bu işlerden doğacak 

daYariarda iıi.ıtun mahkemeıerde müddei, müddeialeyh ve üçüncü 
şahıs ,ıfotlarile hazır bulunmak (izrc accnta tayin eylediğini bil
dirmi~tir. Keyfiyet sigorta şirketlerinin tdtij ve murakabesi tıak

kın<laki 25 1 laziran 927 tarlhli kanunun hükumlerine muvafık 
goriılmli~ olmakla ilan olunur. 

l 1:nıııiy ·t ~andığı n1lidlirliiğliı1den: 
\lü1.31eJe lkru 
bedelı numlrail 

lira 

~lorhunau~ cins ve ,ev'I Borçlunun 
ismi 

645 1260 Bcyoğlunda Şalıkulu mahallesinde Değirmenso-
kağında eski ve yeni 1-3 numaralı maa dükkan 
bir hanenin tamam. Mükerrem H, 

l 10 1897 Balatta Karabaş mahallesinde eski Karabaş yeni 
Köprübaşı sokağında eski 15 yeni 33 numaralı bir 
hanenin tamamı. Ahmet Ağa 

261 2365 Boğaziçi Ortaköy mahallesinde Pişmişoğlu ve 
Dere boyu sokağında 88 numaralı maabahçe bir 
hanenin tamamı. Hatice Dilber H. 

14750 2708 Beyoğlunda Feriköy birinci kısım mahallesinde 
Büyükdere caddesinde eski 5-5 mükerrer 5 miı
kerrer 5 mükerrer yeni 7, 9, 11, 11, 9-1 numaralı 
maa dükkan bir apartıman ile Çinili hamam na 

mile maruf bir hamamın otuz iki hisse itibarile 
yirmi üç hissesi. Ay.şe Şaziye, Müftehir 

Hanımlar-Orhan Mitlıat, Ali Rıdvan Hayrünnas, H.3-
dimünnas Beyler 

410 2757 Topanede Karabaş Mustafağa mahallesinde Kara
bas caddesinde eski 53, 53 mr 6 ~rrer 55, 57 numa 

ralı mukadema maa dükkan bir bap hane elyevm 
ahşap bekar odaları ve arsanın tamamı. 

Zehra Felıime H. 
210 3067 Beşiktasta Tesvikiye mahallesinde Hacı Mansur 

sokağında eski 2 mükerrer yeni 9 numaralı maa 
bahçe bir hanenin tamamı. Abdürrahman El. 

220 3080 İstinyede Neslişahsultan mahallesinde Değir-
men sokağında eski 3 yeni 5 numaralı bir hanenin 
tamamı. Emine Muadil Hanım 

1280 3116 Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Kiraz so-
kağında eski 17 yeni 19 numaralı bir hanenin 
tamamı. Nuriyc Hanım 

210 3179 Beyoğlu Feriköy mahallesinde Baruthane soka-
ğında eski 91-91 mükerrer yeni 133, 135 numara-

lı maa dükan bir hanenin tamamı. Hafiza, 
Hatice Muazzez, Fatma H. !arla Hasan Basri Bey 

1190 3239 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Misk so-
kağında eski 2 mükerrer yeni 34 numaralı bir ha 
nenin tamam. Nimet, Mesrure, Mebrure, Na-

bena ve Ümit Hanımlarla Celaiettin ve Harun B.ler 

1030 3353 Demirkapıda Elvan mahallesinde Nöbethane ve 
nöbethane ve Darüssadeağası sokağında eski 1-1 

miikerrer 6,8 yeni 13. 11, 8, 10 numaralı maa dük
kan iki hanenin tamamı. lsmail Hal it, ve 

Mustafa Faik Efendilerle Vasfiye H. 
345 3403 Bogazki Ortaköy mahallesinde Yenimeyhane 

sokagmda eski 11 yeni 25 numaralı bir hanenin 
tamamı. Dilkiişat H. 

340 3457 Bakırköyünde Kartaltepe mahallesinde Kartal-
tepe caddesinde 23 numaralı bir hanenin tamamı 
(maabahçe) Fatma Naşide H. 

120 3470 Ortaköy ikinci yeni sokakta 21 numaralı maa 
dükkan bir hanenin tamamı. Şefika Hanım 

2620 3515 Beyoglunda Kamerhatun mahallesinde Çiçekso-
kagında eski 10 yeni 16, 18 numaralı bir hanenin 

tama[\U. Nahide ve Nedime Hanımlar 
320 3652 Ü.nkapanında İbnimeddas mahallesinde Salihpa-

lijl. c:ıdesinde eski 22, 24 numaralı maabahc;e bir 
hanenin tamamı. Emine H. Emin ve Mehmet 

Sait Elendiler ' 
190 3789 Üsküdarda Toygarhamza mahallesinde Salami 

Aliefendi sokag ında eski 89 yeni 85 numaralı 
maabahçı.: bir hanenin tamamı. Mustafa Saim 

B. ve Havva Kazım Hanım 
800 3811 Balatta Tahtaminare mahallesinde Köprübaşı so-

kagında eski 14 - 14 mükerrer 14 yeni 50, 50, 54 
numaralı üç hanenin tamamı üç sehim itibarile i

ki sehimi ve zahrındaki kale mahallinin nısıf 
hisesi Hamdi El. 

660 3818 Beyoglunda Hüseyinağa mahalesinde Hacıahmet 
sokağında eski ve yeni 9 numaralı bir hanenin ta-
mamı. Leman ve Neriman H.lar 

225 3833 Galata<la eKmankeş mahalesinde Madamis soka-
gında eski 10 yeni 12 numaralı maa oda bir mağa
zanın nısıf hissesi. Fatma Riayet Hanım, 
Hasan Hayrettin, Necmettin Beylerle Fahrinııi

.sa Hanım. 
480 3835 Boğaziçi Emirgan mahallesinde muvakkathane 

cadesinde 19-19 mükerrer yeni 15, 17 numaralı 

hanenin tamamı. Ahmet Aga , 
360 19218 Üsküdarda Rum Mehmetpa~a mahallesinde Med· 

rese sokagmda eski 14 yeni f8 numar:ılı maa bah
çe bir hanenin tamamı. Alrmet Hamdi B 

Yukarda ikraz numaraları yazılı emlak vadesi hitamında 
tediyei deyin edilmemesi hasebile (altmış bir) gün müddetle 
satılığa çıkarıldığından talip olanların ve fazla tafsilat almak 
istiyenlerin Sandık satış amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu 
ilan olunur. 

Istanbul Tramvay Şirketi 
EVKA T T ARiFESi 

ii ., 
.ıı: ., 
.a • • 

1 <ı.rn senesi .\iaYI<lll 12 inci 

İliinı ahire kadar 
günundeıı itibaren 

muteberdir. 
No Hutut 

10 Şişli-Tünel 

Hareket 

f Şişliden-Tünele 
\ Tünelden-Şi;liye 

o· o-
3• ()' 9 

Birinci 
Fasıla hartkeı 

Saat 
6,()i) 
6, !t> 

2.1ın 
2.l,JO 

11 KurtulU"· Tünel ( Kurtulu;tan-Tünelc 30' 
v \ Tünelden-Kurtuluj• 

12 Harbiye-Fatih { flarbiyeden-Fati'.ıo o· 
Fatihten-Harbiyeye 5 l O 

14 Maçka Tünel I :\laçkadan-Tünele o· O' 
\ Tdnelden-Maçk&ya 15' 30 

15 Takslm·Slrkecl { 'J'ıksimden-Sirke~iye O" O" 
Sirkeciden-Taksıme 5' l O" 

16 M k B f !\laçkadm-Beyazıta 7' 09' 
aç a- eyazıt \ l:lcyaııttan-:vıaçk>ya 16" 00' 

18 1 aksim-Fatih I Tsksimden-l'atihe oo· 
\ Fatihten-Taksime 15' 

19 Kurtuluş-Beyazıt{ Kurıulu;ıan:Beyazıtı ~ lJ 
l:levazıttan-Kurıuluşa 1, 

tı.ln 
6,08 

7 •. ıs 
7,58 
8,00 
7,01 
6,20 
6. 15 
7,J5 
8.2 t 
6,15 
7,05 

i ı ı Heşiktaştın-Bebeğe 
GI •• Beşiktaştan-Emintınüne 
.ıc 22 Bebek-Emlnönu 1 Bebelı.ten-Emlnönüne r ıs 

s.:ıı 
~.40 
6,00 
6.00 J ı [minonünden-Belıejl;e 22" 

Ql f:mintınünden-Beşiktaşa 

• 123 Ortaköy-;\ksarayf Orıaköyden-Ak;araı• oo: OC!' 
-: Aksaravdan-Ortakoye lO 20 

f" 34 Beşlkta"·Fatlh I ~eş_iktaştan-Fatihe o· O'.>: 
ID Y 1 htıhten-Beşıktaşa 9' 18 

$,45 
5.5~ 

6,00 
6,46 

- r ;'\ksaraydan - :ropkapıya o: 5, 13 
• 32 Topkapı-Slrkecl 1 l opkapıdın-Sırkecıye f! ı~ :i,J4 .: \ ı Sırkecıden- Topkapıya IJ 20 6,IO 
aı Topkapıdan-Ak;arayı , 
.a 
1D l Aksara1·dan-Yedikulcye O" 5,10 
• 33 Vedlkule-ı,lrJ<ecl ''.•dıkuleden; 'irkecive 6' ıo·. 5,31 
>. I ı . ırkecıden- \ edikuleye 13 20 li,13 
IQ Yediku!eden Alı.saraya -, 

"' : 1 .\k<araıdan-Edımtkapıya O' :UO 
.ıı: 37Edlrnekapıslrkecl ~;dırnel.apıdan: ırkeciye < ,ı ı• ~.'•) 
C Sırkeclden-F:dırnekapııa 14 6, J 

· Edirnek&pıdan.\ksarava -, 

Son 
1 areket 

Saat 
24,l 2 
2.J.,l8 
2.ı. m 
2~. 

ı,ıo 

1,10 

23,JO 
2~.00 

21,.35 
22. 
2.1,48 
2J,2J 
19AO ~eo 
20,26 
22,36 

3.'tb 

. 
24,:JO 
2J,44 

1,14 

22,oı 
22,SJ 

21,52 
22,38 

-.-
22,55 
2J.35 
24,20 

2.3,10 
2l,44 
24.19 

Emlak ve eytam bankası Istan
bul şubesinden: 
Satılık emlak 

TAK 'iTLE: 
F;as :'\o_ \lcıki \e nevi 

78 K.ndilliı.le . kza-lık • >kakit;ında 2J 'oJı Jtı I · 2 donum 
arazı 

Temın3t 

65 lırı 

214 KandUlldc Mektep hanım·ı•lu snb~ında 2~ 14 , o. lı 100 ~ 
.J.9 l ·2 doniıın arozi 

215 Kandilli Mezaı tık s ~ak ~ll '>. :SO donum arJzı 

2lb • " 
27 . ·o_ 70 1-2 J,•num razı 

P \ZARI.iKi. \ : 

100 " 
20J • 

20.1 Ycdikul Fnuh 'ult•~ \k. net mahalbı S•I ıano ı· k·n.ııı 220 M 

20- 1 '.;o. h arsa 
Baladı evsafı muharr r cml k aleni muza1•ıl• ıle ve ekı~ talc ·'e atı· 

lacağından ıalıplerin S-6·9~0 pe cmbe guoil sut 16 da şubemı "' r ca-
adan ildn olunur. 

T~kal ~. Mü~~ei ~nıuınili~in~en; 
Tokat hapishanesinin 1-6-930 dan 31-5-931 tarihine kadar 1ı· 

senelik ekmeği kapalı zarf usulile ayda 6000 den 8000 eski ol 
ya kadar alınmak ve 31 Mayıs 930 Cumartesi günü saat 16 da 
le olunmak üzere münakasaya konulmustur~ Talip olanların T!J 
katta müteşekkil komisyona ve şeraiti anlamak isti yenlerin Ha
pishane müdürlügüne müracaatları. 

maa bahçe bir hanenin tamamı. Ayşe Emsal H y 
1 

t D E ~ 
3830 3878 Hocapaşada Karaki Hüseyinçelebi mahallesinde ı' a"ve aı'nı"ı ncu"ınenı'n BU', 

Nöbethane sokağında 12, 15 numaralı bir ap..'lrtı- J 
manın tamamı. Hacı Mustafa Efendi 

1330 3884 Boğaziçi Emirgan mahallesinde Boyacıköy cadcı.~ asf~it~~r;:0;:t~:~:~~~n:~:!~~!~:~tı~~':n~~~~~~t~a::: 
sinde eski 2 yeni 24, 26 numaralı maa ahır bir balı 
çenin tamamı. lsmail Hayrettin Bey yıs 930 tarihinden itibaren 28 Mayıs çarşamba günü saat on 

re kadar yeniden yirmi gün müddetle münakasaya konulmuş .. 
660 3911 :';~~~:n~ei!~:!;.~b::~:ı::ah:~~~~~ü~~~~:..e~e~i evvelce müracaatle şartname almış olanların bu şartnamelcrı 

ıı numaralı bir hanenin tamamı. Sadberk ve Ha- yeni şartnamelerle tebdil eylemeleri ve yeniden şartname ai-
mak istiyenler levazım idaresine müracaatları lazımdır. Talip

car Memnune H. !ar. 
lerin vilayet nafıa baş mühendisliğinden alacakları ehliyeti fer.- 1 

260 3936 Beylerbeyi Bürhaniye mahallesinde eski Enveri- niye vesikalarile teklif ve teminat mektuplarım vakti muay•· '· 
ye yeni 111-1, 111-2 numaralı maa ahır ve saman- ne kadar Daimi encümene tevdi eylemeleri ilan olunur. 
lık bir hanenin tamamı. Halit Efendi ---------------------------

710 3952 Beyoğlunda Pangaltı mahallesinde Hacımihak 
sokağında eski 26 yeni 38 numar<\lı bir hanenin ta
mamı. Edgar Efendi. 

ll80 4010 Beyo_ğlunda Hüseyinağa mahallesinde Kırlangıç 
sokagında eski 1 yeni l, 3 numaralı maa dükkan 
bir hanenin tamamı. Strak Elendi 

1020 4015 Bakırköy yeni mahallede Hatboyu sokagmd:ı es-
ki 74 yeni l 10 numaralı maa bahçe bir hane
nin tamamı. Zekiye, Saime ve Sabahat 

Hanımlarla Sait ve Esat Beyler 
210 4025 Kasımpaşada Sirkeci Maslahattin mahallesinde 

Pişmaniye sokağında eski 47 yeni 73, 75 numara-
lı iki hanenin tamamı. Şaziye H. 

S POR 

lstanbul Pu·ınru·kıerı· Mub'IBZ' M1du·rıu·g ... u·nden·. 
1190 4084 

~:~~~~i~~k~ğ~~~~~:kıra;:,
1

~~s~e:~ 46-~~~ı!haas:~ U U U UU U iki hanenin tamamı. Hatice H. ve Mehmet Faik B 
ı- Gümrük muhafaza motörlerl için 20giin müddeıie(60) (130) 230 4148 Kasımpaşada Gazi Hasanpaşa mahallesinde Kül-

Hayattan zevıı:atmal- ve dairn• DC· 

teU,ıibbaUı ve faal bulunmak lııbı 
kuvvt:lh:n düf1lrmem11:klı mOmlat.a· 
dür. Sihh•tıniı.I mub..afau • ı.laJr--
1eri.niı1 takv{yf faallytU· E.."\ nu.ı teıyit ıçın lı:OfOk'tr 

~ v< buyilkl<r tar.hm••~ 

ton benzin kapalı zarfla mi.ınakasaya kunıılıııu,tur. han sokağında eski 22, 12 yeni 16, 18 numaralı 
20 santigrat derecei harareti ve 720 • 731 slklcti izafi- maa dükkan bir hanın nısıf hissesi. 

yede benzin vermeye tallip olanların şartname,i An karada giım- Behice ve Rana Hanım/arla Kemal B. 
rııklcr levazım müdürltı!!;iıden, htanbulda Gümrük muhafaza mü- 215 4153 Bogaziçi Paşabahçe mahallesinde eski Şehitlik 
durliııtıinden almalarL yeni Çeşme sokağında e~ki 26 yeni 44 numaralı 

2- Teklifnamelerln kanunda gösterildi~ üzre doldurulmuL maa bahçe bir hanenin tamamı. Ayşe Ferdane H. 
3- ihale 24 !\lans Cumarteiii günil saat 11 de lstanbul mu, 370 12604 Mevlevihanekapısında Hacıevliya ıı ~ h' lesinde 

· ır .: :::· .. : ::: ....... . 
hafaza mu<lürliııttindedir. Mimar caddesinde eski 22 veni 12 n T~ralı bit ....... --~~~~~~~~~..;.;.::;.;:;.;::;....;;;.;;.;;.;~:ı.;.;;.;;.;.;.;;._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Ar•ık Hm< 
' •dar tt'' .ı 

' l ol 

lı'rdt. <Jlatalarcla, rnthlarda, pllAvda havyarda ve bilhas!a ma;·rınezde Hasan zeytin yağı i-tımal ,,diııız. Çunkti pek ,af ve hali-tır .,e'~'d -'ıbı .at' lır 11 .. mızıntı }oktıır 
1 

ttmek l~zımdır. Tereyagı yerine Jlı,an zcytın yağı lst'ma c}lemck karı akıldır. Bilha<sa içmek ,urctile !!asan /.cytin ya.itını dnktc rlar t<ıv ne <'Uncktcd·r c• Kı:I" ta; .. 
ı · a'l 1.e\tin ;,'>• içiniz Kiloluk şl~elerde ı<O. bır ve heş '~ daha l liv.-k tenekelerde safi okkası 100 \,uruştur. lla~an Ecz r ı "" 1 • l'cıpt.ıııcıl .. rı tcr1.ilat 

lıa' .~ııard. n al<IH .. ınız fiattan dah.ı ucuzdur 
hnhre. \C lnl ta«" kar:ıdP,-cr, >.ıfra, ,ırılık 

---
1 

~~OMA! 
OK.SIMENTOL 

VCREHL LCRC. !SIRACALILARA, U.l 
VE ICEHlll L4Y:FtJKLARINA, HAl•U~~ 
VE SÜT llf'IE• tıAD/Nl.ARA, t;Ot:lllUA· 
RIN BIJYOl'IESfNE, KEHIK /(fRfKUIW, 
RiNA, HASTALlll'()AN KALl<ANL.+llA 

VE;l..UTA SASUNU 

•DOKTORLARA SORUNUZ 
!iAJ TitikALSIN 

"OMPlllMS,KAtıı:,TOZ YE 6RANÔLE 
6ünde 3 ed•I yehot 3 lcııfİ1t 

ocv1t.f11ra n1:!1 1F. 

-. ı;; i ve k > y ' ;.: lı ı ı ı._ 

~vazı makineleri 
'" , zı rıak ı .' .. •i ı mi L·lmize de 

, uı ut ctmı;ur 
Alın 'ı hu Umtti L:t:\ölır rt.:-.mı" ~ ı Je kaLul olu:: ı~bu malı:ıne 

v•kiı na ·mir p.ens.~ı ~'c .c ın, ı cdilmijtir ı:sa< c' •1!ı 'ıı·:TA'<l:;'l" 
"L R :>.T re ~ \flEl.IKtir ı tirkiyc iç'n umuını <killer.· 
\lql' K\P\ < J \J,\l]l)l'\11.\RJ, •<ımlı ilan 13-14. J,ıanhul 

ı,ostJ kutu•u ~ıı'I l;tanbul. 1 lenüı .ıccntaoı bulunmaıan daha lıir kaç 
ş<Hr için tck,i!.ı kahul ••luııur. 

stanhu 4 uncu Jc·-:ı rr:cmurıu. 

~undan: 
l•ıanbul'dı Mabmutpaşa da servi 

dave hatun mıhal10>iade Aşir efendi 
kuıüphane-i ve hoca hanı •okağında 
tamamına tiç yüz bin lira kıymet 

takdir ve birinci arttırmadı otuz bin 
llraya l3libi bulunan cedit fı7, 69. 
71. 71-1. 73, 73· I 75, il& 8J, ;\2 
Ui 36, • 8, 40, 42 11umaralarla mu 
rükam bodrum \C dükk!nlan müı
ıemil Kattrcı o~lu hanı ııamııe ma
ruf ve deruninc "'ari nısıf \'L\':tldız 
t•t'ı 5uyu l2 hıucdc 3 hl;sc.•i ve 
Mahmur paşaôa :'.lnhmut paşa ma
halle ,.. caddesinde 'e bezzller 
sokaıında tamamına seksen diirt bin 
lira kı)'met ıakdir olunup birinci 
arttırmada 1,ln altı vüz lirada talibi 
bııknan atik 17 mü. 17 mü. 265, 
ı ı, ı ;l, ı ı, 17, 2t..l, cedit 26, 28, 
JÔ, 56, J2, 34, 36, '8, numaralarla 
murakkam altı bap dOkkAnı IDÜ\t•· 
mu yarım ban namilc maruf hanın 

atık 263 • o. lu dükkan mahallinin 
ıamamıaın ve 2tı.i ı ·o.in mahallinin 
72 hi se itibarile 36 hlssesınin '" 
Ulg<r !\:o. lu mahalllnın 244 hisse 
itibarile 108 hiuesınin 12 ıcr sehim 
terı!blle 3 •ehmi 'c ~ahzade ba;;ın
da feyzlye mabal!eıinde Sehzado 
hışı caddesinde tamamına oıuz do
kuz bin Ura kiymct ıakdır olunan 
atık 195 ve yirmi beş defa 195:\lü. 
•e (<dit 113, il~, 117, 119, 121, 
23, 125, 127. 12Q, 1.11. 133, 13~. 

137, 139, 141, 14.i, 147, 149, 151, 
156, 155, 155·1. 1~7. 1~9. 161, 163 
~o. lu dtıkklnların birinci arttırma

• Uç bın liraya talibi bulunan 12de 
,l htsıclerl ıle maha'il meziılrdı atik 
, 95 Mü. cedit muhıarpışa •okağtn· 
~nda 13 No. lu tıç bin bcşyilz lira 
kiymetll ve birinci arttırmadı bin 
·raı a talibi bulnnan, bir bap 'tane
n:, tamamı ve çarıuyi kebirde ay· 
nacıfat ıokı~ında temamını dört bin 
lira kiym•t takdirinde atik ve cedit 
27 No. lu ve birinci arttırmada :ıllz 
llrM ·a talihi bulunan bir bap dükkA
nın 72 de :ı6 hl!<esinin 12 sehim 
ıertıhıle 3 •ehmi ve Demir kapudı 
Emir mahallesinde Demlrkapu cad
de~lnde atik 4 cedit !13 • 'o. lu ta
mamına yedi hin beş J'ÜZ lira kiy
m t takdir \e birinci arttırmada Uç 

uz 'iraya talibi bulunan bit bap 
dukkAnın 711 de Jb hi>sesinin 1 ll 
sehim terılblle 3 ae.hmi ve ::;ıhMeh
met gcyliıni mahall e•inde Bahçekapı 
ı kclcsi soka~ında •eklz bin lira kiy
metli birinci arttırmada üç bin lira
ya ıalilıl bulunan atik 38 cedit 52 
'\o. lu bir bap dilkktnın tamamı 
;kinci açık arttırmaya konulmu,rur. 
A·ııırma lstanbul 4 üncü icra me
murluğunda 9·6·9.lO tarihine müsa
dıf pazarıe i günü saat 14 den !6ya 
kadar yapılacaktır. 

ı l,bu gayn menkulun artırma 
~arn mest 28·5-930 tarihinden ltlba
re~ QJ0-45 No ile lst 4 Uncü icra 
daıre inin muayyen numarasında her 
kesın görebilmesi için açıkttr. ilanda 
1Jzıh nlarlardan fazla malumat al· 
nıak ;;teyenler, ıştıu şartnameye ve 
fJS0-15 dosya nıımarasıylc ıncmuri-
' ctım müraccaat etmelidir 

2 - Artırmaya i~tirak için yu 
karda ' ızılı kıymeti~ yüzde tcş te 
m !it go t ... r ıccckur. 

.ı 1 ı.ı lan tapu sıcıı c sabit 
~· nı}an ipotekli alacaklılarla dl~er 
aMk ıdırlt"ln ve irtifak hakkı sabip
ler·nin bu haklarını ve hu.usl!e faiz 
ve ma<rara d;ıir olan iddialarını işbu 
i!Ar tarihinden ıtlbaren yirmi gün 
ıçinde evrakı mUshiıelerilc birlikte 
ıncmurıyetımizc bildirmeleri icap eder 
Aksi halde hakları tapu sicillile sabit 
olmıyınlor satış bedelinin paylaşma
~.mda horiç kalırlar 

4 - Gösterilen runde orıtırma

ya iştirak edenler aıtıınna şartname· 
•ini okumuş ve hLıılmlu maliımatt 

almış bunları temameıı kabul etmiş 
ad ve itibar olunurlar. Üstünde bıra
kılan gayrı menkulun lıedc~i zama· 
nında \c•ilmezse gani menkul ikin
ci bit arttırma ile •atılır ve bedel 
farli.ı , .• mahrum hJL 'a~ ı·u1.dc beş 
faiz \ e diğer zarar .ır il' rıca hükme 
hacet kalmak ızıo ıner:ıuri) etiırface 

alıcıdan tahsil nlunJr ikş r..marah 
bkrıdakl şart ıahakku~ etme kaıuile ,,. 

uç defa bajtırdıkt - <onra !(ani 
mcrıkul Cll \'Ok 31ltır:ının Ü~tünde 
bırakılır. ~art tahakkuk ctmel'e art 
tırma geri hırakılıp alıcı taahhütlerin
den kurtulur ve teminatta kalkar 

5 "'rttırmının birinci \ e ra 
kinci olm:ıcını ve ga,·ri menkule 
ıaalluk eden kanun hakka ve satı~ın 

tarzına göre diğer ~ --tla.r. 
\rıtırma ıkincidir en çok aıt!!· a

nın u~tundc hlrakılac ktır. pe~in pa~ 

ra ile •atılmıktadc müterakim 'er~ 
belediye 'e e,ksl n:<ıımıı alıc•v:ı 

aiuir. 
Yukarda gcsteriıen gayrı men 

kuller 9.ıı-1).)IJ tarihinde IH. 4 uncıi 
icra ınenıurlu~u odasında işbı ilAn 
ve go ... ·tcrile11 arctırma ~ortnamcsi 

dalrc;lnde •acılardı ıliın olunur .. 

ADE~tl 1K'flDAR 
ve bel gevşekliğine 
Karşı en müessir deva Ser- 1 

voin ha plandır. Deposu: İstan- • 
bul'da Sirkeci'de Ali Rıza mer
kez eczanesidir. Taşraya 150 
kuruşa posta ile gönderilir. lz
mir'de lrgat pazan'ndaki, Trab 
zon'da Yeni Ferah eczanelerin
de bulunur. 

Dr. Horhoruni 
Beyo~lu .\kktcp sokak 'o 35 

mu••ene ;abahıan ak<ama kadar. 

YARDIM 
SANDIGI 
EmJ:lk ve mlicevherat üzeri

ne para verilir. Parasını emlAk 
rehin almak ıuretile işletmek 
arzu edenlerin •andığımızı mü
racaatları mercudur. 

Bahçe kapı SelAmet 1 lan l .'i 
telefon lst 42h2. 

lstanbul 2 lnd icrasından: 
Reyoğlunda Asmalımesciııe Timonı 

•Okajtında Patri~ Cazctcsl müdürü 
llren elyevm ikanıctgAbı meçhul 

Yordan Kulutidis efendıve 
!lfadam Ankilığlnin ba senet 

zimmetinizde alacağı olan tıOO lira· 
nın tesviyesi ıımmında bcrayi tebliğ 

tarafınıza gondcrllen Odeme emri 
llrametgdhınızm mcçhullyeci haıeblle 

ıebliA' kıhnamayarak keyfiyet ilılnen 

icra kılınmı,ıı. Müddeti muayycnc
nin hitam ve müruruna mebni bir 
itiraz kanuni serdeımediğlnlz gibi 
deynl mezkOru dahi tesviye eyleme
dlğlnlz cihetle icra ve illls kanunu
nun 75 inci matlde•I mucibince bor· 
cunuzı yetecek mal ve kazancınızı 

lrae etmek üzere tebliği !Azım gelen 
celp verekasının dahi lkamctgılhını

zın mcçhuliyeti dolayisile i!Anen 
tebllltl tekarrUr eıme;ine mebni ta
rihi llAndan itibaren bir balta zarfın

da 9.l0-34J dooya numaruını mü&· 
tasblban daireye bizzat müracaat ve 
yahut tahriren oalifuzziklr maddei 
kanuniycyc ıavfikan emvalinlzl lrae 
ve >air ıeraitl ifa eylemediğinlz 

takdirde gıyaben ifayı muameleye 
tevessül kıhnacap;ı malamunuz olmak 
ve celp verelıasının tebliAı makamına 

kaim olmak üzere llinı keyfi~eı 
olunur. · 

ltanbul liçlincü icra mcmurlu· 
j!;undan: 
Kuruçeşmtdc imam 10kaAında :ıs 

numerolu hanede $akiıı iken elyevm 
ikametg.\hı meçhul bulunan Rizeli 
yzun Ali oğullarından .~eyfuilah El.ye 

l•tanbul tütün inhisar idareıinin 

aktinizdc alacağı oluuıu beyan edi· 
len .1201.V~O kuruşun ına mesarif 
lcraiye tahsili hakkında adiyen hacz 
)'ulu ile vaki takip talebi üzcrıne ta• 
rafınıza gönderilen öd~me emri zah· 
nna yazılanr ~erhde me:ıdtOr mahalde 
bulunmadığınız gibi ve clyevm ıka
metgAhınızın meçhul olduğu göste
rilmesine mebni ll!ntn tebliğine ka
rar verilmiııir. !ezkOr ödeme emri 
daire· icra di\"anhan 5lne talik edil
miş ,.e dosva numerosu :J0-1131 
old t,'Una odcme emrinin tebliği 
ınakamına kaim o]mak üzere ilıln 

oı.ur efendi"' 

\ıerkel. · ce:'lta11 1 ( ;:l;at ı k . .>pr ı 
~ b.:rnndı, llcyoğl•ı 2.lıı2 ~ube 

aente~ı: _\fı1hıııudh;c 1 l:ını shınd-ı 
hıınbul HQ 

1 ( \la\ ı< cumarte'i Bw
c.:aatla pıısta<ı y .ı pı lnıı y ac.:ak tı r. 

TalHH BiliCi PüHll! 
llt.:\llR) rnpııru i rı \layıs 

Paıarte,i 1 ! de Galata rıhtı

mından harcketie lnebohı,Sam
sun, c;Jrt.:'.'ıtın, "frabzı>n, Riı! 

y<' gidecek ve ='urmene, Tra
hz· n, Tirebohı Giresun, Ordu, 
Cnye, Samsun .. lncbolu, Zon
J!'• ldal('a uğrayarak gelecektir. 

l l:ırcket gurti yük kaimi 
olunmaz. 

Antalya postası 
(ANAFARTA) vapuru 18:\la)ls 

pazar 1 O dı Galata rıhtımından 
hareketle lzmlr Küllük Bodru~ 

Rados Fethiye Finike Antalyayı 
ıı;idccck ve dönil~te meıkılr 

iskelelerle birlilcte Dalyan 
~larmaris Sakıı (,'aııakkale 

( 'cliholu"ya u~rayarak gelecek
tir. 

cm 
1 ~AlllKZ \UF. BIRADf.RLER 

V APCRL.\RI 
KARA D~~NIZ :\lt.:':\'TA
ZA.M VF. LÜKS POSfASI 

in önü 
ıs v~f:,~~ PAZAR . . 
ıunu ak,amı Sirkeci nhtı· 

mıadan hareketi• (Zonguldak, 
laebolu, Samıua, Ünye, Ordu, 
Olresua,göreıe,Trabzoa, Iraklı 

ve Rize lılı:ılelerlae azimet vı 
avdıt ıdecelı:tfr. 

Tafılllt için Slrkıclde MH 
adet hanı allında acentalıil'ıasa 
:uracaaı. Telefon:lstanbul 2141 

SOÇETA ITALYANA 
Dl SERVıST MARıTTIMI 
KO, 'ST.\N

TINOPOLI 
vapuru 2 1 :\la

·ı~ ('ar~amha 

(Rurgaz, \'ar
na, Köstence, 
Sulina, Kala<, \'e lbraile ) ye 
gidecektir. , 

BCLGARIA vapuru 24 ;\la
yıs Cumartesi (Napoli, :'llarsilya 
ve Ccnova) ya gidecektir. 

BRAZILE vapuru 27 ,\layıs 
Salı ( Sitmsr. Lcvant Ekspres ) 
olarak Pire, Nııpoli \larsllya \ c 
Cenova) ya ı;idccektir. 

Tafsilat için Galatada merkez 
rıhtım hanında umum! acante
ıinc müracaat • Tel: Beyoğlu 
?7 ı - 772 ye ya BeyoP;lunda 
Perapalas altında Natta .Nasyo
nal Türklş turist acenaiye. 
Telefon Beyoglu 3599 ve ya 
Tokatlıyan kar~ısında lıeynelmilcf 
yııtaklı vagun kumpanya<ıua. 
Tel: 13eyoğlu 2;130 ve yahut 
lstanbulda Eminônlinde lzmir 
snkııtında 8 Kumarada · acente 
nklline müracaat. 

Tel. İstanbul 779 

[Şehremaneti ilılnatı 1 
Şehrcmanctinden: icra edilmekte 

olan Kanalizasyon dolayisilc 18 
:\.lıyıs 930 tarihinden itibaren Nuru 
Osmaniye civarında Serveti Fllnun 
mıtb1111 ile Vezirhın arasında Sinın
paşa ve mektep sokakları ile bezciler 
ıokağının bllcllmle vesaiti nakliyeye 
kapalı bulunacağı ilAn olunur. 
-----· 

Istanbul ikinci ticaret mah
kemeıinden; 

Mülliı Karnlk Anlınyan efendiye 
ait ve Galata 'da GUmrülı antreposun
da bulunan bir kuım manifatura 
eşy11ının açık arturma suretlle satıl. 

maıı mukarrer olduğundan taliplerin 
utış için tayin olunan 24-5·930 
cumartui günU ve ım müteakıp 

~ünlerde nıahallind• bulunmaları 

;IAn olunur 

• 

r _.,...., • 
~ ,,c'4nL i.Jn tn nc.zı 

<tıeük Çiftlik Parkında ev et emiryo la ı 
idaresi ilanatı 

) • 1 it• gtın 1 !ALK. \ll'SIKI s.AZ 111·,.:\._,1_·:1..,.·t~, t...,· ,..;"Yv.'r...,tc,..·a..,.....?~ :..----ıııı::ı-llll-!1:11sııılllli!IJ!l!l-:ım!m1!9----~ 
)~ mııkenımel CAZBA. D Aşada yazılı malzeme pazarlıkla satın alınacağından t~I· 

!erin 19 5.-930 pazartesi günü saat 9 dan 11% a kadar isbatl 
cut etmeleri ve fiat vermeleri ilan olunur. 

BUYÜK 

TlJYlBE rlllNGO~~ 
8. INCl TERTİP 5. lNCL KEŞİDE 

11 HAZiRAN 1930 
Kc9i<.lcler; Vilayet, ~ehrc-
111an<·t1, n~fterrlarlık, lş, Zi
raat, ve ()sınctıılı Bankaları 
.\'lura](ı pları ve halk htızu-

. ruııda yapılır. 
Büyük ikramiye 

50.000 Liradır 
J fer ke~idecle ç.ıkaıı 11un1ara
lar tekrar dola ha k:on nıaz 

İstifade ile otomobil, Motorbot, Sandal, 
Demir kapu ve parmaklıklar, Hane doğrama
ları, Mobilya, Kalorifer Radyotorll ve saire 

boyamak isterseniz 

Dünyanın en mükemmel 

' 'STILKOT 
lastikli emay boyasını 

tercih ediniz. Zira çok 
parlaktır. Uzun mUdde 
dayıınır ve fırça izler 
asla göstermez. ı:oza, 

soğuğıl, güneşe, lstimc 
tuzlu su ve tozlu havayı 1 

aside, umum yağlara ve 
harici her tesirata müte-
Jıammildir. ~ 

,, 

; 

Türkiye Acentalığı ve umuıııı oepoıu 
Orlıta Kürekçiler AHEN ve MUNİH 

HAN, No. 3-5 
Telefon: (Beyoğlu 1768) 

"The Paint from ~e Rubber Tre•" 

Türk madencilik Anonim şirketinden: 
Şirketimiz heyeti umumiyesinin içtimaı. nisabı ekseriyet hasıl olmadığın

dan 26 mayıs 930 tarihin• müsadif pazartesi günü saat on bet buçuğa 
talik olunmuştur. 

Uakal elli hiısey• mılilı olan hissedarının yevmi içtimadan evvel şir
ket merke7jne mtiracutla bl11e ıeneılerini kaydettirmeleri ltlzı'ımu ilin 

olunur. 
Ruznamal mUzakapat 

ı - Meclisi idare raporunun okunma;L 
ıı - MUrakip raporuuun okunması. 

3 - Geçen sene hesabının görülmesi, 
4 Şirketle lmlc~mck i<ıiyen gr•ılııın şanlarının ı~tkilcı •e bu hu•u>ta 

mecfoi ıdareye ;c!Jhiyet veıilıne>i .. 

2500 metre Roberoit (20 metre 40 kiloluk) 
6 adet Keçe şuasprese (çinko silmek için) 

10 Kg. Talk 
10 Top Dikiş makine şeridi 
10 Kutu Makine kapsülü 
ıy. m Su fanilası (şuasprese için) 

5 Şişe Şuasprese eczası No. 8 
4 adet Bilyalı yatak (krokisi mucibince) 

60 m Yangın tulumbası için rakorlu alıcı lastik 
55X65m.·m , 

. . . • • Kilo Kurşun lavha 5 mım (1 met;e arz (50) me 
tul) 

. . . • • Kilo ., ., 10 mım " (50) -
1000 Kg. Arap sabunu (yerli) 

10 adet Toprak kepçesi 
10 İki taraflı demir destere laması 20 X 300 .. 
2 Kg. Matbaa hurufatı (kurşun anterlin ince) 
3 ,, ,, ,, ., ,, kalın r. 
1 ., ,. " on puntoluk dört köşe başlık (kad8 

11 
1 adet Kontinantal yazı makinesi tamiri ~· 
1 ,, El arabası demirden ~ 
1 ,, Benzinli havya le 

-... Wese, Eisenbeton Tabellen 
Löser, Bemessungsverfahren 
Mörsch, Eisenbeton 
Kersten, Eisenbeton Brücken 
Hütte (fransızca) 
Förster, Taschenbuch für Bauingenieure 
Suter, Methode der Festpunkte 
Probst, Vorlesung über eisenbeton 
R. Otzen Handbililionthek für Bauingenieure 

Samtliche Bande mit ausnahme von 
iV Teil 1. 2. und 4 Band 

Sarrasın

Oberbeck, Taschenbuch zum abstecken von kreis'oögı:'1; 
Saat 11 Yı dan sonra fiat kabul edilmez izahat almak istıY 

!er cumartesi, pazar günleri mübayaa kısmına müracaat etrııt 1 

dirler. Yerli olan akşam için iştirak edecek taliplerin nümıırı~ h 
rini beraber getirmeleri nümunesiz vuku bulacak teklifatm 1<8 ~· 

, edilmeyeceği ilan olunur. . . .. 
1 2452 ton meşe, güregen, çam odununu kapalı zarfla 
kasası 9 Haziran pazartesi günü saat 15 te Ankara Devlet 1 
miryolları İdaresinde yapılacaktır. iY ~t 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teıfl, 
!arını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komısyonu11a ,~ 
meleri lazımdır. ' ~l ~t 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde tO 
!iye ve Muhasebe İşleri Reisliğinden İstanbulda Haydar!' 1 ~ 
mağazasından tedarik edebilirler. ~ 

1 
lSTANBUL LAYET 

DEFTERDARLIK ILANATI 
KİRALIK ODA; No. 47, Mehmedalipaşa hanının üst~ 

karaköy, senelik kirası 360 lira kiralamak muamelesi alenı ~ 
zayede usulile 18 Mayıs 930 pazar günü saat 14,30 da defte' 
lıkta yapılacaktır. (H - 169) . "' . 
KİRALIK BAG, BAHÇE AHIR veODALAR;N.11, 51,A_r~~ 
sokağı, Bostancrbaşı Abdullah ağa mahallesi, Beylerbeyı oll'l 
3 odası 2 ahır, kuyu, havuz, çiçek camekanı ve 2000 kü.t~I> ,i 
ve 182 meyvalı 417 meyvasız ağacı bulunan bahçe şeraıtı d ~ 
sinde bir sene müddetle kiraya verilecektir. Senelik kirası j. 
liradır. Kiralamak muamelesi aleni müzayede ile 18 MaY

16
16' 

pazar günü saat 14,30 da defterdarlıkta yapılacaktır. (l'J 
• • • f 

KİRALIK GAZİNO MAHALLİ; No. 8, İsekele sokağ'• ( 
melikavağı, Boğaziçi, bahçe ve Gazino yapılmağa elverişh ~; 
iskelesine yakın metruk İstihkam mahalli şeraiti dairesindeJÇif' 
ne müddetle kiraya verilecektir. Senelik kirası 240 liradır. / 
lamak muamelesi aleni müzayede ile 18 Mayıs 930 Pazar , 
saat 14,30 da defterdarlıkta yapılacaktır. (M-130~· 

Denİ:t Leva11;ırn satınalırıa ko111 

siyonundan: . ~ ~· 
6770 kılo Koyun !., Kapalı zarf usulile ·~a1ci kat'i) esı • dı , 
3380 ., Kuzu ,. ziran 930 Cumartesı gunu ~aat 1 ~ ı;1 

3 ı 080 ,, Ekmek Münakasai alenİJC ile ılıalei kat ıY~ ıf 
Haziran 930 Cumartesi günU saat. 1 

C'. ' 

6225 Sut MUnakasai aleniye ile ihılei J..atıY 
., Haziran 930 Pazar ı;ilnil saat 1 O J~ e r 

11188 ,. l\luhtellf yaş ve kuru ıcbze münakasai afenıfı• ıf. 
!halci ka.t'iyesi 8 Haziran 930 Pazar günU saa~ ı;ırd1 

Heybeii Ada denız lisesi talebe n efrat laşelcrı için ) ıı ,,ı1r 
yazılı Et, Ekmek. SUt, Sebze hizalarında muharrer gün ve 

5 ısı( 
rında ihale! kat'iyelcri icra edilecektir. Şartnamelerini görrnt\,;ııı 
yenlerin her ~ün n vermek isteyenlerin yevmi ı~alede rnıı ıııU'' 
saatlarda Kasımpaşa denız levazım Satınalmft komısyonuns 
caatları. • oe 
Maraş Çeltik Fabrikası türk anonim şirketı'1 

1 · Mecli•i idare ve murakıp raporlarının kıraati 
ll - Billnço ve hcıabıtın tetkiki ve mecli'i idarenin ibrası 100~ 
S - 'izamname mucıblnce çıkacak nısı( aza Hrinc dıgcrtrrloln ııt; 
4 - Murakıp tayini . . . . . . cuıD''/ 
5 - Heyeti llm~mlyenın 21-f laıır;ın-930 tarıhınc musadıl 1 çııııı 

gıınil şirketin merktzı bulunan :\lara~ Çeltık fabrıkasınde aieUde ., 
muhterem bissçdar~nın ıcşri!lerl rica olunur. eCll' 
-- M ' 1 -::--d .... Burlıll" es u mu uru 


