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Cenevre görüşmeleri 

Cemiyeti Akvam Meclisinin 
l.i dokuzuncu içtimaı münase
tile, İngiliz, Fransız, İtalyan 
Alman hariciye nazırları Ce
>re'de toplanmışlardır. Sene
bir kaç defa tekerrür eden 
clis içtimalarının ruznameye 
i alelade müzakerelerinden 

§ka bir de başmurahhasların 
aber çay içmek, yemek ye

ek gibi hususi görüşmeleri 
\'ardır. Hatta Avrupa siyaseti 
~ktai nazarından bu ikinci ne
lıt konuşmalar daha ziyade e
llımiyeti haizdir. Ne denilir

it denilsin diplomasi, mühim 
~rar!arını hep gizli müzakere

neticesinde ittihaz eder. U
Utni ve açık münakaşalar, ev-

~lden alınmış kararların teb
"( Ve ililnın:ı mahsus merasim

n başka bir şey değildir. 

l:ıu defaki Cenevre mülakatla 
ın en ziyade nazarı dikkati 

!beden kısmı, İngiliz, Fran
~ Ve İtalyan hariciye nazırla

-" ._arasında vukubulan içtimalar 
ıv· "it. Mahut Londra konfera1\sı 

~asında karşı karşıya pekte 
~ ~akikalar geçirmemiş olan 
~ Uç nazır konferans dağılır
~ n Yekdiğerinden memnun o
'- ak ayrılmamışlardır. Bilhas
lır I<'ransa ve İtalya hariciye na 
~~rı, zahiri nezaket ve zoraki 
Ilı ssümlerine rağmen gizle
~k istedikleri siyasi ihtirasla-

taşkın husumetinden müte
~ir bir halde yekdiğerini ter
~~ltnişlerdi. O vakittenberi bu 
liiı ~ariciye nazırının biribirine 
~f lıyemedikleri şeyleri iki ta
lı 1~ matbuatı bolbol yazdılar. 
.enız silahlarının tezyit ve tak 
1Yesine ait planları, gerek İ
~Ya ve gerek Fransa istical ve 
• ernrniyetle tatbik etmeğe ka
~ Verdiler. Fransa - İtalya 
Unasebatının bu şekilde <leva
na göz yummak hiç bir ta
İçin kar 1ı olamazdı. İlk fır-

tta uzlaşma temaslarına tek
başlamak zaruri idi. 

~~§~e Cemiyeti Akvam Mec-
ının bu içtimaı beklenilen fır 
1 vermiştir. Briand, Grandi 

~•'.'lldra'dan daha müsait şerait 
~e Cenevre'de görüşmek ve 

• 1Yeti daha serin kanlılıkla 
talea etmek imkanını bul-

11§1ardır. Vakıa İtalyaıı ve 
t ·sız hariciye nazırlarının 
<ııgi!iz hariciye nazırının hu
'le- bir saatlik konuşmasın 
derhal bir netice elde edile 

İni ümit etmek doğru ola
.• Fransa ile İtalya· arasında 
1htilaf, itiraf edildiğindenda 
fazla derindir. Bir İtalyan 
b'usunun dediği gibi, bir 
deniyet emperyalizmini,, 
llıperialisme de civilisati

harici siyasetine hedef it
z ettiğini iddia eyliyen İ

~a, daha büyük bir kuvvetle 
İ davayı güden Fransa ile 
Y kolay uyuşamaz. Bunun-

heraber, uyuşmak teşebbüsle 
bir nihayet verilmemiş ol

'-~ da ati için daima bir ümit 
~ıl edebilir. 
li'. . h . 
."§ızm, ayal ve ıdeal kuv-
llin bir millet üzerindeki te
~.i bilmekle beraber, hayatın 
t~nkü realitelerini de ihmal 
1Yen bir rejimdir. Siyasi 
f rlıklarda her iki cephede 
<ide yolunu anlıyan Musso-

ı İtalyasının Briand'ın emni
Ve teminat politikası karşı
~ mümkün olanla iktifa et-
1ni de bileceği tabiidir. 

ZEKİ MESUT 

'fıfektepliler -, 
müsabakası 

ı üncü hafta bitti 
!:a 3 !incü hafta bıtmistir •• 

letemizde çıkan ha'ber· 
en en mühimmini seçip 
Un nksaına kadar mU-

tbaka nieo•ıırlııgııaa gön· 
rıniz. Neticeler pazar günü 
fredileccktlr. 

Bütçenin müzakeresine bugün Mecliste başlanıyor 
Mütevazin bütçe 

Azami 
tasarruf ... 

Ali Rıza Bey 
Maliye müsteşarı 

dün gitti 

Mali meselenin müza
keresi neticelendi 

Yeni sefir 
Romanya sefiri 

dün geldi 

M. Carp yakında An
karaya gidecektir 

r~ ~~ 
(\ ~ ,, "!~Maliye Vekili il! 
~ · birnutuk 

Yeni Romanya sefiri M. Je
an Carp (Jan karp) dün Ro
manyadan Rajel Karol vapuri-
le şehrimize gelmiştir. - l 

1 

M. Jean Carp bundan evvelı f 
Lahay sefiri bulunmakta idi. 

Mallge Vekili Saracoğlu 
Şiikril Bey 

irat edecek .. 

Bütçe iktisat progra
mının esaslarını 

teshil etmektedir 

Millet Meclisi bugün yeni sene bütçesinin müzakeresine 
başlıyacaktrr. Parlamentoların mesaisinde bütçe müzakera 
tının ne kadar mühim bir mevki işgal ettiğini söylemeğe ha
cet yoktur. Onun için Millet Meclisinin her seneki faaliyet 
devresinde bütcenin tetkiki de ehemmiyetli bir yer tutuyor. 

İsmet Pş. Hükumeti her sene Millet Meclisine mütevazin 
bir bütçe vermekte, varidat ve mesarifi isabetle tayin ederek 
Meclise ve dolayısile Millete bildirmektedir. 

Tekrar~ hacet y.oktur 1ki.b~-ı~az?ata da az ehemmiyetli de
gün Mechs umumı hey etının gıldır. 

Alt Rız1t Bey 

Bir müddetten beri şehrimiz 
de bulunmakta olan Maliye müs 
teşan Ali Rıza Bey Ankaraya 
gitmiştir . ı 

Ali Rıza B. İstanbulda bulun 
masına sebep olan bir mali me
selenin müzakeresini · bitırmiş
tir. 

Budan 15 sene kadar evvel de [ 
Romanyanın Türkiye sefareti Hindistanda · 

kanlı hadise .. 
baş katipliğinde bulunmuştur. 

Yeni sefir iki güne kadar An
karaya giderek itimatnamesini 
Reisicümhur Hazretlerine tak
dim edecektir. 

M. Jean Carp dün kendisile 
görüşen bir muharririmize Tür 
kiyeye tekrar geldiğinden ve 
Türklerle yakından temas et
mek imkanını bulduğundan do-

Milcadele için 
yeniden 

Bir millici tevkif edi
lirken. lstikllllciler
den: Abbas, teırkl/ 
edildikten sonra stıı 

karar verilmiştir. besi blrakılan şair 
•• kadın : NRidu 

Hindistanda vaziyetin gittik
çe karışık bir hale geldiğini söy 
mek mübalaga sayrlmamalıdrr. 
Tuz resmini vermemekle filen 
başlıyan milli hareket gittikçe 
şumul ve ehemmiyet aldı. 

yor. Fakat bunlara bakıp da ar
tık İngilizlerin Hindistanı hıra 
kıp çıkaracaklarım zannetmek 
garip olur. İngilizleri istemiyen 
ler nekadar çoksa onlara taraf
art olan milyonlarca nüfus daaz 
değildir. Bu noktayı gözden ka 
çırmamak şartileHindistan mlili 
hareketini takip etmek çok ala 
ka uyandıran bir keyfiyettir. 

nazarı tetkikine arzedilerek mü 930-31 bütçesinin devletin 
zakeresine başlanacak olan büt-1 çizdiği iktısat programının esa
çe de mütevazindir, varidat ve sı olarak arzedilebilmesi, devle
mesarif arasında müvazene te- tin her şubesine ait mesarifte 
mini için üzerinde çok çalışıl- azami tasarruf gayesi takip etli 
mış bir bütçe olarak geliyor. !erek bundan azam! menafi te-

mini için düşünülen çareleri ih
Bütçenin müzakeresine baş- tiva etmesine bilhassa itina e

lanmak münasebetile Maliye ve 
dilmiştir. kili tarafından söylenecek nut- Bu sene bütçesinde varida 

kun, verilecek izahatın ayrıca 222 milyon 732 bin liradır. 

Ali Rıza Beyin tekrar İstan- . 
bula avdetine ihtimal verilmi
yor. 

Selanikte komünistler 

Atına, 16 (Apo) - se·~nikte 
komünistler yeniden bazı hare· 
ketlerde bulunmuşlar, nümayiş · 
yapmışlardır. Makedonya vali
liği derhal fevkalade tedabir al 

"Silahsız mukavet,, derken 
şimdi Hindistanın muhtelif yer 
!erinde kanlı vukuat eksik olmu 
yor. Diğer taraftan şimalde, Af
gan hududunda Hacı Turangazi 
nin Peşaver üzerine yapmak is
tediği akın teşebbüsleri de saya 
ni dikkattir. 

Gandhi tevkif edildikten son· ~ 
ra harakatın idaresi Abbas ile ~ 
Naidu namındaki şair kadına 1. 
gecmiştir. 

bir ehemmiyeti olduğunu tek-
rara lüzum görmüyoruz. Buna mukabil masarif 222 

.. , . . milyon 604 bin 23 liradır. 
, ~utçe vesı~es~le dev~etın ma- Bu mütevazin bütçenin vari
l~ sıya~et ve ı.stıkametı hakkın- datında görülen fazla miktarın 
aa ~erılecek ı:ahatın n.e . kadar mahalli sarfı olarak Düyunu u
yerınde olacagı besbellıdır. mumiyeye dahil borç senetleri-

Bütçeyi Meclis encümeni u- le hazine için altın ve gümüş 
zun uzadıya tetkik etmiştir. En satın alınması takarrür etmiş
cümenin tetkikatını gösteren tir . 

Kömürlerimizin memleket 
te sürümünü temin için 

Madenciler Birliği kongresi 
bu ay sonunda toplanacak 

Madenciler birliği tarafından 
Ankara iktısat kongresine veri 
len rapor ve kongre heyeti umu 
miyesince verilen kararlar şaya 
nı dikkattir. Kongrede maden 
cevherlerinin tam vagonlarla hü 
kfimet hatları üzerinde nakli 
hakknıdaki tari.fede yazılı ücret 
!erin nısfına tenzili ve bu tenzi 
lin yerli madeni mahrukata da 
tesmili takarrür etmiştir. Barut, 
di~aınit, fitil, kapsül gibi mevad 
dı infilakiyenin teşviki sanayi 
kanununa merbut mevaddı ipti 
daye Istesne iahali ve bunların 

madenlere muktezi kısmının re 
simden istisnası takarrür etmiş 
tir. 

Petrol ve müştakkatr hakkın 
da mer'i olan kanunun ilgasile 
bunların da umumi maadin ka
nunu ahkamıa tab tutulması, 
madenlerde istenildiği kadar ec 
nebi mütehassıs bulundurulabil 
mesi de vekaletten temenni e
dilmektedir. 

Zonguldak- Ereğli 

Zonguldak ve Ereğli limanla 

(Mabadı dördüncü sahifede) 

Zo11guldak limamnda ırapura kömür yükle11/yor 

mıştır. 

Tütün 2'Ylelesi hep birden 
grev yapm.~ur. 

Hacı Turangazi İngiliz tayya 
. .:!erine karşı bir şey yapamı

yor. Lakin dağlık yerlerde 
Yeni stjlr M. Carp I kavmu kabilesile rahatı ciddi 

mir surette ihlal edilmeden otu 
layı beyanı memuniyet etmiş 1 rup duruyor. Turangazi mesele 
tir. 1 si her halde İngilizleri işgal etli 

Bombay, 16 (A.A) - Tu:z 
ambarına bir akın yapmak üze 
re bu sabah Shirodaya gitmek 
üzere vapura binerlerken Gand 
hi taraftarlarından 100 kişi po-

( Mabadı beşinci sahifede) 

A11kara asliye nıalıkemesindp M.J/ımut Esat ı•e HaydRr Rlfat BPglerln daııası görü/Urken 

iktisat meclisine 
• 

yenı aza 
intihap edilecek 
Beşinci içtima devresi yakla

şan Ali iktısat meclisinin son iç 
timaında kur'a keşi desi netice
sinde ayrılan azaların yerine ge 
tırilecekl 2azanın intihabı yakın 
da yapılacaktır. Bunlardan altı
sı hükumetin, diğer altısı da mü 
essesatın mümessilidir. 

Ali iktısat meclisi bu içtima 
devresinde 928 ve 929 seneleri 
tediye müvazenelerini tanzim 
ve ayni zamanda da Türkiyenin 
iktısat siyasetinin yakın hedef 
leri hakkında başlanılmış olan 
tetkikatı intaç edecektir. 

Aıı meclis bürosu bu hususta 
hazırlıklarını ikmal etmiştir. 

Bulgar kabinesi 
Sofya, 16 (A.A) - M. Liyap

çef, başlıca nazırları mevkilerin 
de ipka etmek ve tali derecede 
olanları değiştirmek suretile ka 
binede tadilat yapmıştır. M. To 
amkoff, maarif nazırı olmuştur. 

Haydar Rif at B. davasının Meclisin bu devresi 
nihayetine kalması muhtemel görülüyor 

Mahmut Esat Beyle olan da
vanın son muhakeme celsesin
de hazır bulunmak üzere Anka
karaya giden Haydar Rifat B. 
dün şehrimize avdet etmiştir. 

Haydar Rifat Bey bir mtıhar
ririmize kısaca demiştir ki: 

"- Mnhakeıne haricinde söz 
söylemeği muvafık ~örmüyo
rum. Muhakemem dolayrsile 
hakikatin tezahürü için şahit 
olmak istiyen bazı zevattan tel - ; 
graflar aldım. Sırası gelince 
bunları mevzuu bahsolacaktır. · 

Kanun dairesinde mahkum 
edilmekliğime imkan olmadığı 
kanaatindeyim.,. 

Masunniyeti teşriiye 

Haydar Rifat Bey, Adliye ve
kili ve İzmir meb'usu olan Mah
mut Esat Beyin aleyhine ikame 
etiği davanın, ortada masuniye 
ti teşriiyenin ref'ini istilzam ede 
cek derecede bir madde olmadı
ğına göre, meclisin bu devresi-

"- Kanun ahkamına göre 
karşılıklı ilci davanın hükfunler· 
birlikte verilmesi lazımdır. Bi· 
naenaleyh benim açtığım dava
nın taliki cihetine gidilirse, hü
kilmlerin birlikte verilmesi zarıı 
ri olduğu için Mahmut Esat B. 
in aleyhindeki davası da talik e
dilerek beraber rüyet edilmesi 
icap eder.,. 

Diğer noktai nazar 

Diğer taraftan bazı meb'us
lar vaziyeti şöyle i:ı:ah ediyor
lar: 

-Meclisin dahili nizamname 
.,;;, .•• _., 1 · 'h · B' b' 1 h' sı sarı tır. ır me us a ey m-

Haydar Rifat B. Mahkemede 
nin sonuna kalması lazımgeldi 
ğine dair ileri sürülen mütalea 
hakkında sadece şunları söyle
miş~ir: 

de hakaret maddesinden dola ı 
ikame edilen davanın meci isi t 
bu devresinin sonuna bırakılma 
sı lazrmgelir . Fakat bu takyi
dat meb'usları değil, meb'uslu 
ğu sıyanet ve muhafaza için va 
zedilmiştir ki dünyanın her ta
rafında böyledir.,. 

r 



HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERi.. ER 

Ankarada i kbahar 
eden : KAMRAN ŞERiF 
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Sudanın merkezi Assuan şehrinin umumi nıa11zerusı 

Sudan meselesinin içyüzü mü var? 

l ... ondra n1iiza kt'ratı n ıı al i 111 k:al n1ası 111Üı1asel)etile 
~fısır ıııilli n1af J)ualı hazı if~aatta bultınU)'Or 

Dört nokta .. 

Yalnız biri haJledi
lemiyor! 
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Avrupa 
birliği 

Amerika da 

Gümrük 

ı Tarifelerden şikayet 
artıyor .. --··· Fran.sanın tek 

Mısır- !giliz miizakeratı ~e-
1 

--··~~ -

çen gün inkitaa uğradı. Nahas liÇitazeleiliyor V h" 15 (AA) -H 
paşa heyeti Londrada bir itilafa / l .. as ıngton, A :k .. a 

• ı ı d · d'" d"' M"' ; ncıye nezaretı, men an gum-
vası o ama an gen on u. u- - --- .. k "f 1 • • ·d k"k" 
zakeratın inkıtaa uğrıyarak Mı ~~ . tan c en~ın Y~.nı en tet ı. ı 

İsmet Paşa I Iz. nin Olgosu birinci gelnıiştir 

AN.KARA, 16 (A.A) - An-· nin Ceylanı ikinci, Ahm~t Efeı 
kara Ilkbahar yarışlarının birin dinin Yıldırımı üçiincii gelmtŞ· 
cisi bugün büyük bir kalabalık tir. 
huzurunda yapılmıştır. Üç hay- Mesafe 1600 metre idi. ısoı 
vanın iştirak ettiği 900 metre- metre mesafesi olan Keciörer 
lik tay koşusunda Zeytullah E! koşusuna halis kanlı dört. lngi 
f~ndinin Selması birinci gelmiş !iz atı girmiştir. Akif Beyin ~ 
tır. tı birinci, Refik Bevin Mis Pı 

930 senesi zarfında. koş.u ka- ekeli ikinci, Rahmi· Beyin M; 
zanmamış halıs kan Ingılız atı Tynuett ücüncü gelmiştir. 
arasındaki rağbet koşusunu İs- ' 
met Paşa Hazretlerinin Olgosu Sülün koşusuna altı lıavvııf 
kazanmıstır. Mesafesi 1400 met girmiştir. Hüseyin Efendinir 
re idi. ' gümüşü birinci Halim Sait Be-

Hiç koşu kazanmamış yerli yin Rüçhanı ikinci, Kemal S· 
ve Arap beş hayvan arasındaki fendinin Zaferi üçüncü gelıni~
Çakal koşusunda İzzet Beyin tir. Bu koşunun mesafesi 16oÜ 
Çakalı birinci, Osman Efendi- metre idi. 

Ehli hayvanat sergisi 
Burnuvada açılan sergide beş liradan alt
mış lira va kadar mükafatlar dağ"ıttlnııştır 

sır heyetin.in İngiliz payıtahtını Paris, 15 (A.A)- Fransanın ıçın 33 clevl.etı.n murac~at etmış 
Avrupa hükumatı miittehidesi- o!Jucrunu bıldırmektedır İZ · R 1 •· terkettiği haberi Kahireye bay- ne müteallik notası cumartesi A" . . .. .. · 1 MI , 16 (A.A)) - zmirl re on üç tay, sekiz yerli bine" 

ramın ilk günii telgrafla gelin . merıkadakı f~mruk mese e vilayeti hususi muhasebesince 1 el ört yerli koşum, on ec.ıebi \:ıl 
ce bittabi memnuniyetle karsı- akşamı matbuata tevdi edilecek Ası her. tarah. alakkadar 'fedlıy?r: 1 tertıp edilen ehli hayvanat ser ııek, on üç ecncbı kosum, altl 

1 d -·ıd· A k .1 · tir. M. Briandın bu notada Ce- menka, gumru · tarı e ennı 1 · · b .. B d · 

1 

. · 
anınıs egı ır. nca ven en mı·yetı' akvam kadrosun"! teklı"f tt d H . . 1 k gısı ugun urnova a zıraat merkep aygın beş borra on ,t;ı 

!• , .. M . • • ar ır ı arıçten ge ece şey- kt b" b h · d b. k ' " ' ma umata gore ısır sıyası ma .1 . k d · "f f 1 me e ı a cesın e ır co · k u,. t b 1 .. - ·e· 
h f

.
1
. d . b"ll .

11
• V fd etmekte ve temsı edılece ev- !ere karşı muh~elı · surette, a- 1 halk mu"vaceh-esı'nde a 1 • ._ ıne ""il osun, eş < uge on Y 

a ı ın e ve ı lassa mı ı a · · 1 .. ..k · 1 ·, çı mb d' k d k k b ı·" 
r 

<rece, h11z11zat s 
t 

içinde kendi11den 
benziyordu. 

geçmiş bir k11dına 
!etlerin hukuku hükümranısıne ~at arttırarak guınru resım en 1 tır. • ı oc;, o uz oyun, e« ma .... fırkası azası aras• 1da Londra Y 

müzakeratınm inkıtama sebep riayet eı:iilmek şartile bunun ye koyd~. Bun~n neticesi olar3;1' İktısat vekaleti müsteşarı A- keçi ile yumurtlayıcı ırklardııtı 
,_ rine hususi bir teşkilat ihtasmı Amerıkaya ıhracat yapan bır, bidin Bey damızlık atlar hak- beş tavuk, dört horos iştiraket· 

tavsiye eylemekte olduğu söy- kında müfit beyanatta bulun- miştir. Her cinse mahsus tef· c 
Kendilerini bekliyen tahtıre-\ kadm hizmetçiden başka kim

ö ına bindiler. Parlak bir mev-
1 
se yoktu. Konuşmuyordu. Ru a µ tahtırevanı takip ediyordu. hu saadetten adeta uyuşmuş 

, öyliiler, balıkçılar, asker bu gibi idi. Gildani kahinlerin 
d i nim ilahı hayran ve müs- söyledikleri dogru çıkmış. ka
v r;rak seyrediyorlardı. Tahtı bus nihayet silinmiştı L . 

1 ıeıımektedir. Bu hususi teşkiliit muştur. rik edilen üç derece icin heş ı;-
vakit 'vakit toplanacak olan bir Sergiye yedi yerli ve müteba- fadan altmış liraya kadar n:ıii· 

1 konferans vasıtasile Avrupa kısi Arap ve Macar olmak üze- kafatlar tevzi olunmuştur. 
, devletleri cemiyetine müteallik 
; olan ve umumu alakad~.r eden j 'ı 
muhtelif meselelerclf'n haberdar 1 
oalcaktr. 

Türkiye-Yunanistan 

Tahdidi teslihat kabil mi? 
ı şıyan kölelerin ayaklarından 
z ılkan yaldızlı toz içinde, ana 

•ul Bais'te tertip edilen ziya
r' te gittiler. 

Rüzgar dinmişti. Denize 
çarpan küreklerin muttarit a
henginden, bir de kürekçilere 
tempo tutan zabitin sesinden 

Avnıpa devletleri arasında 
bir "birlik,, tesisi icin Fransa ha 

: riciye nazırı tarafı~rlan ortaya 
1 atılan fikir ytni değildir. Hatırı • 

t Gece geç vakte kadar devam 1 başka hiç bir gürültü duyulmu- ı
, mızda kaldığına göre Cemiyeti 
akvani tieyeti umumiyesinin ge 
çeu C?lliil>~~'timaında M. Briand 

Yunan hariciye nazırının beyanatı 
len bu ziyafet esnasında Ne- yordu. Henüz kararmamıs olan 

o ın anasına karşı her zamandan sema denizin üstüne altı~ mo
' lha müşfik, itimatkar davran- 1 zaiklerle işlenmiş koyu mai bir 

. hürmette zerre kadar kusur örtü çekmişti. Sahilden ge
medi. Acaba anasının bir kaç len güzel kokular havada dal 
ıat sonra öleceğini düşünüyor galanıyordu. Gece huzuzat i
uydu? Bunu bilioyrdu: Ana- çinde kendinden geçmiş bir ka

1 Cenevrede Avrupa devletleri 1J · 

murahhastarı.na mükellef bir zi- ~ 

1 
yafet çekerek bu fikir etrafında 1 
görüsmüştü. Sonra ~ bu bapta: 
her lıük()metin ne düşiindüğü /J/. Stimson 

Atina, 16 (Apo) - Bahriye· niyetinden bahsetmiştir. M. 
nazın M. Boçarisle bir Türk ga J çaris her iki hükumet bahri kU' 
zetesinin muhabirile müiakat vetleri .... in tonaj itibarile tahdi~ 
yapmıştır. M. Boçaris bahri tes edlip edilemiyeceği hakkında!O 
lihat hakkında Yunanistanla süale cevaben de: 

a nı mahvetmek için hazırlanan dına benziyordu. hakkında alakadarhrc' ·1 birer çok memleketler şikayet etme-
/Vr. ffendersoıı proje ?e istendi. Göri~liiyor ki ğe başladılar. Şimdiye kadar bu 

Türkiye arasında bir anlaşma 
vücude gelip gelemiyeceği hak 
kında suale cevaben Yunanista 
nın sulhperverliğinden, komşu 
larile iyi geçinmek için hüsnü 

" Bu hususta bir itilaf kabil 
olursa mütebakisi teferruattır 
ki halli mütehassıslara düşer" 
demiştir. 

} irük gemiyi gidip görmüştü. 
} 

Tavanın çöküp, teknenin or
•Jan yarılıp enkaz altında hur

i ıhaş olacak bu vücudü denize 
ı ılıvereceği feci anı düşünüyor 
, .uydu? .... Bu müthiş hayal-

1ihninden geçiyorsa, katil 
ısavvurları meydana vurma
'ln rolünü nasıl oynıyabiliyor
ı.ı? •••• 
Vicdan azabına L -~ı hissiz 

egildi, katilden sonra uğradığı 
r rmet buhranları bunu saraha

'n ispat ediyor. Burada Neron 
n cinayetini ne hafifletmek, ne 
e mazur göstermek istiyoruz; 
ıaksat sadece ruhunda geçen 
isleri tahlil etmektir. Acaba 

1 ;ninde olduğu kadar aşkında 
r a samimi değil miydi? Yaşadı
~ ı ana bağlı kalan bu oynak, ka
f ırsız kalbin sahibi hiç bir şey 
ıhmin ve hesap etmiyordu. O 

' nda o yalnız anasını seviyordu. 
a >lüme gitmek üzre kendisinden 
' yrılmakla anası hayatından si
nmiş, çekilmiş olacaktı. 

O halde, kendisinden uzakta, 
öçecek olan kadın, burada kol 
ırı arasında sıktığı anası ile hiç 
ir alakası olmıyan bir mahkum 
ir yabancı idi. 

Tasit'in yazdığına göre ge
e gayet sakin ve berraktı. Ag

, ipin önceden hazırlanan ge
l ıiye bindi. 

Mes'uttu . İçinden ne-
; e taşıyordu. Saraydaki eski 
i ıevkiini almış. teberdarlarına, 
1 altanat arabasına, dalkavuk-
' ~rına te~trar kavuşmuştu. Ne
ı o•ı bin t . .irlıi dert içinde bu

almıs, balapervaz:ıne tavurla
nda.1 dol.ayı Poppeaya belki 

bi•a' tutunmuştu. 

Geminin provasında kendisi 
in hazırlarunış odada rahat 
tagına uzanmı tı. Yanında 
ki.li umuru Kreperesius Gal

us ile Aseronia isminde hir 

Birdenbire, gemiye yıldı- olarak İngiliz kabinesinin aldı- M. Bnand bundan _se~ız .dokuz şikayetlerin fili bir tesiri görül
rım isabet etmis gibi, tepesin- ğı vaziyet gösterilmektedir. İn ay evvel ortay~ a~tıgT fıkrı ~u ~e ı medi. Çünkü tarife zamları ar
de müthiş bir çatırtı oldu. Ka- giliz-Mısır müzakeratında mev ferki. Cenevre ı~tımı>Jcıdan ıstı- tık bir emri vaki olmuştur. Tari 
dın can havli ile yerinden fır- zu bahsolan dört mesele vardır: farl~ ıle taz~l~~ış oluyor. ~e.c:,~n felerde lazım olan tadilatı yapa AJ J R • t h J • •,, 
l~~ı:. Oda_nıı:ı tavanı ansızın 1- Mısırın harici bir tecavüze eyluldenben Avrupa. bırlıg.ı,, bilmek için geçenlerde reisicüm man ar enın a ıyesı 
g?çuver~ış~ı:. Tepeden kurşun I karşı müdafaası; 2 - Mısırda etra~ında garp matbua,ın~.a hır hura salahiyet verilmesi mevzu • • t • J 
kutlelen duşuyordu: Başından ki ekalliyetlerin ve ecnebilerin h~ylı yazıl?ı. çok şeyl:r s?ylen-ı bahsolmuştu. Bunu ayan mec- n l l S l y Ü r ar 
yaralanan Krc;peresıus yere ~ı-ı muhafazası; 3- Mısır topra- dı:. Bunu !Jtr hayal tala_kkı e~e;: !isi kabul etmedi. Artık kanu __ _ 
kıldı. Aseronıa ~orkudan çıg- · ğında bulunan İngiliz kıtatrnın mutefekk.~rler .. bul~.ndug~ ?-hı mahiyetine girmiş olan yeni ta . . . ol 
!ıklar kopararak kaçtı. . .. 4 S d .d. . pek de mumkun goren nıkbınleı "f 1 . d -· t b'l k . . t 1• 1 Parıs. 15 (A.A) - Petıt Pa-ı bulundurmak hakkına malık . vazıyetı, - u anın aı ıyetı. ı 'n e en egıs e ı me ıçm e ,- · . . . B . . . . . e· 

V ·ı l"- t• 1 ld - vardır Fakat Avrupa de..-Ietıe- ı· -t · k ı rısıen gazetesı, M. nand ıle dukları bır ,rehıneyı terketn1 en en ma wııa .ap an aşı ıgı · - rar par amen onun ışe arışma- · M C ti d k b 1 . ıı 
Agripin tav~ndan düşen bir na göre Londrada bu dört nok ri arasında bir birlik tes:.~ etra· sı icap ediyor. Halbuki şimdi bu : . • ur us arasın a vu ~ u a.n ğe ikna edecek tekliflerde bul~. 

tahta ile hafıfce omuzundan t d "lk .... 1 kk d b" . . fında söylenen şeyler muphem l . k' 1 d - .. 1 . mulakat dolayısıle yazdıgı bır mak suretile meselenin Jıallıılı - . a an ı uçu rn ın a ır ıtı- • na ım an o ma ıgr soy enıyor. f k d "k' d 1 d R 
yaralanmıştı; bır an kımılda- l'f ld d"l · · U 1 kapalı kalmamaktan kurtulamı- A "k F d ı· · ı ra a 1 1 ev et a anımın en tacil etmenin Almanlara _ a e e e ı mıştır. yı.ışu mı- men aya ransa an e ısı 1 f . tahr . h .. 
madan old~gu ~erde .. durdu, 1 yan mesele Sudanın aidiyeti ol- yor. Bn fikri ilk ortaya atan bir takım tentene ve saire gö~- e~a e .. ının ıyesı ususunu ~o' ait ve raci olduğu mütııleıı· 
sonra tek bır kelıme soyleme-• M S d k d" Fransa haricive nazırı olmamış d ·1· G 1 d A 'k ruşmuş olduklarını ve son kı.a d b 1 k d M . gıı . muştur. ısır u anın en ıne , . . en ıyor. eçen er e men a k" . . . .1d. -- sın a u uruna ta ır. atıen 
den usulca dışarı çıkıp hır ha- . ld - ·ı . .. .. İ . tır Daha evvel bununla zıhınle- t "f 1 . . - 1 - .... d atın mez ur arazıyı ıstenı ıgı . R l . . hl' si.ti 

aıt o ugunu ı en suruyor. n- · an e ennın agır ıgı yuzun en d t hl" ıflm . . . 1• zetesı en eya etının ta ıye 
ı gilizler ise 899 tarihli muahe- rini işgal eden mefkure a~an:ııa tentene ihracatının durduğu ve anı a ~·· ~!e ~ ~b· ~sı .ıçınl azını den ~ahsederken Fransız ıne· 
a~/~::~n~rk~~~:~ g~~;~ıçiile- de ile en büyük hak kendine ait rı. Av:u~ada zuh.ur etmıştır. bu yüzden binlerce işçinin işsiz glede~ utun e ~tr c;;-ın ~ın~ış murlarının imkan' dairesinde :rd· 

1 k ·· S d "d · d Sımdı eger M Brıand bunun hu k ld - h b T H lb o ugunu yazma a ır. . ur . rin, verilen kumanda üzerine, o ma uzere u anın ı aresın e 1 - •• • • •• • • •• ı a ıgı a er ven ıyor. a u- t" h"k' f · Sar emesele- Curtiusün arzularını nazarı iti' 
· · k" · · ı B ·· k"' sulu ırın amelı bır şekıl ırostere k" A 'k "h ı ıus, u ume ının r d • geminin bir tarafına geçtikleri ıştıra ı ıstıyor ar. ugun u . . - .. .. . ff k" ı men aya ı racat yapan ya s"n.in d halli hususunun tacil bara almalarının pek tabii ol ıı 

ni gördü. Tekne derhal alabu- vaziyete müşterek idare na.mı al bılırse buyuk bır muva a ıyet 1 nız Fransa değil ve yoll~an eş- e~iimes~ni arzu eylediğini söyle ğunu yazmaktadır. 
ra olacak bir .vaziyete geldi. t~n~ Sud.an da hakikatte ~ngi- olacak.. ~-- 1 ya da :1::a~z tenteneden. ıbaret miştir. M. Briand harbiye nazırıll' 
Tayfalardan hır kaçı küfürler• tiz ıda7esı. bulu~.uyor .. 1ngı.ltere Jsvlçrede olmadıgı cı~e~e daha bı~. çok Lö Journal gazetesi, Fransız dan mümkün olduğu kadar siiC 
savurarak denize atladılar. Au- ·bu vazıyetın degışmesıne hıç ya yerler.den şık~y~tle.~ edı~yo~. !arın muahede ahkamı mltcibin atle işe başlamasını talep ed'' 
gusta geminin provasında A- naşmıyor. Fransa - Almanya Amerıka kendını mustagnı hır 1935 . 1 d 11 . d 

C 15 (A A) M B 
. . .. .. 

0 
. . ce senesıne ca ar e erın e cektir. 

seronia'nın kollarını uzatıp ken Mısır da "Vafd,, fırkasının enevre, · - · n- v~zıy~.tte g~ruyo_r. nun. ıçın ----------------------
dini kimseye göstermeden, ter- gazeteleri tarafından verilen ma and ile M. Curtius, müzakereler gumruk t~r:f~len meselesınde Anka weada 
kedilen kürekler arasından geç lumata göre Sudan için de bir de bulunmuşlar ve hali hazırda de serbestısını muhafaza etmek- • ' düııkü maçlar 
ti, geminin bordosundan ken- itilaf hasıl olmuş, fakat İngiliz Fransa ile Almanyayı alakadar ıstıyor. 
dini denize attı. Bu sırada Ase kabinesi bunu kabul etmemiş- eden bütün meselelere ait tet- 1 FrB ntJRda-----
ronia'nın, imdat ümidile avazı tir. Buna sebep şu olmuş: İngil kiklerini ikmal eylemişlerdir. - ----
çıktığı kadar: terede Mac Donald kabinesi Cin ve Cemiyeti Akvam Telgraf grevi 

müşkül zamanlarda parlamento Cenevre, 15 (A.A) - Cemi Paris, 15 (A.A) _Gerek Pa 
- Bana!... Bana!.. . Ben da ahrar fırkasının müzahereti le yeti akvamdaki Çin murahhası · k ·ı· tl t ı f . .. . ns ve gere V1 aye er e gra 

imparatoriçeyim ! muhafazakarlara karşı tutunabi beynelmılel matbuat mumessıl- ve telefon santrallarinde saat 
liyor. Ş'.mdi amele hükumetile l~rin~ beY,a~att~ bulun,'.'-rak ken 111 de baslamış otan kısmi grev 

Di~e b.ağırdığın.ı . işitti. Bu- ahrar fırkası a:asında bir anlaş- dılenle goruş~u~ oldugu devlet saat 14 te hitam bulmustur. 
nun uzerıne gemıcıler derhal ma vardır. Meger ahrar fırkasm adamlarının Cının yakında ce- U • hi tl ·t b · ·b· 

Ankara, 16 (A.A) -Lik maç 1 Bundan başka sahada muh1
' 

!arına bugünde devam edilmiş lif voleybol müsabakaları da f 3 

tir. Altın ordu Çankaya maçın pılmıştır. 
da Çankayanın birinci 1-0 İma İzmirde lik maçları , ıı 
!ati harbiye ile Gençler birliği İZMİR, 16 (A.A) - Bt•gU.ı 
ve Muhafız gücü ile Çankaya yapılan Karşıyaka-Sebat ooç 
ikinci taknnları arasındaki maç tepe klüpleri arasındaki lik ın31 _ 
!arda İmalatı harbiye ve Muha · larında iki ikiye berahere k:l 
hz gücü galip gelmişlerdir. ' mışlardır. 

--ı· k d" . b' h l d "f 1 b' k d l . - ı' . d d . • mumı zme ere ııı u gı ı egı ıp en ısıne ır a at attı- 1 a nu uz u ır ta ım a am ar 
1 
miyetı akvam mec ısın e aımı . k 1 t k ·· .. • · ı 

1 G k d h 1 k 1 S d d b. k . . 
1 •. f'k . d ın ıta arın e errurune marn o B 1.,_ l d F 1- al 

ar. ene; a ın a atı ya a a- u an a ır ta un ımtıyaz ar· bir azalık elde edecegı ı nn e k .. . d t db" ler·n B 1ıBn a~ a ı rar.aa - t ya e 
• H" · · 

1 
k ·ı ı 1 1 E- S rl . . . . ma uzere ıcap e en e ır ı ııt oı. ızmetçıyı yu rnrı çe tı er 1 a mış ar. ger u an meselesı bulunduklarını soylemıstır. "tt"h k ·1m· t" M k • Paris, 15 (A.A)- Tan ~ • 

b .. . h' M 1 h' h il l'l' . ı ı azına arar ven ıs ır. akedonya omıtesi d :ırg ve, aşı guvertenın ızasma ge ı ısır e ıne a ec ı ırse artık · tesi, M.Briand ile M.Gran 1 ıe 
lince kiirek darbesi ile kafasını' Mac Donald hükumetine müza Bu doğru mu, değil mi?·· Tamirat istikrazı eında vuku bulacak müzııkere 
vahs:.yane bir surette parçala- haret etmiyeceklerini söylemi~- Her halde şayani dikkat! .. Bun Paris, 15 (A.A) - Parise .Cenevre, 16 (A .• ~) - ~eyı~e~ rin Fransa- italvan miin~seb:ı;, 
dılar. !er. İşte İngiliz hariciye nazırı dan bahseden Mısır gazeteleri varit olan. malu~a~a nazaran, mılel matbuat m~mess~llerını tının inkisafına müsait bır 11ıı e 

Mr. Henderson ile diğer İngiliz böyle bir hadise Mısırda cere- Young planı mucıbınce yapıla- kabul eden M. Marınkovıç, Yu- ti ruhiye husule getirmege ı11 
Ceset denize düştü. Agripin murahhasları vr Mısır heyeti Y'.an etmiş olsaydı acaba İng}- cak istikraz tahvilleri?in ihra~~ 1 gosla~a'nın yegane h~ri~i-meş dar olacağını ümit etınck~ 

işin iç yüzünü anladı. Başınıl arasında bir itilafa vasıl olmak lız matbuatının neler yazacagı- hakkında cereyan etmış olan mu galesının Makedonya ıhtılal kol -.. ti 
yalnız nefes almak için çıka~ıp ümidi mevcüt olduğu halde İn- nı soruyorlar. I zakerat neticesinde muallak kal mitelerinin tecavüzatı olduğu- lavya'nın keyfiyeti Ceıuı)_e·e 
hemen ge~e da.l.dırm_'.1k şartıle 

1 
giliz kabinesi s.u?~n hakkında Maamafih Mısır meselesinin mıs. olan meselelere dair pek ya- nu söylemiştir. Mumaileyh, Akvama arzetrnek mecburı;, 

karaya dogru yuzmege başladı. bundan dolayı ıtılafa yanaşma- halli için ümitler kamilen zail kında bir itilaf husule gelecek- böyle bir vaziyetin devam ede- tinde kalacağını ilave eyleP
1 

• 

1Bitmedi) j mıştır. olmuş değildir. tir miyeceğini ve nihayet Yugos- tir. 
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h emeyi tereddüde düşüren bir mesele: Tıbbı adli bir 
tatil hakkında ''delidir,, diyor. Timarhane ise hayır diyo 

Yekdigerine zıt iki rapor 

{)eli mi, değil mi? 
i ilim müessesesi tarafından 

verilen iki rapor 
-----

til Hüseyin timarhaneye yollandı, 
fakat iade edildi .. 

1 Yeşil hilal 

İçki düşn1anlığı 
gittikçe artıyor 

Cemiyetin azası (4) 
bine yaklaştı 

Yeşil Hilal cemiyeti faaliye
tini tevsi için hazırlanmakta
dır. 

Mimarlar .. 

Macaristanda kon 
gre toplanıyor. 

Kongreye mimarları
mız iştirak edecek 

Eylfü iptidasında Peşte de 
toplanması mukarrer olan bey
nelmilel mimarlar kongresine 

t 
Cemiyetin aza miktarı 4,000 Türk mimarları da davet edil-

a b e yakın olup bunun yüzde onu-
n ul Ağır ceza mahkeme ı lıede altına alınması mümkün mı kadın aza teşkil etmektedir. miştir. 

~len rüyet ettiği bir katil olmıyacak derecede deli., oldu- Cemiyetin reisi Dr. Mazhar Şimdiye kadar (22) milletin 
11nda iki ilim müessesesi ğu kaydile mahfu~en timarhane iştirak e~tiği bu kongrenin komi 
'trct· _. kd' . .k. k" . M''dd . .1. _ Osman Bey dün bir muharriri- . d h . . d k" . 1 l ıgı ye ıgenne zıt ı ı ye sev ını u eı umumı ıge . d . t" k' tesın en şe rımız e ı mımar a 

"1la ·· k""I b" · k 1 b"ld. · B ·· · H"' mıze emıs ır ı: G .. 1 ' ti b" ı·-· · L rnuş u ır vazıyette a ı ırır. unun uzerıne use- ı C -' t . 1 . 1 ht 1 . ra ve uzc sana er ır ıgı mı 
·~ 'LT• • • d f , . d . - emıye , ıç n a ey ar ıgı • b . d 1 1 ı · o.adise şudur: yın ıan arma re a,<atın e tımar 1 1 .1 .... t "t marı şu esme avetname erge 's . . ıayramı o an yesı gunu es ı . 
1 arayc\a bir kadın yüzün- haneye sevkedılır. . . C .. .. 'b. d . . mıştir. 
tık ıçın uma gunu ır enız gezın 

~an münazaa neticesinde Fakat az bir müddet sonra ka tisi tertip edecektir. O gün ga- Bütün dünya milletlerinin 
1 
b.Şı Hamdiyi vuran kara- 1 d · h , · cok ehemmiyet verdikleri bu 
•ıu rakaş Hüseyin Mazhar Osman zete. er c cemıyet _ ey etı_ me_ r-. seyin evvelce 12 sene 6 l 1 - d k kongre ile birlikte büyük bir mi 
tr hapse mahku·m edı"lmı·ş- B. ile dig" er yedi doktorun im7.a. <ezıy_ e aza arı taratın an ıç ı a • . . d l k 

1 1 d k 1 1 marı se~nısı e acı aca tır. 
tııı · h" sını havi bir raporla ve maznun ey un e . m~ a .e er ya~ıl_a~ak ~ , 

Yız mahkemesi a ıren ı h Ik ı d ı f Türk mimarları hem kongre 
tarı usule ait bir noktadan (temaruz) ettiği şerhile geri ia-: ve a a ıç <ı muca e esını ı a-
d de edilir. de eden rozetler meccanen da- ye ve hem ele sergiye iştirak et-
~ erek iade etmişti. Görü- ğıtılacaktır. meği muvafık görmüşlerdir. 
~ ıurn üzerine karakaş Hü Ağır ceza iki müessesenin bu Yalnız ayran içileceK Güzel san'atler birliği mimari 

bl'ıbbı adliye sevkedilmiş- zıt raporlarını telif için yeni bir b · b h t h ·· k - · 
1 bı adli Hüseyinin "müşa karar verecektir. İcki aleyhtarları tenezzühün- şu esı, u usus a u umetın 

de yalnız ayran ve limonata içi müzaheretini temin için teşeb-

eoıiste 
lir kad~n kimse görmeden 

kendini denize attı 

lecek ve içkisiz nezih eğlenti-j büsatta bulunacaktır. 
!er yapm:ık mümkün olduğu! 

gösterilece~::--- 1'alebe arasında 
Arif Ohrukç Beylin. Oüd lsta~llisesinde 

mu a emes bir müsamere verildi 

lzmir bayram günleri nasıl ej!Jendi? 

Karşıyakanın mesirelerinde . ., 
Alaybeyi, Soğukkuyu, Zeytinlik 

Hacı Hüseyiııli ... 
ve 

Karşıyakada Osman Paşa camiinin B\ 

ınuhterem türk kadını: Gazinin annesi ... 
yatan 

Karşı yaka nasıi eğleniyor? Durak yerinde- fakat hangi 
durak yeri?- tramvay bekliyo
beş dakka geçti. Nazeninlerden 
ese: yok. 

Dedim ki: 
- Bunlar tramvay değil.. 

Ömür törpüsü .. 
- Öyle .. amma ne yaparsın? 

Gene hiç yoktan iyi .. 

den büyilk caddeyi takip ederek 
şimendifer yolundan şehrin yu 
karı kısmına giden tramvaya 
bindik. Artık "nereye?,, diye 
sormuyordum. 

t1ııtıYerde Bamyatarlasında 
~· bahriye zabitliğinden 
~ ıt Nuri Beyin zevcesi 
ıııarında İhsan H. dün sa
bitrkenden vapur iskelesine 
~.' kimse görmeden kendi 
~ ize atarak intihar etmiş 

le Mahmutpaşada bir dükkan
dan kumaş alırken tezgah üze
rine bıraktığı paketi çalınmış

tır. 

Bugün İstanbul adliyesi mü
him bazı davalar rüyet edecek
tir: 

Öğleden evvel Ağırceza mah 
kemesinde Y'arın gazetesi sahi
bi Arif Orurç ve muharrir Şem
settin Beylerin müdafaaları ya
pılacak ve karar tefhim edilecek 

Evet, bu sefer İstanbul değil 
Karşıyaka .. Bayramın üç günü
nü İzmirin güzel Karşıyakasın 
da sevimli Karşıyakalıların ara 
sında geçirdim. Ve bu geçen 
gnüler ömrümün belki en şen, 
en neş'eli günleridir. Karşrya
ka, öyle bir yer ki, insan bura
ya bir anda ısınır ve hele hiç 

Dün İstanbul Erkek lisesin- yadırgamaz. Daha iskeleye aya 
de bu sene mezun olacak genç- ğımı atar atmaz, anladım ki ya 
ler tarafından bir veda müsame hancı bir muhitte değilim. 
resi verildi. Müsamereye yÜz İşte mesela şu arap şivesile, 
elliye baliğ olan Son sınıf tale- sıra kahvelerin önünde dolaşan 
besinin velileri, mektep h?ca:a- adamı tanıyor gibiyim: 

Nihayet, tek atın "kaldırımlar 
üzerinde açıklı akisler bırakan 
şakırtılı nal sesi duyuldu. Cı
lız hayvan, burnundan soluyor
du. Ayağımı basamağa koyar
ken, adeta içimde bir üzüntü 
vardı. Hayvana mı acıyordum, 
yoksa yirmi kişilik arabayı tek 
beygire sürükleten belediyeye 
mi kızıyordum bilmem. Maama 
fih, ne olursa olsun ayağımız 
yerden kesildi, demektir. Aklı
ma geldikçe soruyorum: 

Lüzum gördükçe geçtiğimiz ı 
yerler hakkında verdiği izahat: 
dinliyordum. Şirin bir camiin 
önünden geçerken arkadaşrrn· 

hatırlattı: 

- Büyük Gazinin annesi bu ' 
camiini avlusunda yatar .. 

Tertemiz tutulan caminin 
hatiresinde etraflı parmaklıkla 
çevrilmiş yeşil ta lı tek bir me
zar. Ana vatanı kurtaramn muh 
terem anası Zübeyde Hanımın 

2 - Mustafa isminde biri Ve 
fada bir evde hırsızlık y:ıpar
ken yakalanmıştır. tir. 

ttniiddet sonra cesedi çıka 
r~t° 3 - Aksaray tramvay depo
! 
1 arın sebebi tahkik edil- sunda berber Salihin 15 ustura
'dir. 

Muhiddin B. aleyhine .. 
Ayni zamanda gene öğleden 

evvel Beyoğlu sulh ceza mah
kemesinde şoför Kazım Efendi 
tarafından Vali Muhiddin B. 
aleyhine açılan darp davası gö 
rülecektir. Bu davada muavin 
Hamit B. ile refikası şoförün şa 
hidi olarak dinleneceklerdir. 

-o-
Dudu ile kocau 

~kalı yankesicilerden Du
~ a _çeşmesi önünde dargın 
!ıı llgu kocası İbrahim tara 
~tama ile yaralanmıştır. 
1 kaçmıştır .. 
~ -o-
'tı.lra ile yaralamış 

~er Ahmet Ortaköyde 
M:uharremi ustura ile 

~zerinden yaralamış ve 
h ıştır. Hadisenin sebe 
llldür. 

--o-
Sebebi meçhul 

~ lu1u Osman la deniz bak 
~ıın: şakalaşırlarken Os 
t ~ırnı bıçakla omuzun
~alarnıştır. Kazım Cerrah 
~tanesine yatırılmıştır. 

-o
şakadan sonra 

~;~Çhul şahıs Şehreminin 
1Sıninde bir talebeyi ba 

~aralayıp kaçmışlardır. 
11 sebebi meçhuldür. 

-o--
liırsız bekçi 

ı,tt ı· k . h po ıs mer ezı ırsız-

~ 1'.f.evlut isminde bir bek 
1\ l<lrnış ve derhal bekçi
tdetmiştir. 

lıı -o-
f<>rün marifeti 

' ,ta.kup'un idaresin".leki 
ctıın Ortaköyden Be

•l . 
"'

0€:ru giderken 16 yaşla 
~ıı.o isminde bir musevi 

Çarparak tehlikeli su-
1rıctan yaralamıştır. 
l' -o-
1bara teşebbüs 

pa~ada oturan tütün a-

l~n 19 yaslarında Meh-
~ , 

h ıı.beri çekmekte oldu-
-~~talığından mütees-
.1rtihar kastile bıçak

;Ögsünden yarala-

1 ::iylü madam Ada-

sı, 2 traş makinesi ve bir saati 
çalınmıştır. Hırsız meçhuldür. 

4 - Çapada Selçuk kız mek 
tebinin mutfağından pencere 
kırmak suretile bazı eşya çalın
mıştır. 

cinayet 
Bir boyacı karısına biiyii yaptığını 

zannettiği hocayı öldiirdii! 

Memlekette 
Camide feci bir 

İzmirde, ikindi vaktinde Ke 
meraltı camiinde namazdan 
çıkmakta olan halk, kanlı bir 
faciaya şahit olmuş ve Akça
lımesçit camii imamı Hasan 
Tahsin Efendinin, elinde bıçak 
olduğu halde kendisine saldı

ran bir boyacı tarafından öl
dürüldüğünü görmüştür. Mak
tül, Akçalımesçit mahallesinde 
mukim ve an'asıl Midillilidir. 
60 yaşlarındadır. Herkes ta
rafından sevilmiş, hürmet 
görmüş ve kimseye fenalığı 

dokunmamış bir zattır. Zevcesi 

ve 3 te kerimesi vardır. Keri
melerinden biri merkez posta
nesinde memurdur. 

Katil de Kahraman soka
ğında Dedenin yahudihane
sinde mukim 25-26 yaşlarm
da Üsküplü Osman oğlu 
Salih namındaki kıpti boya
cıdır. Kemeraltmda kendisine 
sık sık tesadüf edilir. Ayşe 

namında bir zevcesi vardır. 
Salih, son zamanlarda zevcesi 
ile gcçinmemeğe başlamıştır. 
Aralarında büyük kavgalar 
çıkmış ve Ayşe, kendisini 
sevmediğini söylemiştir. Bun
dan muğber olan Salih, kendi 
aklınca zevcesi le arasının 

bozulması için büyü yapıldı
ğına kani olmuş •ve bu işte 
Hasan Tahsin Efendiyi itham 
eylemiştir. Şahitler diyor
lar ki: 

- Hasan Tahsin Efendinin 

böyle bir şeyle iştigal ettiğini 
bilmiyoruz. Bu adam, kendi 
aklınca buna kani olmuş. 

Filhakika Salih bu zanna 
sahip olduktan sonra artık 
gece gündüz Hasan Tahsin 
Efendiyi takibe başlamış ve 
nihayet mumaileyhin ikindi 
namazını kılmak üzre Kemer
altı camiine girdiğini görünce 
omuzundan boya sandığı oldu
ğu halde camie girmiş ve bir 
köşeye oturmuştur. Hasan 
Tahsin Efendi her şeyden 
bihaber olarak namazını kılınış 
ve halk arasında dışarıya çık
mıştır. Fakat Salih. derhal ol
duğu yerden sıçramış ve be
lindeki kamayı çıkararak ih
tiyar hocanın sağ memesinin 
üstüne saplamıştır. Bunu gören 
halk bilyük bir telaşla bağrış.

mı§, Salihin üzerine hücum 
edenık kendisini yakalamıştır. 

Busırııda polisler de yeti
şerek hAdiseye vazıyet etmiş
lerdir. Hasan Tahsin Efendi 
hastaneye kaldmlırken yolda 
araba içinde vefat etmiştir. 

Katil, esmer yüzlü, siyah 
kasketli, çeketsiz ve yeleksiz, 
kısaca boylu bir adamdır. 

Şirketler müdürü 
Şehrimizde tetkikatta bulunan 

İktısat Vekaleti şirketler müdü 
rü Hamit Bey dün Ankaraya 
avdet etmiştir. 

rı muteber zevat davet edılmış- - Pire tozu.. -1:'ahtakurusu 
le~_di. Saat 14,30 da başlı yan tozu!.. İşte .. mini mini çarşısı, 
m~sam.ere _19 akada~ d~va_m et-ı işte içerlek, bahçeli zarif evleri. 
mış! '.11ısafı:~er san;ımı hır h~- İşte kapısında çığırtkan bağı
va ıçınde guzel dakıkalar geçır ran sineması .. Sonra o mini mi
mişlerdir. ni atlı tramvaylar içinde kimi 

mezarı ... 
Büyük vatan evladının, bu ye 

şil mezarın başında söylediği 
sözleri isi tir gibi oluyorum: 
"Annem öldü ise hepimizin an
nemiz olan vatan sağ olsun!,, Bilhassa edebiyat şubesinin Alaybeyi tarafına, kimi Soğuk 

yaptığı şair temsilleri ve iki ko suya, kimi Papasa doğru yolla
medi çok alkışlandı. Mektebin nan Karşıyaka halkını sanki ay 
en küçük talebeleri tarafından n ayrı hepsile aşinalığım var
tertip edilen balo çok mükem- mış gibi ne kadar kendime ya
mel oldu. kın hissediyorum. İzmir, mor 

- Biz şimdi nereye gidiyo
ruz kuzum? Sualim hemen her 
defasında yarıda kalıyor: 

~Şu binayı gördün mü? Şim 
di sağır ve dilsiz mektebi .. İz
mirin tarihi binalarındandır. Ga 
zi bir aralık burada misafir kal-

* * * 
İşte soğuk kuyuya g.eldik? 

Dedikleri kadar varmış. Önüme 
getirdikleri bir bardak suyu için 
ceye kadar dişlerime zor meram 
anlatabildim. 

Milte/errllı H. 

Şeker-Petrol 

l nhlsar idaresi tas
fiye edilecek 

Şeker ve petrol inhisar idare
sinin ay başından itibaren tasfi
yesine başlanacaktır. 

Tasfiyenin iki ay kadar de
vam edeceği zannolunmaktadır. 

Şeker fabrikaları 
Alpullu şeker fabrikası ağus

tos iptidasında işe başlıyacak
tır. Pancar mahsulü çoktur. Bu 
sene fabrikanın (800} vagon şe 
ker imal edeceği ümit ediliyor. 
Geçen seneki istihsal miktarı 
480 vagondu. 
Uşak havalisinde de pançar 

mahsulü iyidir. Bu sene Uşak 
şeker fabrikasnın 500 vagon şe
ker imal edeceği ümit ediliyor. 

--0-

Vapurcularm müracaatı 

Türk vapurları ecnebi bir li
mandan ilk Türk iskelesine gel
dikleri zaman kontrol edilirler. 
Vapurcular ilk Türk limanında 
vapurları muayene edilirliği hal 
de İstanbul limanında tekrar 
bir daha muayeneye tabi olma
larından şikllyet ederek müraca 
atta bulunmuşlardır. 

-0--

T etkikat yapacak 

Tokya beynelmilel elektrik 
kongresine Amerika murahhası 
olar;ık iştirakter. sonra şarkta 
bir tetkik seyahati yapan elek
tirk mühendisi Nevyork tekna
löji enstitüsü azasından Mr. 
Cakson şehrimie gelmiştir. 

Mr. Cakson şehrimizde bir i
ki hafta kalacak memleketimiz 
de elektrik sanayii hakkında tet 
kikatta bulunacı1ktır. 

dağların eteğinde yanık bir ye 
meniye benzetilirse Karşıyaka, 
bu yemeninin bütün kusurlarını 
gözden saklıyan iyi işlenmiş bir 
sıra oyadır. Karşıyakayı, Karşı
yakalı bir arkadaşla beraber do 
taştık. Guya ben gezilecek yerle 
ri biliyormuşum gibi sordu: 

- Nereye gidelim? 
Dedim ki: 
- Bilmem .. Ben sana tabiim. 

Neresini münasip görüyorsan 
oraya .. 

- Öyle ise bugün kalabalık 
olur. Zeytinliğe gidelim .. 

Tren yolunu takip ederek yü 
rüyoruz. Etrafına kalın duvar
lar çekilmiş sık ağaçlı, bir köşk 
görünce sordum. 

Belediye dairesi imiş. Arzu 
edenler bahçeyi serbastçe geze 
bilirlermiş .. Karşıyakalı arkada 
şım bir aralık teklif etti: 

- İstersen girelim. İçinde 
tavus kuşları filan var .. 

İzmirin Karşıyakasında ta
vus görmek için belediye bahçe 
sine girmeği lüzumsuz bularak: 

mışlardı. 

Renkli tuğlalarla gelin gibi 
süslenen şu bina, daha yeni ya 
pıldı. 

Meğer biz Papasa gidiyormu 
şuz. 

- Yahu. dedim, gezilecek 
başka isimde bir yerin yok mu 
idi? Ben Papasları hiç sevmem. 

- Yok, dedi, biz Papası Ha-

Soğukkuyu, manzara ve ha
va itibarile de Karşıyakanın en 
iyi yerlerinden biri .... 

Hiç bir akşam için tenha kal 
dığı yok.. Dönerken, arkada
şım sordu: 

- Ne zaman yolculuk? 
- Perşembeye.. Mahmut 

Şevket Pş. ile .. 
Adeta mahzunlaştı: 

- Demek bayram uçurması-
cı yaptık. Şimdiki ismi Papas .. d "d k • , 
d -·ı H H.. · l" nı gorme en gı ece sın. 
egı : acı useyın ı... d' 
_ İyi amma, ben hacıları ~ - Bayram uçurması ne ır? 

, Bayramı takip eden cuma gü-sevmem .. .. İ 

Tramvay, güzel bir gazino- nüne zmirliler " bayram uçur-
nun önünde durdu. İndik. Biraz ması,. diyorlar. 
dolaştık. Belki daha kalacak- O gün bütün İzmir, sanki ye 
tık. Fakat, denize dökülen la- ni bir bayrama giriyor. Bu iza
ğamların kokusu, tahammül e- hatı aldıktan sonra: 
dilir gibi değildi. Döndük. Ben, - Bayram uçurması iyi gü
eve dönüyoruz zannetmiştim. zel amma, dedim, bayramı uçu 
Meğerse bir başka mesireye re ralım, derken evdekiler bizi u
van oluyormuşuz. İskele önün- çurur. M. S. 

Yazda yenilecek yemek 
Mazhar Osman B. çok zeytin 

yememizi tavsiye ediyor 
yağı 

- Şimdilik de:l.im, şu etrafı
mızda dolaşan tavusları temaşa 
edelim de .... Ve öyle yaptık. Bü 
tün İzmirin karşıyakaya dökül 
düğü bayram günlerinden biri i
di. İlerde, köy delikanlıların zey Her ay sıhhi bir yemek listesi olan ve ihracatı azalmış bulu
bek oyunu aynadıkları zeytin a- yapan Dr. Mazhar Osman Bey nan zeytin yağları sarfedilme
ğaçlarile süslü geniş bir mey- şimdi yeni bir liste daha hazır lidir. Bütün sebzeler zeytin ya 
dan .. Zeytinlik işte buraya di- lamıştır. ğıle yenilebilir. Bilhassa mek-

1 Bu listede yaz yemeklerinden 1 tepler, hastaneler ve kışlalar gi-yor ar.... 

1 
Kokaryalıdan başlayıp Hal - bahseden doktor, sebzeler ara- bi bol miktarda sebze sarfedilen 

kapmarda biten uzun bir sahil sında gıda itibarile bakla, beze! yerlerde zeytin yağlı yemekleri 
-İzmir- dumanlı dağların dizi di ye, taze fasulya, pancar ve se- yiyenlerin daha ziyade istifade 
binde güneşe karşı pırıl pırıl ya miz otunun ve meyvelerden ise ettikleri muhakkaktır.Zeytin ay 
nıyor. Çatalkaya, uzakta sert üzüm, elma, kayısı ve armudun ğının istı"lıUki memleketimizde 
ve yalçın başını kaldırmış, ufuk şayanı tercih olduğunu beyan et hem iktisat ve hem de sıhhat 
lan seyrediyor. Arkadaşım, be- mektedir. onktayı nazarından çok muva-
ni daldığım istigrak aleminden Mazhar Osman Bey vemek- fıktır ... 
ayırdı: ler için zeytin yağı kull~nrlma- Doktor, "Sıhhi sahifeler,, de 

- Nasıl? dedi. İzmiri bura- sına taraftardır. Yalova kaplıcalarından da hah-
dan seyretmesi hos oluyor de- Bu hususta hü!asatan, diyor 1 sederek bu suların sadece roma 
ğil mi ? ki: tizmaya değil. felç, sinir, siş-

- Evet! dedim, ve hemen i!a "- Me:nleketimizde halis sa manlık, kum, fakrüıldem ve rıik-
\"e ettim: , de yağı bulmak müskül ve ga- ris hastalaıklarile saracalı bün 

- Bütün Karsıvaka bu de<Til: yet pahalıLlır. Midelerimizi na- yeler icin de cok faiddi old ıii;u 
ya .. Biraz da baska taraflarını ı' file yere pis yağlarla bozacağı- n·ı ve A"rupa ka lıcı.~armıo hne 
gezeliw ı mıza hem ucuz hem de pek saf 1 bulunduğunu izah etmektedi_r .. 
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Asrın U:ndesi "Milliyet'' tir. 

17 l\lAYIS 1930 

taplarına derci için teşebbüsat- 1 Size piyango bileti hakkında 
ta bulunuruz: ufacık bir hikaye: Mali'ıma biz-

* * * de servet hep havadan bekle-
Doğarsınız: O günü tesbit ı nir: Nafi yağmurlar yağar, ha

i~in tarih yani sene, ay ve "Ünü va müsait olursa mahsul iyi o-

i~;~ i Tiyatro hayatı f-; ~ .. f ___ _.._______ ·--.J 

Raşlt Rıza sahnede 
gösteren rakamı, numaray; tes- lur ve biz para kazanırız.. Ya- Mevsim sonu, yeni bir hadise l!lk göstenneei, işte bu rakabet 

iDAREHANE __ Ankara caddeıi- bit ederler. Bu numara olmazsa hut tayyare piyangosu çıkar il_e k~pandı. Üç sene_yi mütec~- siz meydan sahipliğinin zaruri 
!,,., T..t;rrı'lf adrffi, MRliJ'l't, ı .. ya~ınız belli olmaz. . Bıiyürsü- zengin oluruz. vız hır zamandanben sahnemız neticelerinden biri idi. Serbaz-

tanbul nüz, boyu~uzu, ağırlığı_n, ızı öl- Evveli hava oyunu oynayıp den uzaklaşmış olan Raşit Rı- 1 Çeri er b l · il B · ·d t' t - 1 . ığın bu dereceye varması, te-T elefon numaraları: . ve sıze un arı gosteren zengın olanlar vardı, şimdi kam z ey yem en ıya ro a emın- .. . . Define arayıcılar ... 

G 

l.tanbul 391 ı, 3912, 3913 ı hır _takım rakamlar, numaralar 1 biyo kontrolü 0 çana ot tıkadı. de göriindü. Darülbedayide es- essuften ba§ka bır hısle karıı
verırler .. O numaralar olmazsa Işte bu mülahaza ile tanıdıkla- ki, yeni çalışmış arkadaşlara ba !anması m!imkün olmıyan çir
lıaliniz haraptır. Nüfusa kay- rımdan biri bir bilet alır ve uğu zı yeni unsurlar da ililvesile vü kin hadiselere sebep olduktan -- • Bıılf!Jr edebıy ılınJan -

ABONE ÜCRETLER! d_olursunuz,_ elinize bir . hüviyet , ru kaçmasın diye numarasına cude _g~len bu teşekkül küşat başka, san'at mürakabesini de Yer altında gizlenen defi- "- Git, papasın elini öp!·.' 
Türkiye için Hariç için cuzcla.nı venrler onun bır numa- da bakmaz, eve gelir, talih ve resmını geçen hafta Fransız ti- hiçe indirmiv gibi idi. Bir arka- neyi bulup çıkarmak icin bak- Papasın buna hiddet ctnıesi J3• ! aylığı 4oo kuruş BOO kunı' ra~ı vardır. Bu numarayı unut- şans işlerinde tecrübedide bir yatrosunda Samson piyesile daş hatırı, bir dost ricası, bir tığımız fallara aldanmamak zımgelirken bakmıs ki eşeg: 

" 
750 

HOO " mayın.· Büyürsünüz mektebe hanımın tavsiyesi mucibince yaptı. Bayram içinde de iki ma h D ancak i_lahi bir kuvvetle olur .. J kuyrug- u altın kaplan. mıs .. Jl:. 
~2 " 1400 2100 b ı eves arülbedRyiin şehir büt- • 

" " _as arsınız, size bir numara ve- -kısmetli olsun diye- 0 gece tine ve iki suare verdi. Şimdi Evet, ışte şu meşe kütüğün- mın üzerine papas §<ıiiI 'ın'" 
-- - urler. · ~~t~n tahsil hayatında bileti ekmek tenceresine koyar. Karadeniz sahillerinde bir tur- çesile tahkim edilmiş sahnesin den yapılmış masanın etrafı- Eşek anır'Tlağa başlamı~. ıı 

Gelen evrak geri verilmez huvıy~tınızı numaralar tayine- Ertesi gün piyango çekilir. Bü- ne ~apaca~, sonra avdet ederek de en değersiz eserleri teşhir na toplanmış üç adam define nun üzerine ihtiyar: 
fl'uddoti gc~n nuahalar ıo kuruştur. ı der. Dıploma ~lırsımz nuı:ıarası yük ikramiye mesela 15,847 nu- yem ~evsıme hazırlanacaktır. edebiliyordu. aramak için bu gece nasıl işe "- Papası sesini duı ıı . 

Gazete ve matbaaya ait i•ler için vardır. Onu soyleınezsenız ışe maraya çıkını§. Bizimki hemen RRşıt Rıza Beyle beraber Da Raşit Rıza ve arkadaş/an fir başlıyacaklarını konuşuyorlar- rum. Bana getir in şunu! .. J;; 
mlldüriycte müracaat edilir. giremezsiniz. Yazı yazacaksı- , tencereye koşar ve bileti alır. ~ülbedayiin en eski ve en sevil- dı. Saadet aramak için yürekle- Jini öpec ei! iın !, .. 

k ı • l"d d masını taşıyan yeni takımın en ~ 
Gaıetcmiz illnlann meı'uliyctini nız, aç numara kurşun ka_ lemi ı· Bir de bakar ki biletin numara . . ış ev a ın an Nure __ ttin __ Şefka ri helecanda, ellerinde kazma Define arayıcıların iiçüııC• 

ah t k l k il d f t lJ d h d d G büyük faydası, san'at için en bü • kabul etmez. }- u a em ucu u an ıgınızı tara ı kazaya uğramış, ekmek ı ey e sa neye on u. ene - ve kürekle yola .ı;ıkacak olan sü, esrarengiz. sükuti bir 111• 

IF==========="""''' ' bilmezseniz rahat yazamazsı- tenceresini boş bulan fareler bi Darülbedayie mensup san'atkir yük ilerleme amili olan rakabet bu adamlar işe başlamak zama li1k .. Sade gülmekle iktifa t 
nız. Eğer çıplak gezmek heve- Jeti yemişler ve sondan bir nu- lard~ınMina, Zehra, Halide, Ne- hissini yeniden canlandırması mm bekliyerek içiyorlardı. ti. İhtiyar ise hiddetin soıı or 
sinde değilseniz kaç numara mara eksik .. 1ıin fenası geri bahat Hanımlar; Talat, Muam- olacaktır. Paskaly.e gecesidi. Dısardan recesine gelmiş ti. Uzun bı 

1 n hararet •n çok 21 ın ız gömlek, kaç numara yaka, kaç kalan numaralar 1584* dür .. A mer, Ya.şar, Sadettin Beyler bu Bu mevsimi kapıyan ve önü- gelenler, geçenler görii!Uyor- adam bir müdd ~t sonra: 
12 crr•r• ldL !lugün r\ı,~lr 

1

• r;umar_a iç çamaşırı, kaç numa- damcağız çıldınnağa ramak kal teşekküle d~hil b_ul_un.~ıyorlar. d~. Bulundukları yerde başka - Artık_, cle<lı, kalkmak 
•=m=U=te=b=a=n=·!=I =h=ıv=ı=k=•,;,P~•-lı,.o=la=r=ak=ı=ır=. dl ra eldıven, kaç numarR çorap, mış ... Tencerenin kısmetli ol- Sahnede yem kendını gosteren- müzdeki mevsim için yeni ümit kımse yoktu. Birisi divordu maıu geldı. 

kaç numara potin, kaç numara duğuna kail olduğu için ertesi !erin en göze çarpanı da Dür- ler uyandıran bu hadiseyi en zi ki: - Çıktı !ar. Giderken kilistn 

1 

: ~~pka g~y_di_ğinizi bilmeli ve ay tekrar bir bilet alıp tencere- nev Hanımdır. yade bu noktadan memnuniyet _ Bizim için bir kurban la- önünden geçtiler. İçenle a)'' 
soylem.elısınız. Ne~de oturduğu ye bir de kapanla birlikte koy- Yeni teşekkülün yeni olarak le karşılıyoruz. zım. Hiç bir saadet kurban ver Y_~pılıyordu. Ihtiyar bunu ıı_ 

yazısı nuzu kımseden. _g~zlemek iste- mus amma ne gelen olmuş ne oynadığı oyun Samsondan iba- meden ele geçmez. runce haç çıkar~ı. DudaklF 
, ______ _.; _____ , mıyorsanız, evınızın, apartma- giden?!. 1. Necmı· .. . nı kımıldattı. Bır dua okıl 
· rettir. Dig" er oyunlar eski Da- Bunu 1 b ki •·c 

N nınızın numarasmı saklamama- soy ıyen uzun ıyı ı, N'h t kt k' "IÜll • umara ı !ısınız ... Bunlar size numara İşte_ efendim!_ Bu_ t~.fsilattan rülbedayi repertuarına dahil o-, ..........., yaş~ı ~ir adamdı. Başka biri: narın~ i~~dir:: ~z~;o bı)'I~ 
denilen şeyin hayatınızdaki sonra ınsanı tanf ıçın NumarR lanTRş parçası, Sekizinci ve A~ ko·· mu·· rlerı· mı'z dedı kı: adam·. 

Hani adamın biri boş zannet- h d d k ·r .. · ı ·d· Ş h • ıne\'kiini e:östermek için vazı- sız yaş~mıyan ayvan,, ır er ın o umu pıyes en ır. a sı - Hep kan, hep kan.. . - İşte, dedı' -eldı'k artı .. 
tıği bir tarladan geçerken ken- ~ d 1 ? • · J S .. ~ 
di kendisine bağırmış: yonım: Bindiğiniz otomobilin, sem ogru 0 maz mı. manıa er, amsonu gormeme (Birinci sahifeden mabaat) Bu, uzun_beyaz saka\lı ~!r Lakin işe başıa'm;dan evvel 1 

tramvayın, vapurun, şoförün bi FELEK müsaade etmediği için, Bem::;- adamdı. İhtıyar ve şayanı hur seye karar verelim. 
- Var mı bu dünyada ben- Jetcinin, kondüktörün, vat~a- ' tein in bu kıymetli piyesinin rnın tathir ve asri vesaitle teçhi met görünüyordu. İhtiyar sö- · H k tt'l öbil1' 

'en _daha kabadayı adam? nın, polisin, jandarmanın, va- lliltpllltr liHBllUI tercümesi ve ten;-sil! . etra~ınd_a zi ve Zonguldak-Ereğli hattının ~üne devamla: d er; mera e 1 er. 
Bır agaç arkasından bu sözü lpudra tuttu ' u k okuyucularıma bır fıkır veıemı- inşası da temennı'yat cu"mlesı'n- N 1 l d d ·ı evam a: g nuz amaranın, G dhJ . k f 

1 

. . - ası o ur apara enı en D" b k"I dO 
işiten bir muzip öksürn:üs ve Vagonlide yatağın, barda masa l 80 nJD teV j f yecegım. dendir. mel'un şey için bir mahlukun t'.l- ~n /!ece. uray_a bu JJi 
meydana çıkmış. Bu nagıhan çı nın, otelde odanın, görüstüğü- . . . . . • . . B h " d' d k d'kk · Kömürlerimiz velevki bir horozun olsun, ka- u erci· e ~r~nın ye~ efa~ 
kış berikini ürkütmüş ve he- ı nüz telefonun, -okuduğunZız ga- .. 25 ıncı h~fta_ 5 ıncılıgını Da- u d a ı.se _e en ço ı ~tı nını dökmek caiz görülüyor? ks1:1nı·· ı:ı:e sı_ ııdr ybapt_ı . eJır! 
m ·ık .... t h'h t · . · f russafaka lısesınden 109 Hüsa- jcelbe en 'e tıyatromuza san at Maden kömürlerimizin ınemle .. .. .. :. u un uzerın e ır ınsan c 

en ı sozu as ı e mış. zetenın, say anın numarası var , . B k y sevaisile alakadar ol anlan se- Altın arayıcıların uç uncusu- si görün 1.. B 1 . . ~al 
B. · ı ci E 100 mettın · azanmıştır. azısı " ket dahilinde sürümünün temini .. 'f · .. y ı c u. u çe 11 enın · - ır sen, bır ben! ır. n nuı::.~r~sız_yere - n~- sudur: vindiren nokta, yeni teşekkü- nu tl~rı .. etmbıyelcegım. 1 anız bini kesmeliyiz!.. 

Ş .. 1 d b d b.. mara dendıgını soy lemege lu- , !ün asri tiyatromuz için bir mii için tedbirler de alınması karar- evve a soze aş amış o an u- İ . 
u son gun er e ana a oy· zum var mı? "Bu haftanın en mühim ha- · laştırılmı~tır. zun bıyıklı adam müstehzi bir htıyar derhal: 

le bir hal oldu ... Glıya kendi- .. b . H' d' . vazene vasıtası, hır rakabet un- tarzda: - Evet. bir kadın <-ehre5 
mi "zu"mreı· hayvanat,, 1·çı'nde Sıcak olur_ d_ erecesini, so_g- uk en; ın ıs tan ıstiklal hayra- suru olmas.~ ümididir. İnsan ru. K 1 J ~ , 

11 d b - t G d h b ~ b ongre top anıyor - Mademki para bu kadar - Yok. . Bir erkek çehr',' mütemayi1" bir hayvan tela" kkı' o. ur e_re_ cesını a_rometrenın ir gını açan va anperver an - unun t_a. ıı kusurlarından in . . . _ . . , . . - r 
f M d 1 b 1 - k mel un bır şeymış se ı Beyaz. uzun sakallı bir çelı ederdim. Hatta vaktile bize tı __ a ~ılımetresinı numaralar hi'nin tevkifidir. Oradan ge- de kend~~ı .. her türlü ra~abetten a e~cı er . ır ıgı ongresı 1 . . • n, nası ~ 

"mantık okuttukları zaman in gosterır. Rulet oynarsınız, kar- len haberler bize bu memleke- azade gonınce tahakküme me- bu ay nıhayetınde şehrimizde oluyor da bızımle beraber bu- - Hayır bir kadın cehre> 
" d / d · ·ı d k T' ~ı · lunuyorsun? Eğer bizimle O .. Fakat bir mahluku ııB sanın "Hayvanı natık,, yani şınız a. nu~R~a a: var ır, tıyat- tin pek mühim hadisata sah yı uyma _tır. ıyatro "' emın-, toplanacaktır. Bu kongereye bii · · · 

.. görüşen hayvan,, olduğunu öğ roya gıdersınız yıne kar~ıı:ı_ız~.a ne olmağa başladığını gösteri- de bu hal ~ıl?assa son .. sene z~r. tün memleket madencileri işti- bulunmak istemezsen çık gök- kurban ederiz. • ' 
renerek nevmit olmuş ve "man- V:aryet_e _ _ n_ u.m. a __ ra __ Tarı gorursu- fında ken_dını pek gostermış, rak edecektir. yüzünde otur!.. - Haydi, oradan riyakar·· 

G 1 ğ f yor. Memleketin her tarafında h fk ~ b ı d k d İhtiyar ağlar gibi bir halde Bu görünen çehre senin sıır tık,. denilen ilmin bize hayvan- nuz. oz u _unu_z1:1n ca:11ı, otog atta e arı u an ıraca ere-

Haftanın 

BUG-CNKÜ HAVA 

l •gımızı bağıran münasebetsiz rafınızın obJektıfı, plagın boyu, vukubulan ve kanlı müsademe ceye varmıştı. <?rtada başk!l sa- Artiat akını şu cevabı verdi: tındı!.. 
ı bir şey olduğuna kail olmuş- tabancanızın çapı, hep numara- !erle n~ticelenen isyanlar; he- tıcısı olmıyan bır mala sahıp o- - Evet, gökyüzüne çıkayım. Aradan çok geçmeden i~ 

tum. lı değil midir? Askersiniz kıt'- men hemen Hindistanda ilk de !anlar, nasıl tabii bir ihtikar he F'.akat gökyüzünün anahtarla- şiddetli bir mücadeleye tut~. 
1stanbul'a son günlerde bir k b · D · ı ü •• Hayatın bin bir safhasında anızın numarası var~ır. Tire a- fa olarak bütün vatandaşları v~siı:ıe düşerse,_ or~ada_ başk~ artist akını başlamıştır. Bunla- rını ay ettım. aha bır çok tu ar. çüncü bunları tc-f 

her gün hatta her saat değişen !sanız kaç numara dıye sorar- bir araya topladı. Hindista- bır tıya~ro varlıg~ gormıyen mu rın ekserisini Macar artistler bp~rahya 1~ail olmak için şimdi ektmek. için aralarına girdi~' 
kanaatim bu hususta hiç de -- _ !ar, ampul alsanız kaç mum di- . d' . essesenın de en az zahmetle en ır ay ı servetim olmalı.. at bıraz sonra yaralan 

l
. B' - · k · ~ış ye nın şım ıye kadar boyun ığ- çok menfaat istihsaline teşeb- teşkil etmektedir. - Sen riyakar bir adamsın. yere düştü ... 

mec ı. ılakıs mantı demlen · d'"i h"k. ti k k .. . · · . A · ı · dTk y ı B" 
ilmi tedvin edenlerin tarihi ta- Davacı mısınız, maznun mu-, ıg u ume ere arşı - .. pe b1:1s etme~ ı_steme~e~ı ıçın pek rtıst er şım ı ı a ova, u Sen altın hatırı için eşeğin kuy Devrisi gün oradan ge\ 
büye ve bilhassa hayvanata kat sunuz kanunu medeni nin, ceza 1 ~un~azam olmıyan - mutte- yilk~ek bır ı~saf hıssıl~ mute- yükada, gibi yazlık yerlerde iş ruğunu bile öpersin!.. bir sarhoş meçhul ölüyü go 
iyyen vakif olmadıklarını anla- kanununun numaralarını unut- hıt bır cephe alması cihan hn-1 hallı olması ıcap ederdı. arıyorlar. Yalnız Yalovadaki 0 - İhtiyar bunu reddetti. Fakat dü. İhtiyarla uzun bıyıklı 

H 1 b.. .. 1 d' !Ilı' f ı tel için elliden fazla artist talip b ki d d k' .. d k 1 d dım. Çiinkü hayvanat arasında mayınız. . . anım arın utun. ısatmın en m ım ve evka- Darülbedayiin son sene zar- uzun ıyı ı a am, masa a ı u- am açmış ar ı. 
yalnız insanların değil daha bir tuvalet eşyası numaralı . .. Kaç iade bir tezahürüdür. Hindis- fında en hüsnü niyetle yapılan tir. cüncüye su hikayeyi anlatma Sarhoş gömdüğii ölüniill 1 çok.laruı.m biribirlerile görüş- numRrR pudra, kaç numara du- tanı bir gaye altına toplamağa müahazelere bile tahammüllüz Buraya gelen ve iş bulamıyan ğa başladı: zarına söyle bir de cümle ı 
·kı · 1 k d k b k a ecnebi san'atkarların bir kısmı K" 1 .. 1 k·ı· . tı 

tlı en mu ıa kak iken bunu! ~ oyası, aç nu~- rll esans çalışan büy!ik Gandhi her ne - 'dl 1 - oyu er ı ısenın papa- mış : 
'- aınız ı'nsanlara has b. · dıyorlar. .. Aşkta mustamel ba . . · k b' · Beyruta ve Radosa gı yor ar. 1 sma bir eşek yollamı~lar. Hay - "Riya ile ihtiras mas11'

1 

, · ır mezı-. .. • kadar vatandaşlarına mıllıyet sıne sevkedece ır lıder ol- " 
vet ve alameti farika addetmek!· zı numaraları soylemege mahal . t'kJ"I kı t Jk' 

1 
n,adı<Yını da nazarı tetkikten ---- vana demişler ki: yeti öldürdü.,,. 

. ,_ 1 b k . görmem elbette hepi . b ve ıs ı a aş nı e ıne ca ış- ,, F h' d l . 1 
ce"a etten aş a nedır? .. J"kl 'k b'I' k . nız u t ·se de şüphes· k' b d- b' düsürmüvor. Binaenaleyh: hü- et ıye ma en erı 

l_,. lb k' . 1 d' - h guç u e a ı ı ta ·sım numarn- ı ı ız ı un a ır k" . G. dl ., . f l' 1 . Fethı've cı'varındaki zengı'n 1 
-:ıa u ı ınsan arı ıger ay- b·ı· . . B' . d k d ff j umet an 11 nın aa ıyet en- , 
1 d t k . . b /arı ı ırsınız. ılmıyenler var- ereceye a ar muva ak oldu. · d, · · c'p h' manganez madenı'nı· ı'şletmek 1• • • , van ar an ayırt e me ıçın aş- b' 1 .. .. . . . . . • . nı en ışeyı mu ı ma ıyette 

11 
ka huylar yok mu? "Biribirine sa ılen ere sorsunlar. ı Çunku bır mılletın ıstıklalıne telakki etmekte olduğundan çin bir Alman grupu faaliyette 

Dilberlerin dil heri 

e iftira eden,, yahut "yalan söy- Çckinizin, tahvilatınızın (e- kavuşması için yalnız bir gaye nizamname mucibince hapis ve bulunmaktadır. 
ı. !iyen,, hayvan desek fena bir ğer varsa numarasını iyi belle- etrafında toplanması pek tabi- tazyikine karar venniştir. Şu- Alman grupu Fethiyedeki te 1 BILL DOV un 
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tanf olmaz; "olmaz amma çir- yin, benim ihtiyatlı bir arkada.- idir ki nakıs ve gayri kafidir. rası da şayı.nı tetkiktir ki mu- si satını bitirmiş limana 6 kilo
kin olur., Onun için daha şü- şım var hatta paralarının nııma Filhakika Gandhi'nin bu hare- ınaileyh "Reuter,, ajansının bir metro mesafeye kadar havai hat 
nıullü bir tarif, daha nezih bir ralarını zapteder. ketleri- silahsız mukavemet muhabirine "seyahati esnasın- yapılmıştır. İstihsalata başlan
tarif aradım ve zannederim ki Hele tayyare piyango bileti başlıcasıdır - İngiliz hükume- 1 da,. bütün esbabı istirahatinin mıştır. Şirket bu sene içinde is
buldum. Bir kere size izah ede-. numarasına hiç diyecek yok de tini bir mutlak endişeye dii~ür temin edilmiş olduğunu söyle-j tihsalatı artırmak için yeniden 
~im de muvafık ise mantık ki-1 ğil mi? dü ise de «Onun, milleti gaye- 1 ıniştir.,,. ocaklar açacaktır. 

en ~Bzel lilıni 
HUSUSi Hı\\'ATI 

"Mllliytt,,in edebi romanı: 9/i rünüşü, o hakim vaziyeti, o kıldı. Ü stüste bir çok sigaralar "aziyet o kadar tuhafına git- bu çetin işlerde karşılarındaki- betlerinde resmi rabıtalar111 

sakin ve isterse hiç bir şey i- içti. Nihayet genç kadının bir ti ki gülmemek için dudııkla- ni yenmek için bütün kuvvet- kadar kıymeti yoktur. !~~ 
fade etmiyen gözleri önünde bahse nihayet vermesinden isti nnı ısırdı. !erini sarfetmekten çekinmez- ömrünü beraber geçirecegı 
sigortası yanmış bir elektrik fade ederek beynini doldun.o lstanbulun ve hatta Türki- !erdi. kadaşile anlaştıktan son111 

ampulü gibi ateş almıyordu. bu karma karışık fikirlerden yenin bu en maruf zengin; şim Hale karşısında evet ve ya- mi cihet ikinci derecede ~~ 
Fakat her halde asıl maksa- bir tanesini ağzından kaçırdı: di her şeyi kabule amade ve hut hayır cevabından birini Maamafih şimdi anhyor~1115' 

da hiç olmazsa yaklaşmak, - Hanımefendi, dedi, isz muktedir bir vaziyet alnıı.itı bekliyen iş adamını nerkis hayatın her adımında '" 
genç kadının nazarı dikkatini bir istiyen olursa varır mısınız? Hale şu dakikada onunla bir gözlerinin bir akar su gibi dai- bekliyen tahmin edilmez ı~· 

Ve Ahmet Sami nrrsla genç sareti~in s~klet mer~ezi ba~ka- 1 cclbetmek lazımdı. Sualin şekli ve kelimelerin ticaret isi halleder gibi pa- ma berrak ve taze duran tılsı- düflere karşı umwnun ~9 kadının üzerine atılıyor, hasır lardakı agır servetınden ıba-ı Ahmet Sami Haleye tesahüp adiliği o kadar çirkin düşmÜ§· zarlığa girişse Ahmet Sami- mile süzdükten sonra siikunet- ettiği resmi şekilleri 1' 
koltuktan çemenlerin i.ıstüne ret olan zengin adam güçlük- etmek için etrafta dönen ar- tü ki genç kadından evvel ken- niıı (Amerikanvari) diyc- yap- le cevap verdi: etmek lazımmış. 1ı 
yuvarlanıyorlar. Ve artık bu 1 le kendini topladı, cevap ver- 1 zu cereyanlarını hatırladıkca disi şaşaladı. Halenin hayretle tığı o hiiyiik jestlerden birini - Sualinizi samimi bir dos- Ahmet Sami hararetle 
nefis vücut, bu zun ve düzgün di: cesareti artıyordu. acılan gözleri onu fena halde ı,:;ıptırabilirdi. Fakat genç ka gibi kabul ettiğim için cevap dik etti: , 
bacaklar, bu gergin ve hala - Şöyle, böyle Hanımefen- Fikirler, cümleler karma ka- korkutmuştu. Biraz derlendi, dın dimağları madde ve adet vereceğim. Şahsımla meşgul - Tabii, tabii, hakkını! 
clirı gögüs, çetin mücadele es-ı di. nşık bir halde dimağıııda toparlandı: üzerinde işliyen bu adamların olunmasını hiç arzu etmem, fa- Hanımefendi. ıe 
na, uda onun bacaklarına, o- Ve miikaleme hir terkos mus toplanmıştı, yalnız maksadı _ Yani şey,· demek istiyo- zayıf taraflarını çok iyi anla- kat sizi bir aile dostu telakki Hale zarif bir hareket 
mm göğsüne temas ediyor, bu luğu gibi gene bir anda kesili- en !:estirme ve yahut en zarif yorum ki, gençsiniz, güzelsi- mıstı. ediyorum. Bu vaziyette dü~ün zun bacaklarını biribirİ iit' 
temas onu biislıühm kudurtu verdi. voldan ifade edecek olanını niz, serbestsiniz, hayatınızı Belliydi ki Ahmet Sami bu düğümü söylemekte mahzur koyarak devam etti: . l 
vor. sikarını parcalıyan bir Kadın meclisleıinde bülbül ;e~mek imkanı yoktu. İş haya- muvafık gördüğünüz birile bir gi.in onunla anlaşmağa gelmiş- görmüyorum. - ~. ~>'~ \l~yı:t.ıir' 
s•rtl:ın gıbı kadının elbisele<i- kesilen Ahmet Sami Halenin tında en büyük meseleleri iki !eştirmek niyetinde misiniz? ti. Ve milyonluk işleri bir çır- Ahmet Sami firma eden bir de pek ıniışkül mevkı: <1

1
, 

ni didık dicWt ec'ivor ·e.. karsısında neden bu kadar sı- kelime ile halleden ve bunda Bu ikinci sual biripciyi hem pıda cıkarmağa alışan bu zen- avköpeği gibi gözleri parlıya- dü. Maamafih bu vazıye\9 
- Kon; a sey.,.hatiniz ıyı kıldığını anlıyamıyor ve bunu Amerikanvari bir asalet gören 1 tamir hem de tavzih ediyordu. gin ıı< adamı ondan biraz rak genç kadının yüzüne bakı- nunla aramızda resmi ralı' · 

r, ectı mi ami B •tendi?.. düşündükçe kıvranıyor, söyle- Ahmet· Sami geçen kadın hak- Hale şimdiye kadar bir çok cesaret bulsa derhal teklifleri- yordu. Hale ayni sükunetle de olsa netice değişmiyec('1'td# 
Al.-'llet Sanı tatlı ve heye- mck istediği şeylere genç ka- kındaki arzusunu adeta toy ve ağızlardan işittiği bu suale ni yapacaktı. vam etti: - Tabii. tabii, belki de. 

l · nlı hır rJyaclan uyaııır gilıi dm giilecek, alay edecek, ya- aşık bir mektepli çocuk gibi if- cevap vermeğe artık alışmış Her i i hükfunette münaka- - Galip Beyle hayatımızda fena olacaktı. Kanun 51 

ha~ıyetle gözlerini açtı. lrnt hakaret edecek sanıyordu. şa etmeğe c•saret edemiyordu. tı. Fakat Ahm:t Saminin bu- saya, taahhüde girişmek gibı resmi bir rabıta voktu, fakat takip ederdi. 
0 

Gene ~·c<lın onun düşiınce- Halbuki buraya gelirken ne gii Yazıhanesinde en çetin ra- nu sorarken. müzayedelerde kabul eden, teklif ve mukabil münasebetimiz o kadar kuvvet- Hale, kanunun bcvle ~ 
]er ni hıssetmiş gibi hayret ve zel fikirlen, ne hos mevzuları ki~le~ karşısında milyonluk i?- pey süren meraklı v_e inatçı- tekliflerle iş görmeğe alı~an 1 !idi k_i bu şek!~ ait noktaya e- !arını pek iyi bi'en •~ ıı 
merhametle bakıyordu. Haya - ne ince niikteleri v;rdı. Bütün len bır çırpıda cıkaran koca ış lıırın derhal arttırmaga ha7.ır- tu adamların en zayıf taratla- hem mı yet vermıyorcluk. ~ence ı nın fikrini tashih ett•: 
tının biitün muvaffakıveti, ce- bu hazırlık Halenin o tabii gö- adamı bir müddet kıvrandı, sı- lanışları gibi aldığı gi.:lünç i rı bövle gönül davalarıydı ki 1 hayatta, kadın, erkek munase ( Bitrfl 
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tJI h bir mektupları: 

ezaginur niçin hattı? 
Edremitte maarif hayatı 

ve mektepler .. 

[Sdreaılt muolllmler birliği ldartf hey'ett 8%811 bir arada 

EDREMİT (Milliyet)-Dünl ve bir doktoru mevcuttur. Ka
Sabah maarif memuru Abidin zanın umuru sıhhiyesinde endi 
Beyin delaletile mektepleri zi- şeli olarak sıtmadan başka bir 
:'aret eyledim. Cümhuriyetin te şey yoktur. Hükumet tabibi Ka
ınel taşları üzerinde yükselme- mil Emin Bey vazifesinin ehli 
l~e namzet bulunan bu küçük ve bir doktordur ve dispanseri hüs 
~anlı abidelerin temaşasından nü suretle idare eylemektedir. 
ruban pek mütelezziz olduğum 
cihetle her yerde bu irfan ordu 
sunun yuvalarım ziyaret eyle
ınekteyim. Devlet makinalarr i
tinde çok muntazam ve çok 
n1Üsmir işleyenlerden biriside 
ınaarif idareleri olduğu gayri 
tabi!i inkardır. 

İsmet paşa mektebi 

Dibagat 
Kulali Hüseyin ve Şürekası 

burada bir kösele fabrikası te
sis eylemişlerdir.Şirket bu sene 
teessüs etmiş ve fabrikayı kur
muştur. Deriler yerlidir. İyi kö 
sele çıkarmak için A vrupadan 
deri celbine ihtiyaç vardır. Biz 
de hayvan cinsi ıslah edilme-

Hindistanda 
(Birinci sahifeden mabat) 

!isler tarafnrdaıi. tevkif edilmiş
tir. 

Bombay kongrelerinin inti
şarı dün menedilmiş olan bülte
ni bu memnuniyete rağmen bu 
sabah neşredilmi-ştir. Gazete 
müvezzeileri tevkif olumuştur. 

İhtilalci kadın 

Bombay, 16 (A.A)- Gandih 
ye halef olmuş olan madam Na 
idu, bütün gece etrafını çeviren 
polis kordonunun ortasında çö
melmiş vaziyette kaldıktan son
ra bu sabah tevkif edilmiştir. 

Maamafih tevkifini müteakip 
hemen serbest bırakılmıştır . 

Madam N aidunun bu sabah 
tevkif edilen yengesi madam Ka 
maladevi Shattopadhyaya 6 ay 
adi hapse mahkum olmuştur. 

Yeniden yaralananlar var 
M ymmensingh (Bengale), 16 

(A.A) - Silil.hsız itaatsizlik ta
raftarlarının hüklımet memurla 
rı tarafından bayilere içki ver -
melerine mümanat edilmesi üze 
rine zuhur eden kargaşalıklar 

esnasında takriben 90 kişi yara 
lanmıştır. 

İçki vüklü bir arabaya refa
kat 'ede~ hükilmet memurları 
bir çok halk kümeleri üzerine 
ateş açmağa ve ahaliyi dağıtma 
ğa mecbur kalmıştır. 50 kadar 
yaralı hastaneye yatırılmıştır. 

79 zı kız ve 138 zi erkek ol
tnak üzre 217 mevcudu olan bu 
tnektep Edremitin uzakça bir 
tnahallindedir. Baş muallimleri 
Zekiye Hanım tarafından hüs
nü. idare edilerek tedrisat yolun 
da. cereyan eylemektedir. 

miş olduğundan büyük deriler Mücadeleye devam 
yoktur. koyun ve kuzu et müp- Allahabat, 16 (A.A) _ Hinfc 
telası olduğumuzdan büyük ha- ittihadı kongereleri komitesi, 
yvanata ehemmiyet veripte ıs- bir sürü karar suretleri kabul et 
lah etmemişiz. Halbuki Avrupa miştir. Bu ka·rar suretlerinde si 
lılar sığır etine ehemmiyet ver lahsız itaatsizlik mücadelesinin 
dikleri cihetle bunların ıslahı- teşdit edilmesi İngiliz mens ıu-

Cümhuriyet mektebi na çalışmışlar ve muvaffakta t'l 1 ·ı· b k b h • .. . • ca ı e ngı ız an a ve a n mu 
olmuşlardır. Bu fabnkaya la~ım essesatına ve buna mümasil mü 

Baş muallim Milkercem Ha
ııı111 tarafından idare olunan bu 
güzide mektebin mevcudu 75 i 
erı'-ek olmak üzre 208 dir. 

olan eczanın Avrupadan celbıne t b k t d'l · tuz 
b . . essesa a oy o e ı mesı, 

mec urıyet vardır. Fabrıkamn 1 h' d l 1 "d ı· 
l • b h ı· · · a ey ın e açı mış o an cı a ın mamu atı u ava ıyı ıdare et- dah · b' h d · t 

kt d . a gems ır sa a a ıcrası av 
me e ır. . 1 - k d 

Gazi mr-'ktebi 
w· Bu mektep maarif memuru 
tıı~ "e baş muallim Abidin Bey ta

,, rafından idare olunmaktadır. S"' ,... 

Bir köselenin dayanması, 
sikleti ve işlenmesi iledir. 2% 
okkahk bir köseleden yapılan 

ayakkabı altı ay dayandiği hal
de sikleti 8-6 okka olan bir kö
selenin ayakkapları bir sene de
vam eder. Fabrikanın 10-12 be
ygir kuvvetinde motörü vardır 
ve teşviki senai kanununun fai
delerinden istifade edebilecek
lerdir. Binaenaleyh bu havali 
kunduracılarının bu fabrikadan 
mubayiatta bulunarak milli bir 
müessiseyi yaşatmalıdırlar. 

f "azi mektebi gerek mevkii ve 

e11 

"il 
" ıı ' 

ı' 

&erekse intizamı ve bilhassa 
'.'engin müzesi, iş atelyesi ve el 
işleri ile emsaline pek az tesa
düf olunan birer nefaset meshe
ridir. Mektebin salon ve du~ar
~rında gene küçük yavrularrıru 

; 1 ıı eseri maharetleri olan lavha 
ar ve tabloların temaşasına do-
'·uımuyor. Maarif memuru Abi
din Beyle ı.rkadaşlarına med
;'Urt "lıın bu intizam ve mükem 
ı~eliyet hakikatan şayanı taktir 
dır. 

Ana mektebi 

Meşhur Sezayi nur! 

Mütarekeyi müteakip bura
larde vesaiti nakliye bulunma
dığmdan bilistifade banger Ali 
Bey İstanbula zeytinyağı sev-

11 75 mini mini yavrularımıza kiyatını düşünmüştur. O zaman 
: Uva olan bu mektep çok çalış- burada pek ucuz olan zeytun 1

~ 0 1\ muallimleri Emine Ham- yağı İstanbulda 150 kuruşa sa
tııın idaresinde hakikatan şaya- tıldığından Ali Bey dahi fazla 
~ı takdir muvaffakiyetler gös- bir kar temin için Seza Nur va
•etnıişlerdir. Bu yavrular gaze- purunu imanına kadar doldur 
:eırıiz şerefine sevinçle okuduk muştur. Hacmi istiabından ziya 
b•rı manzumzler ve şarkılarla de yağ fıçıları yükletildiğinden 
eni bir müddet kendilerine ha vapur kaptanı Ali Beye hita-

"r!'.ı • 
· -.n etttler. ben: "Batacağız artık yükletme 

Alakasızlık yelim"! dediği halde mumai-
ı Bu mektebe devam eden ta- leyh: "Batarsa benim malım 
~b batar sana ne?" demiş ve dinle
~ elerin 40 % miktarı fakirdir. miyerek 15 ton daha mal yük-
•ctUrada pek çok servet sahibi !etmiştir. Bu muhavereyi dinle
İlba1111ar olduğu halde bunların yen yolculardan beş on tanesi 

·ıı'3 Q as ve iaşesile katiyyen alaka kaptamn bu sözilnden ürkerek 
ı ıeıl rJ.ar olmadıklarından şikayet e- ve mal Ali Beyinse can da bi-
1<3~ ~ltrıektedir. Yalnız Himayei zim diyerek vapurdan çıkmış-
1'3 ~ tfa1 tarafından çocuk hayra- !ardır. Vapur kaptanı havanın 

ı 11\da bu .zavallı yavrulara birer 
;tqt elbise ve ayakkabı tevzi ol- fena olduğundan bahisle Ali 

l.~tıtrıakta .imiş. Yarının büyükle Beye gelmemesi hakkındaki ih 
ı 1 tarını mumaileyh dinlemiye-

' t o~acak olan bu vatan yavrula-
11. tıı rek oğlu Nurla birlikte vapura 

lr 
1
n zenginlerimiz tarafından binmiş ve İstanbula yollanmış-

1ltıaye edilmeleri !iizımdır. - -1\/ tır. 
e kadar çocuk okuyor? Halbuki vapur pek yüklü ol-

ıJ l'ıierkezde 700 ve mülhikatta duğu ve merkez sikleti denizin 
~·ııO / 1 

l 5~0 çocuk okumaktadır. çok aşağısına kaçtığı cihetle şid 
D' , ~a~hsıl çağında 4000 çocuk var- det1i dalgalara mağ!Up olarak 
•tte · ta a mevcut mektepler ihtiya- Baba kale burnunu dolaşırken 
~ı~ı bıır~afi g~lmediği cihet~e me~~ batmıştır. İçinde gayri müs1im
~tı0· ı. tıı 1 tahsıl kanunu tatbık edıle terden dahi bulunan yolcular-
e ell'ıektedir. dan bir fert kurtulmadığı gibi 
si 

1 
Dispanser maldan ve eşyadanda hiç bir e-

l)· .Bul'ada beş sene evvel bir ser görülmemiştir. İşte mütare-
18ı>aııser tesis olunmuştur. ke senelerinde sureti ziyaı efka 

h~ liükumet bütçesile açılan bu rı umumiyeyi senelerce işgal e
~~lftrlı ınüessisede şimdiye ka- ylemiş ve herkesi merak ve ha

/1,fı ıı{ ıs bin hastaya bakılmış ve yrete düşürmüş olan Sezayinur 
lıtç verilmiştir. Bir eczanesi, vapurunun macerası! 

1 :Vatağr, bir sihhiye memuru R. K. 

sıye o unma ta ır. 

Gandih ile müzakeremi? 
Bombay, 16 (A.A) - Libe

ral mahafilde, hükumetin Gand 
hi ile müzakerata girişmek üze 
re bir teşebbüste bulunmasına 
intizar edilmekte olduğıı beyan 
edilmektedir. 

Otomobil devrildi 

Geçen gün Boludan Düzceye 
hareket eden bir operet hey'e
tinden İhsan Salil.hi, Arif B. !er 
le daha bir kaç aktörü hamil o
tomobil Tatava civarında dev
rilmiş, aktörler hafifçe muhte
lif yerlerinden yaralanmıştır. 

Mecruhlar hastaneye götürül 
müşlerdir. 

Üsküdar Bankası 
Türk Anonim sirkeli 

İstenildiği zaman alınmak üzre 
yatırılan paralara senevi % 6 faiz ve· 
rir. 6 ay vadeli mevduata % 7 bir 
sene müddetle bırakılan paralara 
%9, vadeli tevdiatın faizleri her ay 
tediye edilir. 

Çocukları tasarrufa alıştırmak 
maksadile açtığcmız 'TASARRUF 
SANDIÖI,. hesabına 50 kuruşa ka
dar kabul edildiği gibi % 7 faiz veri
lir. Esnafa müsait şeraitle ikrazat 
yapılır. Malını, mülkünü, hayatını 
müsait şeraitle sigorta etmek istiyen 
ler Üsküdarda iskele kurbunda kain 
Bankaya müraccatları rica olunur. 

Telefon: Kadıköy 590 

Tiitün inhisar idaresinden: 
1930 senesi için hoziran iptida

sında tütün bayilerine yeniden tez· 
kere itasına mübaşeret olunacakur. 
1485 numaralı kanun hükmünce tü
tün bayiliği için tercih hakkmı haiz 
ve bizzat bayilik edecek olıın harp 
malulleri ye şehit yetimlerinin haıl· 

randan evvel arzu ettikleri mahaller
de bayilik için t zkere almak Uzere 
bı lıtids lsıanbul tütün inhisar ida· 
resi başmildürlüğüne müracaatları 

llln olunur. 

MUtkUIAtı Ret'edlnlz 
MüşkUIAta galebe çalmak herkesin 

vazifesidir. Fakat usulünü bilmek Ilı· 

zımdır. Mesell her tilrlil pasta ve 
fekerlemelerln en nelislerlnl tedarik 
için Tokatlı daki fiat tenzllAtından 
istifade ediniz. Çıkolat.ılar 260, blı· 

kUiler 180, pastalar 7 kuruş. Evlen
me ve sair merasim için şehirde hu· 
ıu91 s~rvis vardır. Telefon Bevo&lu45 

eğlenceleri "Milliyet" in 
123456789-........,,=--

Bugünkü yeni 

bilmecemiz: 
Dünkü bil r ecemlzio 

halledilmiş şekli 

SOLDAN SACA: 
1 - Özür (5). 

YUKARDAN AŞACI: 
1 - Şeytan zeki (6). 

2 • Çok nadir (5). 
3 - Bir içki (4). 

2 • Zaman (2). 
3 • Kordon (6). 

4 - Yeis (5). 
5 • Dert (4). 

4 • Ezel (4). 

6 • E•asen (5). 
S . Nota (2). Lehim (S). 
6 • Azamizdan bil'i (2). 

7 • Çocuk doğurtan (3). ltaret(3) 
8 • Sarılı şey (S). 
9 • istifham (2). 

7 • isim (2). Bir maden (5). 
8 . Keder ( 4). 
9 - Katre 

• ittihadı Milli 
Türk sigorta şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta ınuamelesi 
ıcra eyleriz. Sigortaları halk için n1üsait 1 

şeraiti haviJir 
Merkezi İdaı·esi: Gala tada Ünyon Hanında'lı r 
Arııtl'si lıııl11nıııuyan ~clıirlcı«le ııccııt~ a:·\' ı ı' \ 'ı · 

il> Telefon: Beyoi\lu - Z.003 ~ ~ 
-----

~IIlllİJet san~ı~ı eınla~ ınllzaJe~esi 
MUza yede ikraz 
bedel! numara31 

lira 

Kat'i karar ilan 1 

!\lerhunatın cins ve nev'i 
ile n1e,.·k.i ve rnüştemil.ttı 

Rorçlunun 
ismi 

95 6378 Topkapıda Beyazıtağa mahallesinde Aksaray 
caddesinde eski ve yeni 82 ila 88 numaralı yüz 
otuz bir arşından ibaret münhedim dört dükkan 
arsasının tamamı. Alfıettin ve Kazrm B.ler. 

185 8398 Salmatomrukta Kefevi mahalesinde Taşçı soka-
• ğmda eski ve yeni 2 numaralı yüz arşından i
baret münhedim hane arsasının tamamı. 
Muammer Mustafa ve Arif El. !erle Esma Hik-

met, Emine Remziye ve Seher H.lar 
605 8588 Koskada Çobanisa namıdiğer Çobançavuş ma-

halesinde Havuzluhamam sokağında eski 17 ve 
yeni 16, 18, 20, 22 numaralı üç yüz arşın üzerin
de istihmam mahallini ve keza iki yüz elli ar

sın 'tiZerinde camekan mahallini ve yüz arşın ü
~erinde>· adi kargir ikişer katlı ve birer odayı 
havi iki haneyi ve iki yüz elli arşın bahçeyi ha

vi (Havuzluhaınam) namile maruf bir hamamın 
tamamı. Hatice Nedime Hanım 

3ı;ı; 9193 Hasköyde Hacışaban mahallesinde atik Sulak-
çeşme ve cedit Okmeydam sokağında eski 2,4 
ve yeni 13 numaralı yüz yirmi altı arşm üzerinde 
ahşap iki katta altı oda iki ufak sofa iki yüz 
kırk dört arşın bahçeyi havi bir hanenin tama-
mı. Madam Marinko 

120 10099 Beylerbeyinde Havuzbaşında eski 12-4 müker
rer 12-51 mükerrer 12-52 mükerrer mak!Up nu
maralı yüz seksen sekiz arşın arsa üzerinde du
var bölmeleri mevcut olup ve üç dönüm bin dört 
yüz on iki arşın bahçeyi havi eseri ebniyenin ta
mamı. filet Hanım 

155 12096 İğrikapıda Hacıilyas mahallesinde atik ve ce
dit Ebe sokağında Harita 1, 2 mevkiinde atik 
9, 11 ve cedit 9, 11 numarıı yüz otuz sekiz ar

şın arsa üzerinde kargir bir kattan ibaret sıvaları noksan bir 
ahırın tamamı. Osman Et. 

1320 14117 Yeniköyde Güzelce Alipaşa mahallesinde Bağ 
!ar ve Üçyolağzı ınevkiinde eski 55, 54, 14 ve 
yeni 11, 11-1, 11 numaralı iki yüz on altı arşın ar
sa üzerinde kargir iki katta beş oda bir sofa 
bir mutfak ve yüz otuz arşın arsada kargir bir 
katta bir ahır ve yüz arşın arsada ahşap bir kat
ta diğer bir ahır ve kırk yedi dönüm üç yüz elli 
dört arsın tarlayı havi bir hanenin tamamı 

• Osman Ağa • 
90 15710 Üsküdarda yeni mahallede Karamanlı soka

ğında eski 27 ve yeni 21 numaralı altıruşdokuz 
arşın üzerinde mebni kargir bir kattan ibaret 
bir dükkanın tamamı. Osman Efendi 

135 17527 Divanyolunda Atik Alipaşa mahallesinde Yağcı 
ham altında atik ve cedit 6 numaralı otuz altı 
arşın arsa üzerinde bila hava ve kapısı oda için 
de ve odanın arkasında bir ardiyeden ibaret 
tam kagir bir odanın tamamı. Mehmet Şük
rü Bey. 

20750 17081 Beşiktaşta yeni mahallede Posta ve Ihlamur so 
kağında eski 27, 10, 10, mükerrer 10 mükerrer 
10 mükerrer 10 mükerrer 10 mükerrer 12 ve yeni 
13, 15, 17, 19 numaralı bin beş yüz arşın arsa ü
zerinde kısmen üç ve kısmen iki kattan ibaret 
altmış üç oda altı sofa iki mutfak ve müş
temilatından bulunan yüz elli arşın arsada 
mebni ve mezkur konağın ittisalinde beş oda bir 
sofayı havi kargir selamlık köşkünü ve ayrıca 
iki yüz otuz arşın arsa üzerinde kargir üç kat 
tan ibaret yedi oda iki sofa bir mutfağı havi 
müştemilatı ve beş bin yüz dört arşın bahçeyi 
havi bir konağın tamamı. Zekiye H. 

4400 17603 Paşa bahçesinde Köyiçi elyevm İskele cadde
sinde eski 1 ve yeni 26-1 numaralı yüz altıruş 
iki arşın arsa üzerinde kiirgir üç kattan ibaret 
üstünde sekiz oda bir koridor bir mutfak ve yir
mi dört artşın arsa üzerinde bir aptesane ve gu
sülhane ve yirmi arşın bahçeyi havi bir fırı-
nın tamamı. Mehmet Cevdet Bey 

?ll65 t 7854 KanrlillidP lVIezarlık sokaiında Pski 15 ve veni 

• 6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, numaralı iki yüz seksen 
şın arsa üzerinde ahşap üç katta on yed· o 
bir sofa bir kuyu ve yüz altmış beş arsııı uzer \\ 
de bir mutfak ve bir ahır ve iki dcinüm 1 
yüz elli beş arşın bahçeyi havi bir kö!?ki.ın tan\ 
mı. Zahide Ham 

205 17913 Topanede Karabaş Mustafaağa ve Beyazıt 
hallesinde eski ve yeni Lüleciaraksi ve Kale 
kağında eski 40, 40 mükerrer ve yeni , 5, .:>6 ı 
maralı otuz arşın arsa üzerinde kargir üç ka 
ve üstünde iki odayı ve arka cihetindeki sok . 
ğa müsadif bir ahırı havi bir dükkanın üç 1:ı;. l 
itibarile iki hissesi. Mehmet Elet i 

1102 17932 Kumkapıda Tevaşi Süleymanağa mahallesin :. 
Telliodalar sokağında eski ve yeni 5 numar ' 
yüz otuz altı a~ın arsa üzerinde kargir iki k· 
ta üstünde salonu havi bir gazinonun tamam 

Şükrü B. ve Emine Naciye 
6440 18249 Erenköyünde Sahrayıcedit mahallesinde m 

kaddema Yalıboyu elyevm Caddebostanı İsk 
s0.rnğında eski 44, 44 ve yeni 27, 29 numar . 
bin doksan sekiz arşın arsa üzerinde motör rn~ 
halli ve imalathane ve yüz elli altı arşın ar 
üzerinde marangozhane ve derihane ve bin . : 

elli arşın arsa üzerinde etrafı kapalı ardiye 
ve iki yüz sekiz arşın arsa üzerinde açık sal, 1 
ardiye kırk arşın üzerinde yazıhane ve otuz , 

ki arsın üzerinde hara ve altınıs beş arsın üzeri: 
de ar~ba imalathanesini ve iki dönÜm iki yüz ! • 

Ii altı arşın araziyi havi maaarazi motör ınah. ! 
li ve imalathanenin tamamı. Bekir Kami ' 

160 18409 Erenköyünde İçerenköy İğri sokakta eski 13 ,:j 
ve yeni 6,8 numaralı yüz elli dört arşın arsa : 
zerinde ahşap üç kattan ibaret altı oda iki ~· i 
fa ve yüz altmış üç arşın arsada bir mutfak : 
bir odayı ve dört yüz seksen üç arşın bahc : 
havi bir hanenin tamamı. Osman 1 · 

215 18603 Üsküdarda Tabaklar mahallesinde Nalcacıte : 
ke sokağında eski 3 ve yeni 3, 3-1 numaralı y. : 
doksan ar§ın arsa üzerinde ahsap iki ka': 
bes oda iki sofa bir mutfak ve bahcede bir ~ '. 
yu, ve iki yüz kırk arşm bahçeyi ha~i bir han-· 
nin tamamı. Hüseyin El. Server ı · 

1840 19256 İyipte Kızılmesçit mahallesinde Balcıyoku' 
sokağında eski ve yeni 12 numaralı yüz a. 
ıms arşın arsa üzerinde ahşap dört katta on t' 
oda dört sofa bir mutfak dört kuyu iki bin i : 
yüz elli bir arşın bahçeyi havi bir hanenin tan} 
mı. Mehmet Cemil B. Saniye :-: 

Yukarda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı eı ı 
!iik hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup . : 
Mayıs 930 tarihine müsadif Cumartesi günü saat ikiden itil~ 
ren müzayedeye mübaşeret olunarak saat on altıda kat'i karı 
!arının çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip olanlar 
mezkur günde saat on altıva kadar Sandık idaresine müracJ · 
eylemeleri ve saat on altıd~n sonra vuku bulacak O?üracaatlar~: 
kabul edilıniyeceği ve mezkur emlil.ke evvelce talıp ola.nlar'4 
kat'i karar esnasında hazır bulunmadıkları ve başka talıp z [1 
hur eylediği takdirde evvelki taliplerin müzayededen cekl~ 
miş addolunacakları lüzumu ilan olunur. 1ı _______ ... ----~1 

Tekir~aı ~ilayeli Daimi encünıenin~cn; _. 
Yi!Ayet merkezinde inşa olunacak htısusi muha,ehe daire ' 

.ı-5-630 rarihincl~ıı 3 r -R-9,10 tarihine kadar yirmi yed• g-tin muı #, 
derle ve kapalı zar[ u,uJile mliııabscıya konulmu~tur. ? 

1 Şartname, 1-cşifname ve proje sureti musaddakları Viln\ d_ 
daimi encümenim\en istihsal olunacaktır. ı; 

2 - lhale\'İ kat'iyc 31-5-930 cumartesi ı;ünii saat om\<int< 
daimi encümence icra kılınacaktır. 

3 - Talipler 66 r Nuınar:dı müzayede, mLinakasa ve ihal 
kanununun !O uncu maddesindeki izahat dairesinde tanzim edcce~l 
Jeri teklif mektuplarına yüzde yedi bııçuk nisbetindc teminatı nrn 
vakkateyc ait makbuz ilmiıhaheri veya flanka kcfaletnamc;ilı 
inşaatta ·istilıdaııı olunacak kıı memurunun hir dairei rc;ıniyeck\ 
mu:;addak \öikasıııı lef cclcrck ycYmi i'ıak,kn evvc' mak·ıı ı, 1 f 
\'ilayete ~ndc.rıııckri la':ımdır. .. • . • '.I 
Maraş (.:el tık Fabrıkası turk anonun şırketındeııl 

ı - \ledisi idare ve murakı;ı raoorlarının kıraatı . , 
2 - Bilinço ve he;abatın tetkiki ve meclisi idar~nin .ıbrası. . ., -,· 
3 - :\izamnamt! nlucibincc çık1cak ıusıt nza yl'.rıne dtğcrlcrının ıntınat11 
4 - ~1urakıp tayini . . .. . 
5 - 1 feyeti Umumlycnin 2l-llaziran-9JO tarıhınc mu;adıf 

günü şirketin merkezi lıulunaa :ııarai (ellik falırikasındc alel:ldo 
muhtereın hissedaranın teşrifl1.•ri rica t lu ıur. 

-----------~~-

Maarif vetaletin~en: 
Balrkesir'de inşa edilecek Necati Bey Muallim Mektebi iı 

şaatı 8 Mayıs 1930 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve kap. 
lı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

Talip olanlar plan, şartnamei fenniler münakasa şartnarr< 
ve mukavele suretlerini almak üzre bu gibi büyük inşaat yaı' 
mış olduklarını müş'ir ehliyeti fenniye vesikalarile beraber M! 
arif Vekii.leti İnşaat Dairesine müracaat edebilirler. 

İhale Maarif Vekaleti İnşaat Komisyonıı tarafından icl 
edileceğinden taliplerin münakasa ve müzayede kanununa te( 1 
fikan tanzim edecekleri teklif m ektuplarımn ihale tarihi olan 
8 Haziran 1930 Pazar günü saat 15 te mezkUr komisyona tevc 
etmeleri ilan olunur. 

Hadımköy askeri satın alma koınisyonundan:~ 
l 

Hadımköyde bulun&n kıtaat ihtiyacı ıçin münakasaya konulan en:akın 
2 

clnslerlte ınıkıar ve ihaleleri günleri aşağıda yazılmıştır. Taliplerin alelusul ; 

muayyen gtinde Hadımköyde sıan alma komisyonuna mürscaaılan. . ~ 
Etin şartnamesi lstınpulda Kolordu, Ankara, Çorlu ve lnrklorelındekl 

fırka satın atma komisyonlannda da vtrdır. 1 

Erzakın Miktın Münaktsanın lhal• G!lnü • H3tl 
cinsi kilo usull tllıihi 

Sığır eti Kapalı z&rf ~8-5-930 Çarfamb• 
Koyun eti ., • 28-5-930 
Odun 15100 Aleni münalYM l+!NNI ~ 
Yaş sebze !4000 • • 1-6-930 
Sojtın 1300 • • 1·9·930 , 
Peynir 900 ., ., 3 6·9JO Sılı 

SabYn 1000 • • 3·6-9.30 " 
Zeytin yıtı 300 ,, ., 3·6 · 930 • 
Sade 234-0 " • 4·6·9JO çarşamba 

P!rlnç 4950 • " 4-6 930 • 
Makamı 4000 • • 4-6-9.'IO • 
Mercimek 11000 • • ~6-930 • 
Nohut 1200 .. • 4·6-930 

" 
Kunı UzUm 1800 • • 4·6·9JO • 
F11ulyo 11000 .. • •- n-930 

i 
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BlN SÖZ 
BİR RESİM 

4dllye vekili N'. E'at, Haydar Rlfat B. lor arasındaki da.vanııı son ceh;cslnden intibalar. Solda samıtn. Ortada hey'etl hakime 
aatda Adliye sarayı önl ıde toplanan hallı:. 

Guref maeabakalarını• eonuncuın din Be)otlu 11. F. salonunca yapıldı ve amatörlere madalyalar verildi. Resimlerimiz hakem 
bey'etinl ve bir maçı gösteriyor. ·---

Sinek, ılvrlılnok, tahtakurueu. pire, güve, örUmcelı: ve 
mtün bateratı lı:at'lyen itlaf ve ifna eder. Kokuau 11111 ve 
bhl olup insanlara ve hayvanlara zararı olmaz. Yarli malıdır. 
Urlı sermayesi, Türk akıl ve irfanı, Tirit dlmat;ı, Türk ame· 
si ile imal edllmlftlr. Avrupa ve Amerika mamuıatına kartı 
lthlş btr rakip olup yarı yarıya daba ucuzdur. Ticaret ve 
ın'at sahasında kazandıtı muvaffaı..iyet haseblle rakiplerini 
lflrtmıttır. Pompası gayet satlam ve aynen yarı yarıya 

:nzdur. Kaı y .1 leke yapmaz. 
Botun devairl devlet, mUes~esatı mllllye ve hususiye, 

evlet demir yollan, Evkaf, Seyriselain, Hllialabmer, yatı 
ekteplerl, hastaneler, Sevablll sıhhiye, ecnebi mUeHesat, 
iyUk oteller, bUyllı lolı:antalar hepsi F L 1. O Ayı istimal 
ılemekte, mUstabzırı bulunan eczacı Hasan Beyi tebrik et
ektedlrlcr. Şl~esl 50, ve pompaeı 75 lı:uruttur. 
Depoıu: Ha ıan Ecza deposudur. Toptancılara tenzilat 
..... ı.-ı ................................ .. 

ENO'S "Frult Salt" meyve tozun.UD mun· 
tazamen istimali cıbazı hazmının tabu 

vazifesini temin ve dolayısıle mGkemmel bır 
ıihh•t edame eyler. Tuzlu kaynar menbaından 
istıhzar olunan Eno, merrelerın ekser havası 
oafiasını camı ve tesiri tatlıdır. Bır ıki damla li· 
mon sıkıldıktagayet litifbir limonata ~eklinı alır. 

Sabah ve akfatn bır au hadthl 
de:runand~ bir kahvr ka~tlı alınır. 

BJLÜMUM ECZANELERDE SATIUR 

.Türkiye Ziraat J3ankası 
Çatalca şubesinden 

'ficaret işleri umum müdürlüğünden: 

•ttnııt 

saı.- •• 
•Koo" 

ııı•kril• 
ctılı.tU 

lıbfılııı•ı• 
.U.••h 

fU'\bMıdı~ 

BU YÜK 

TllllRE PlllNG~S~ 
8. INCl TERTİP 5. INCl KEŞİDE 

11 HAZiRAN 1930 
Keşideler; \ 7ila)'et, Şehre
maneti, Defterdarlık, iş, Zi
raat, ve Osınaı1lı Bankaları 
Murakıpları ve halk huzu -

runda yapılır. 
Büyük ikramiye 

50.000 Liradır 
HP-r keşidede çıkan ı1umara
lar tekrar dolaba konınaz 

PERTEV 
KOLONYA 

SULARI 
............. 111111111 ................. 1!1'!!!~---· 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı .......................................... ..; 

ı 000 ton yerli çimentonun kapalı zufıa mlinakasası I! haziran 
y.~u pazartesi guııü :;aat J 5 te An karada Devlet De miryolları ida 
rc>imle yapılacakur. iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu 
vakkat teminatlarını mezkur !{Ünde saat 14.SO a kadar münaka-a 
kı,mı;yonuna tevdi etmiş olmaları llıımdır. Talipler münnKa,a 
~artııamclcrinl 5 lira mukabilinde Ankarada :\taliye H muhasebe 
işlen rcislığinden ve 1-tanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik 
eılchilirlcr 

Küta~y a Jan~arnıa yeni elral ınekte~i nıü~ürlülün ~en 
Tırklyede tla}at Slırorta i, erile ~dlışmak iızre kaııl!~i k,k..ıın· Kütahya Jandarma Yeni efrat mektebinin üç aylık kırk ka
dıı resinde te~d' edilerek bııgıin ı .. a· y~t halinde bulL..'lan '"Aoz ı lem erzak, yem ve mahrukatının aleni münakasası 930 senesi 
r.. T ... rkl~ e l' •um • igorta ,.rketi hu er re m· acıat .ı T Jrkı Mayısının Yirmi Birinci Çarşamba günü saat 15 te Kütahya be. 
7.İr" t Ba kas_ nor'm .rketlnin gerek Lmumt rr. diirliiğıim 1 led.iye ~airesınde m~te~ekkil komisyo~?a Jcra edilec.~ğ_i.nden 
~··ek c mevc t ve 'erde açılacak şııl:e ve • dıKI '1 J irket 1 t~Iıplerm şartnameyı almak ve gormek uzre mektep mudunye-

tıne miıracaa tlan. 
n hayat Sig rta ı~le ile: 'TIC,,._'L ulm k ve '-'u işle• -ı dojtJc:;k - - ---------------------
1•' ır la ul mahkemelerde mt , Jei, rr. ldeıa u'" ve ı .,_un u Barıdırma Mal müdürlüğünden: 

lrrı c lı 7. r bulurm " LUL ace t.ı tadn .ı c ~"ti bil- 62160 lira bedeli sabıklı Manyas gölünün dört sene beş bu-
11 tı Kt ~ • · •ort ,.rket Lrir -ı •eh ı mur.ık 'ıesi h.,k- çuk aylık hasılatı saydiye ve mastariyesile saz ve kamış rusumu 
akı 25 lfaıir .. n <ı2. t rıhlı k-ı~ • m h.kü~ erme mı.n'ık 20 Mayıs 930 tarihine müsadif salı günü saat on sekizde pazarlık 
ılmuş olmakla ıUn c! .. n~r ~ııret•le •hale edilecektir. 

CUMA: TES 
17 MAYIS 930 

lsta~bul erkek lisesinden bu sene mezun olacak yllzelll renç dün bir veda mıısameresi yaptılar 
Müsamere samimi oldu. Reımlmlz edebiyat şubesinin tertip ettljti şair tablosunda alkışlanan 

~ Yunus Emre " FUzull ve Namukkemal'I temsil eden efendilerle ajtabeyle inin şerefine bazı 
numaralar yapan mektebin kllçUklerlnl gllsterlyor 

i 
SEFAiN 
:'>lerkeı \cenırn; Gılaıı köprıi 

bc•sında, llevo~lu 2362 Şubo 
aenıesı: :'llah.nucl\ye llıru altındı 
l<tanbul 74-0 

Mudanya postası 
Cuma, Pazar, Slaı, Çar

şamba günleri idare rıhtımın· 
dan 9 da kalkar. 

f 7 \lavıs cumartesi Boz-
' 

caada postası yapılmıyacaktır. 

Antalya Postası 
( .\NAFARTA) vapu'u 18Mayıs 
pazar 1 O da Galatı rıhtımından 
hareketle lzmlr Küllılk Bodrum 
Rıdos Fethiye Finike Antalyaya 
gidecek ve dönUşte mezkôr 
iskelelerle birlikte Dalyan 
:\Jarmaris Sakız ~·anakkale 

c;~Jiholu'ya u,P;rnyarak gelecek
tir. 

lzmir - Mersin 
sür'at postasına 

( K O N Y A ) ıapuru 20 
.\ layıs <alı ı 2 de ı;alata rıh
tımından hareketle Çar~amba 
sabahı İzmir!" gidecek akşamı 
lzmirdcn hareketle Antaly~ 

Alaiye, :\krsine gidecek ve 
Taşucu, Ar.ımor, Alaiye, 
Antalya, l\ı :ad:ı>ı, lzmire 
uıı;rayarak ı;clecektir. 

Trabzon birinci 
postası 

(IZMIR) vapuru 19 Mayıs 
Pazarte>i 1 ! de Galata rıhtı· 

mından hareketle lrebolu,Sam
sun, Giresun, Trabzon, Rize 
ye pdccek ve Surmen~. Tra· 
bzc n, Tirebolu Giresun, Ordu, 
Cnye, Sam>ı.;n, lnebolu, Zoıı 
guldağa uğrayarak gelecektir. 

Hareke' ıı:unü }'Jk kabul 
olunmaz. 

Pangaltı tiyatrosunda 
Bu gece . ·aııt ve Se\ki Beyler 

birinci defa gtinahım aşkımdır. ko· 
medi 3 perde v. ı. 

tararınaan temsil eaııen bir piye~ln son perdesi 

1 DEFTER
1DARLIKE1LANA Ti -

Beyoğlu mal müdürlüğünden: 
SATILIK E\': Numara 52 Emckyemez mahallesi lskender caddc~I 

Şi~hane tahmin edilen kıymeti dört senede ~e dört tftksitte veril
mek ~artile ( 7945) liradır. Satış muam!'lesi f 9-5 930 tarihine mıi· 

sadif Pazarresl gUnü saat 17 de kapalı zarf usuille Beyojtlu mal 
mudıirlüğünde yapılacaktır. (R) 

• • • 
SATILIK KARGIR EV: Numara IS 41 Emekyemez mahallesi 

Şişhane sokak Galata tahmin edilen kıymeti dört senede ve dört 
tak~itte verilmek şartlle (681 O) hradır. Satış muamelesi 19-5-9;10 
tarihine miisadif Pazartesi günU saat 17 buçukda Beyoğlu mı 
müdılrlüğünde kapalı zari mulllcı yapılacaktır. (R) 

• • • 
SATILIK EV: ,\'umara 58· 64 Feruzağa ağahamamı ıokak Cihan 

gir tahmin edikn kıymeti dört senede ve dört taksitte verilmek 
şartlle (9080) liradır. Satı~ muamelesi 19 5·930 tarihine müsadil 
Pazarteıl günıi ı;aat 18 de Beyoğlu mal mUdürlüğünde kapalı zarf 
urnlile yapılacakdır. (R) 

Bartın -Inebolu Postası 
HiLAL 

upuru 19 Pazartesi 
:\layıs 

gUnü akşamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle faeğli • Zonguldak, 
Bartın, Cide, lneholu, lıışı 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir Yük ve yolcu ıçın 

Sirkecide yeni handa 1 num
rolu ecentasına mUracaat Tele· 
fonu ı<tanbul 3105 

1 ~:\l)JKZADE BiRADERLER 
VAPLJRLARI 

KARA DENiZ :\lUNTA· 
ZAM VE LCKS POSTASI 

in önü 

NAIM V APL'RLARI 

lzmir Postası 
Sert, IUka ve muntılzam 

ADNAN vapuru 
Mayısın 

19 uncu pazartesi 
günü 16 da Galatı nbammdın hare
ketle ( lzmırı ) ve Çarşamba gün~ 
lzmirden lstınbulı hareket eder . 

Galatı gümrük kartı.ında Sil• 
Fnnıez bınındı 12numırıdı l.lmu 
mı acıntalığını mUr<eaaL Telef<'" 
Beyoğlu: 1041 

hlJmürcügan B. asarından 
Ameli hesabı ticart 120 
Amelt usulU defteri 4 kısım 150 
Ameli ve tatbiki kambiyo 50 
Ticari malQmat ve bankacılık t50 
Yeni muhasebe usuııı 175 
Amerikan usulU:Yevm.O.Keblr7~ 
Yeni hesabı tlcart 2oO vapuru PAZAR 

18 Mayıs -----------·--·--· ıUnü ak.samı Sirkeci nhtı· ...... Dr. Ihsan Sami ~ 
aıından hareketle (Zonıuldalı, fSTAf1LOK'.01': .'ıŞtsl 
lnebolu, Samıun, tlnye, Ordu, lstafilokoklardan mUtevelJil 
Olresun,görele,Trabzon, Iraklı (ergenlik, kan çıbanı, koltuk 
ve Rize lıkelelerln• azimet ve ·aııı çıbanı, arpacık) ve bütün 
avdet edecektir. cilt ha tahklarına karşı pek 

Tafılllt için Sirkecide MH tesirli bir aşıdır. 
adet banı altında acentalıtıntal .. _ Divanyolu No 189 
müracaat. Telefon:latanbul 214 

·ar. A. KUTiEL Dr. Horhoruni 
Efrcncl ve cilt hastalıkları mü· 
tebaRtısı Karalı:lly börekçi fırını 

aıraeında No. 34 

Btyoğlu 1 krep su•alc No JS 
muaAene sabahtan ak~a b~ 

~--~---~--~~_,.. 
Mes'ul müdürü Burhanedı:Iİ~ 


