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b 1\irkocakları umumi merkezi 
~ ası:ıın açılma merasiminde 
d ~dullah Suphi Beyin söyle-

1 Heyeti Vekile dün akşam toplandı .. Devlet Bankası için ecnebi 
1 gruplar yeni teklifatta bulunmuşlardır .. ıgı büyük, güzel ve dokunaklı 

:t:tkun tesirile sarhoş olanlar
an biri de benim. iyilik ve doğ 
ruıuk rahmetinin çok seyrek 
hagdıgı bu çorak materialisma 

----------------·····-··------
avası itinde velev bir damla

cık hak'kat, velev bir saatlik 
'an·at ve idea i~ma heyecanı ac 
l'lJh?arı günlerce \"ecel itinde bı
~kıvor. On11n içindir ki, o gün 
anıdullah Sııphi Beyi dinli

k enlerin cogu mütema<l>iyen al

Ankara, 30 [T elefQnla] - Heyeti Vekile bugün saat altıda bir içtima yaptı. İçtima geç vakte kadar 
devam etmiştir. Bu içtimada Maliye Vekili Saracoğlu Şükrü Beyin Düyunu umumiye murahhaslarile 
dünkü mülakatı hak!<ında izahat verdiği zannolunmaktadır. Devlet Bankasının teşkili etrafında 

i 1 bazı ecnebi gruplar Hiikfımete yeni teklifatta bulunmuşlardır. 
ııı_ 

ışlamaktan, hatibi mütemadi
~~n tasvip ve tekit etmekten 
~dini alamıyordu. 

k lialbuki, Türkocakları mer
l'e~ hey'eti reisinin nutku bü
I Un belagatinden tecrit ile din
enecek olursa bir takım sade 
~ açık hakikatlerin ifadesin
las n ha ka tir şey olmadığı arı
k' 1 lır. Nutkun başlangıcın· 

Darülfünun is/ahalı 
Heyeti Vekile islahat 

projesini reddetti 
ıJ eden Tiirkocağmm tarihçe-

~! bize bir kere daha Türkcülük 
~deaJinin ne kadar yaratı~ı bir 
flUdret olduğunu hatırlatıyor. 

Hiç bir milderrls değlşmlyecek, hariç
ten de ecnebi mllderris getlrilmlyecell 

~~ndan yirmi yıl evvel Karaca Etrafında uzun dedikodular 

1 tııet mezarlığının kuytuluk- ve münakaşalar yapılan Darül
t~rındaki bir küçük ve gizli iç- fünun ıslahatı artık halledilmiş 
ihltıadan geçen günkü muazzam demektir. Darülfünun muhitin-
tıfaJe kadar geçilen yolun de kuvvetle teyit edildiğine 

~enkıbesini Hamdullah Suphi göre ıslahat projesini tetkik e
. ey bize kısa, fakat, ate. ten den Heyeti vekile bu layihayi 
~~gılerle hikaye etti. Bu kiıçük reddetmiştir. Binaenaleyh Da -
d Cnkıbe ba lı başına bir destan rülfünun eski kadro ve eski t .ve bundan yalnız Türkler usul ile idare edilecek ve hiç 
egıl fütur getirmiş bütün in- bir müderris Darülfü;ıundan 
~lar bir sevk ve gayret dersi uzaklaştırılmıyacaktır. Binaen 
t abilir. Suursuz ve karanlık bir aleyh artık ne hariçten ecnebı 
~fon içinde l<endini !:endi va- müderrisler celbedilecek ve ne 
iti nııı_cta garip, kimsesiz ve ha- de. bazı kürsüler lağvedilecek
ııar hısseden 'Türk gençliği ocak tri. 

.tııı altmda vücude getirdiği • . . . . . 
llııUı teşk'l't .1 • t · · l ı..· ~ Heyetı Vekılenın şu şekılde a ı a ı e yur ıçım e .,ır . D "lf" h' · 
~rı yurt yaratmıştı. Burada k.i._ k.atar: aru unun mu uıı~-
b~tun T.tirk milliyetçileri ken- i d~ ve. alakadar la~ arasında bii
~.1lerine, devrin ve muhitin cev- yuk bır memnunıyet uyandır
bın n masun, bir sıgınacak yer mı ur. Ala~a~a:ıa~. . yapıla~ 
lıllluyordu. Türkün rufıu burada ıslahat proJesının ıstıhdaf edı
'1.er türliı yabaı:c~ te~.ıertlenj len gayeyı teminden çok uzak 
tjYrılıyor ve tarıhıne, 1ln anele- olduğunu v ecnebi müderris 
lı ne, mukadderatına uy.gı.;n bir celbi için tefrik edilen 500 bin 
• ~va içinde inkişaf -iiiikanma yy b" 

Maaif \'ekili Cemal lfiisr.iı bıy 

talebe zümresinin Avrupa tah
siline tahsis edilmesini daha 
muvafık olacagı fikrındedirier. 
Öğrendiğimize göre Darülfü
nun Emini Neşet Ömer B. bu
gün veya yarın Ankaraya gide
rek Maarif Vekaletile temas e
decektir. 'l'iy0 d O · · d' k" . H liranın her sene mua en ır d r u. nun ıçın ır ı, am 

'iUIIa~ Suphi Bey bugünkü siya -------------------

~ı~~r:~~i~~:ad:ıı;~~~~fğ~ni, :!~ Münakaşa.. gürültü.. ta ti 1 ! 
la 1llılarını burada attığını _hatır 
ııı! 1rken hiç te mubalağa etme-

ış oluyordu. -. 

~ Lakin mütemadiyen mazi-de 
~ apıJan işlerle övünmek neye 
~tar? Acaba şimdi, Türkocağı 
Olqık bütün vazifesini ifa etmiş 
it U&unu, artık y'.1pacağ<-bi~ 
ı/ kalmayıp gayesıne taı1amı 
dt t~iş bulunduğunu i :: e
fl bıJir mi? Hamdullah ~uphi 
li t:y buna "Hayır!., cevabını ve
~r. Ve bu husustaki noktai
~ arının isabetini ispat için bi
~af ımızdaki memleketlerde 
lıJ mümasil teşkilatların va
ı, 0.lduğu hayretverici tekamii
~ dıkkatle bakmağa davet edi
ı.~· liakikaten, gene, Hamdul
l;ıf ~uphi Beyin bize verdiği 
Sılattan anlıyoruz ki Türko

·~ları kendisine eş bu teşkil[! 
~r arasında henüz emekliyen 
~r Çocuk gibidir. Onun içindir 
'l' .tııerkez hey' eti reisi bütün 
!t~rk san'atkarlarını, Türk mü
•ı tkkirlerini, Türkün bütün fa_ 
~Ve :yaratıcı kudretlerini yeni 
t/1aıı mabedin çatısı altına ça-
tıyor. 

4~11 •ese herkesten evvel koşa 
t Olan Türk gençliğidir. O 
~ 'rıçlik ki, her türlü sıyanet ve 
~ llıayeden mahrum. kendi ha
c:e bırakılmış perişan bir 
t4ı ll'ıaat olduğuna zahiptir. Bun 
~ n beş on ay evvel -gene Tür 
0ca • lııı i!Inda - gençlerin bir kıs-

4ıı Ile buluştuğumuz bir gün bu 
iıı bızzat kendi ağızlarından 

1erniştik. 

la.~"are kuzular, avare kuzu
l;ı ' agılınıza gelin, etrafınızda 
~il et kokusu almış türlü türlü 

rtlar dolaşıyor. 

YAKUP KADRi 

Ticaret Odası ticaret odası olalı 
ilk defa gürültülü 

bir toplanısa sahne oldu t 

Reis dünkü içtimada da celseyi tatile 
mecbur kalmıştır .. 

Ticaret Odası Meclisi dün iç 1 - Celseyi tatil ediyorum, 
tima etti ve içtima hayli gürül- diyerek kürsüden inmeğe baş-
tülıi oldu. !adı. 

Zahire Borsası- Hamdi Bey: 
nın bir madde 
hakkında müta 
•ası sorulduktan 
sonra ehli hib-
reye müracaat 
~dilip edilemiye 
ceği mevzuuba
ıustı. Azadan 
tfamdi B. (Li
ıarı şirketi mü 

uürü) buna şid 
Celseyi tatil eden detle itiraz e-

Neôp Bey derek borsa ka-
rarının hiç bir şahıs veya heyet 
tarafından nakzedilmesinin do
ğru olmadığını söyledi ve ne
ticede meselenin heyeti umumi
yeye havalesine karar verildi. 

Ehli vukufun alacağı ücret 
te heyeti idareye havale edildi. 

Bu esnada azadan sabık reis 
vekili Hamdi Bey söz söyle -
mek istedi. Hamdi Bey itrazla: 

- Usulü müzakereye muha 
liftir. Olamaz, dedi. 

Reis Necip Bey meselenin 
henüz kabul edilmediğini söy
ledi. 

Hamdi Bey tayini esami ile 
reye konulmasını istedi. 

- Hacet yoktur! sesleri yü
kseldi. 

· Hamdi Bey ısrar etti. Ve 
Nf.,ip Bey: 

- Reis Bey bu meseleyi hal 
]etmeden gitmeyiniz! 

Diye bağırdı. Fakat bu esna 
da aza da dağıldığından tekrar 
içtima edilmedi. 

Yunan sefiri temas
larına devaın da 

ANKARA 30 (Telefonla) -
Yunan sefiri Hariciye vekili ile 
yarım saat devam eden bir mü
lakatta bulundu. Bu temasların 
devam edeceği temin edilmekte 
dir. 

Bir müddettenberi binicilik talim
leri yaptırılmakta olan polislere tat
bikat maksadilc dün Yıldız'la Edirne 
kapı arasında bir yürüyüş yaptn·ılmış 
Vt. bu yürüyüşe tam kadrolu bir suv~ı· 

Karar/ Bitaraflar 

Bagranıda 
gazeteler 

üç gün 
çıkmıyacak 

Emlak meselesinde 
tavassut etmiyecek 

' 

.. -----
Y~nl heyeti ldareue 

kimler intihap edildi I 

M. Andersonun Yunan 
Hariciye Nazırına 

tebligatı 

İstanbul Matbuat cemiyeti kon-1 
gresi dün son celsesi.ni aktetti. 

Dünkü İçtimada evvela, ba)'l' mda 
gaz<·tclerin inti ar etmtmt$i ıçin ga
zete sahibi imtiyazları nezdinde yapı
lan teşebbüsün netic,si kongıc reisi l 
Muharrem Feyzi Bey tarafından he
yeti umumiycye bildirildi. Türkçe ga- · 
ıetekr eahiplerı bµ bayramda gaze-

1 

telerinin intl ar etmemelerini kabu1 
ediyorlardı . 

Ga2cte saoi ılcrınin matbuat arka
daşlarının lıu t~cnnisini kabul et
meleri teşekkürle kar§ılandı. 

Bir tezat! ................ , .. 
Hakimin istiklalinden 

müddei umumi 
nasıl endişe edebilir'? 

Adliye vekilinin beyanati 
le adliye memurlarının 

icraatı arasında tenakuz! . 

Matbuat davaları Bursa ya nasılnakledild. 
Böyle bir nakil talebi adliye teşkilatını 
bizzat adaletin en yüksek mümessilleri 
den şüpheye düşmesi demek olmuştu 

Heyctı umumıyenin bu teş kkı.ira
tının. tahrirt:n ve kongre riyeseti ta
rafından ifa tdılml"cıit" karar verildi. 

ı». Aııdersoıı Adliye Vekili Mahmut E-
sat Bey, Haydar Rifat B. aley-

13ayramın ıkınci gü:--..U alovaya 
bir matbuat tenezzühiı yapılması ka
rarla•tırıld . 

ATİNA 30 (Anek.) - Ati- hine açtığı davanın rüyeti es
na.d~ bulunan bitaraf mübade~e nasında mahkeme salonunu dol 
r~ıs M. A?derson, Yunan h.arı- duran binlerce amitn kar ı
cıye nazırıle vııkubullln mula- d T" k h'k.mlerini tenzıh 
k el b' f "b d 1 1 sın a ur a ı 
atı esnası1.1:bad.ıltaral.mku a ele ederken şunları söylemişti: Yeni taavvun sandıgı nizamname

si müzakt'rr '\"C bazı tadilatla kabul 
olundu. 

azasının mu a ı em a mese e 
sinde tavassut etmeği kabul e- . "-. Bü~ün 1,'.U~k mi!let~ bil
demiyeceklerini, bu meseleyi sın, kı, ı;ur~ hakımlen lçı~d.e 

Müdevven olmıyan Tıirk matbuat halle salahiyettar olanların an- her hangı hır ma~~ sal?ht
tarihinin vesikalara istinaden vücude cak iki hükumet oldug-unu, ma- yet harici. verecegı emırlerı ta-
getirilmcsi i~in heyeti idarenin teşeb k bl d k 
büsatta bulunması muvafık gönildü. amafih bitarafların iki hilkii- nıya~:UC te. . r ? 3;111 yo tur. 
Bu hususta Maarif Vekaleti ile de 1 met arasında itilaf husulü iCiin O T~r~ hiikiml~n ki harbı ~
temas •dilecektir. I ellerinden gelen gayreti esirge- mumının en felaketli günlenn-

Bundan sonra yenı heyeti ıdare · miyeceklerini beyan etmiştir. de aylıklarını alamıyarak a~ 
intıhabatı yapıldı. ·--. kaldıkları zamanlar, çoluk ço

İntihap netice.:ıi sudur: 

Birinci rei• Hakkı Tarık. ikinci 
Eski bir tabibimizin 

r~is ,\li Naci, Umumi katip Ahmet yıl dönümü 
Şukl"U Beyler. • 

Aza: Etem lzzel, Ali Saip, K•mal j Dr. ~aci Kemal B. in hay~t~ 
Salih, Ali Fuat, Ahmet Kadri, Refik tababetınde kırkıncı senesını 
Ahmet Beyler. idraki münasebetile dün Gu

Kemal Salih Beyden iHhilat eden reha hastanesi 
hayeiyet divanı azalığına da Muhar- nde bir müsarr 
rem F•yzi Bey intihap olundu. re ve ziyafet v 

Kongrenin akti münasebeti ile rilmiştir. 
Reisicümhur Hazretleri ile Meclis Bu müsamc. 
reisi ve Başvekil paşalara heyeti u- re ve ziyafett 
mumiyenin tazımatının arzı için tel-
graflar ç<kilmesine karar verildi. Darülfünun E

cuklarile kırlarda ot toplıyaralt 
yaşamağa çalıımışlar ve saa
tinde hUkUm kütiiilsiinde Tilrk 
milleti namına kanunları tat
bik etıniılerdir. Bunlar hayal
leri geçen o hakikatlerdir ki 
resmt müfettiş raporlarile ve 
siciUerile sabittir. Fakat Türk 
hakiminin feragatini, va:life 
a!ikını, muhbir avukat Bey ve 
onun gibiler anlamazlarsa bü
tün bir Tiirk Adliyesinin tesir 
altında, müdahale altında kala 
bileceğini düşünürlerse ve bu 
düşüncelerini avaz avaz ~a;,.kı-

rırlarsa onları mazur görüru 

(Mabadı 4üncü sahifed 
l~eci bir cinayete kurban giden 

Hikmet Şevki Bey merhumun yadı 
için bir dakika sükut edilmek sureti 
ile matbuat arkadasıu. ·\ teessür1erini 
izhar ettiler. 

mini Neşet Ö 
mer B., Tevfil 
Salim Pş., D 
Süreyya Ali, A 

~~--.-c...~--~-

·--
Peşte sefirimizin 

ziyafeti 
PEŞTE, 30 (A.A. ) - Tür 

kiye sefiri ile refikası, Turan 
cemiyeti reisi Arşidok Franso
va şerefine bir çay ziyafeti ver 
mişler ve ziyafete bir çok ze
vat iştirak eylemişlerdir. 

kil Muhtar, Or- Tababeıının 40 'n 
han, Neşet Os - c Y'ldönümünü id 

man, Mazhar Os- ,.k •d•n Haa 

man Beylerle da- l emal•dd;n B•y 

ha bir çok doktorla · hazır bu
lunmuştur. 

Ziyafette hastanl sertabibi 
Dr. Ömer Lfitfi Bey tarafından 
Sıhhiye Vekili Beyden gelen 
telgraf okunmuş, bundan sonra 
bir c;ok nutukalr söylenmiştir. 

ri polis bOliigü iştirak etn1iştir. Önü-~ lcrine, birer iındadı'sıhhi ınemuru ta
müzdeki &ene polislere yüzücültik tc. yin edilmiş. ve İcab~dcn edviye de 
gösterilecektir. tevzi olunmuştur. Bunlar her !ıangi 

bir vak'ada ilk tedaviyi yapac~klar -
Bun ar• b, ~Jia bi.itün polis n (;rkez dır. 

Bir sualin cevabı .• 

Adliye vekilinin avukatlaı:ı 
Barodan izin aln1alı mı idile 

·---
Baro Meclisi lnzı
bati muameleye 
lüzum olmadığı
na karar verdi ! 

• 
lnzıbat Mecliıinin 

içtimaı .• 

Adliye Vekili Mahmut Esat 
Beyin Haydar Rifat B. aleyhi
ne ikame ettiği davada vekalet 
deruhte eden avukatların vazi
yeti İstanbul Barosu azaları a
rasında dedikoduyu mucip ol- Baro Rehi HRl/f Hilmi B 
mustur. Avukatların hemen ı· Jel' · k · d c1· . . , azımge ıgı anaatın e ır. 

heps~ ~u 3 avukatın ınzıoat I ro inzıbat meclisi bu mesel 
meclısınden müsaade almalar• (Mabadı 4üncü sahif 
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''Milliget,, in tarihi tefrikası: 16 

NERON 
1gripini gören senatlJrler titrediler/ Falıat 

• ı Senek eğilip Neronun kulağına bir ı•ll 
fısıldadı. Neroıı gillilmalgerelı kalktı I 

Nakt· .. . ~ 11 '1 : KAMRAN ŞERiF 

MILUYET PF.RŞF, \HIF: C\l.\ \)~ 1930 

H.ARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER! 

Hindistan matbuatına karşı! 
--------------· Yüksek ziraat mektebi 

Gandhi mücadeleden vazgeçmiyece
ğini, isterse hükumetin 

millicileri öldürmesini söy(e,mektedir! 

Talebe bir sene çifliklerdc çalışacak 

Milliınücadele 

Kanlı bir ısyan 
çıkacak mı? 

Bunun mektebi aliden 

•Uıtıtllllllll\1111111' 111111111111111• 1 •lllllUltlllllllllll il lılliHIUlllll•, , ' " 11110 ıtı '' t 11ı•ı1·111' 'ı ı ı • t ~ •t ı t 1111 1 11 l lll tı llh1111111111it11111 

ANKARA, 30 (Milliyet) -
Ankarada 1931 senesinde küşa 
dına karar verilen Yüksek Zira 
at mektebine bu sene 30 talebe 
alınacaktır. Bu efendiler bu se
ne resmı çift' i klerle Gazi çift
liklerinde birer sene staj görd
ükten sonra gelecek sene derse 

olacak efendilerin daha ıyı 
tişmesi için çok tesiri vard 
Nitekim Almanyada tale 
mektebe girmeden evvel, çift 
liklerde staj görmektedir. T 
hemizin büyük tatillerde İzrn" 
Adana gibi zirai mıntakala 
gidip staj görmeleri de te!1sİ 
edilmistir. 

Amerika da 

Bahri 
muahede 

Tasdik meselesi 
endişe veriyor __ ,_, __ 

Fransad11 

Siyasi ziyaret 
- ·---

Avusturya başve
kili Pariste 

başhyacaklardır. 

Talebenin çiftliklerde staj 
gördüğü müddetçe kendilerine 
elli lira maaş verilecektir. 

Talebe iaşe ve ibatesini bu 
paradan temin edecektir. Yal-

- -···- nız harcirahları hükumet tara-
. fmdan tesyiye olunacaktır. Ta-

PARIS, 29 A.A. - Avustu-1 lebe tahsisatı için bütceye 20 
rya başvekili ~· Scho~e_r H~- bin lira konmuştur. Taiebenin 
vas muhabtrlerınden bırıne va- lise mezunu olmasr lazımdır. 
ki olan beyanatında Avusturya-

Bu .sene açılacak Halkalı, 1 
mir, Adana mektepleri mualli 
liklerine halen Avrupada ikrn 
li tahsil eden ziraatçi mualli 
!erimiz tayin edilecektir. B 
zevat muhtelif şubelerde ihtı 
sas yapmışlardır. Vazifeye T 
rinievvelde davet edilecekler 
<lir. 

~m bugünk~ v~ziyeti hakkında Kastellerizo ile 
ızahat vermıştır. Başvekıl, A- Anadolu sahilleri arsın 

Hldistan hadisatı sık sık 
mevzuu bahsolmağa değer. İn
gllter6de Mac Donald hilkfime 
ti iktidar mevkiine geldiği bir 
seneye yakın bir zamandanbcri 
hayli müşkülatla karşılaştı. Ha 
la da bu müşkülat zail olma
mıştır. Fakat Hindistanda: va
ziyet gilnden güne Londra hli
lillmetini düşilndilren bir şekle 

FARİS, 30 (A.A.) - Tem
ps gazetesi. eğer bu defa da, 
bahri muahedenin tasdiki aley
hinde yapılan muhtelif hücum
lar neticesinde, Amerika kendi 
teklif ve telkini üzerine ve ken 
disinin iştiraki ile aktedilmiş 
olan muahedeyi tasdik etmiye

vusturya ~an':1°u esa~i?in.de ya- daki adacıklar meselesi 
pılan tadıllenn hancı sıyaset • 111 , • , 

, girmekten geri kalmıyor. , cek olursa cihan efkarı umumi
N eden? .. Gandhi'nin, başına yesinin Amerikanın iştirakile 

geçtiği milli hareketin İngiliz- girişilecek müzakerelere olan 

sahasında çok iyi tesirler hasıl ROMA, 30 (A.A.) - Kabi- arasında mün'akit 30 5 92 

Srneh Neronun Jrulağı ,1a eğlllıı blrşeg sllyledl. 

Homa, yalnız Roma değil bü \den barbar istilası altında kala- !eri Hindistandan çıkaracak itimadının mühim surette teze! 

ettiğini söylemiş, Romaya yap ne Kastellerizo ile Anadolu sa- tarhili tahkimnamenin tasdiki 
tığı seyahatin Avrupada · sulh hilleri arasında kfıin adacıklar ni mübeyyin kanun layihasııı 
ve müsalemeti muhafazaya ha- hususunda Türkiye ile İtalya tasvip etmiştir. 

jın ltalya, senelerden beri mem cağına dair müheyyiç şayialar zille uğnyacağı mütaleasını 
~ ·t iisttine cöken kanlı kabu- çıkardılar. Fak.at Neron umul- serdetmektedir. 

1 
Jn nagıklığı~a inandı: Neron'- matlık bir sür'atle hareket etti, [Londra bahri tahdidi tes-

~ n ,ahta çıkması bir basübadel- her türlü dedikoduya kulak tı- lihat konferansı neticesi olarak 
e t gibi (arşılandı. Nutkun kıyarak Korbulon'u Ermenis- imzalanan muahedenin Ame-
er kelımesinde bir ismin mut- tan lejionlarının başına geçirdi. rika kongresinde, yani parla-

' ı tekrarlanacagı tahmin ol- Yapılan kusursuz hzırlıklardan mentosunda tastik edilip edil-
i ır.ıuştu. Fakat baştan başa ürken Partlar Ermenistanı tah- . miyeceği rivayetleri muahede 

ukta A..:ripin ismi bir kere !iye ettiler. 1 · · d 'h' I - nın ımzasın an sonra zı ın e-
l un bile geçmedi! N eron muzaffer olmuştu!. , ri en çok işgal eden bir mesc-
J O zaman N eron'un bizz.a_t. sal- Bu muvaffakıyet vesilesi le le oldu. Üç aylık müzakerele-
rnat sürmege karar verdıgı an- genç hükümdar şerefine mera- rin sonunda Amerikanın bu im 
ışıldı. sim ve şenlik tertibinde herkes zasını koyduğu bir muahede-
Romanın hacaletini daha acı biribiri ile yarışa başladı. nin gene Amerika kongresince 

ir surette hissettiği kadın zul- kabul edilmemesi ihtimalinden 
1u .. nı· hauet kırılacaktı! - Sekiz gün bi!afasıla Kay-, ı d" d'l k' • çok bahsediliyor. Bu muahede o zamana kadar anasının sere 1am u sena e ı ece . 

Hlndl.•lan Nazın Mr. İngiliz - Amerika ve Japonya 
ars.ısında titri ven, her emrine - Bu merasimin devam etti-; Wedgewood Bl'en . devletleri arasında tahdidi tesli 
aş egen bu on yedi yaşında hti ği müddetçe kayser zafer libası ı hat icin elde edilen bir netice-
ümdar, vazifesinin büyilklüğü giyecek! ı · 

· kadar kuvvetli olmasından mı? dir. ngiliz ve Japon parlamen-ü idrak ederek, dehası ve desi - Romaya muzaffer gıre
Elbette hayır. . Gandhi silah - : taları muahedeyi tastik edecek esi ile bunca işler başaran bu cek, Kapital'~ kendisine mera 1 • 
sız bir isyan yaptırıyor. Kim lerdır. Fakat Amerikanın bun orkunç iradeye karşı durmak slmi mahsusa yapılacak! ı 

ı 1 b'l · senin bumu bile kanamasını dan istinkfıfı bir tezat teskil e-
r uvvetini kendinde bu a ı mı~ - Mars mabedinde ilahlarla d k · M f'h M H istemiyor. Fakat siddete müra- ece tm aama ı . on-

dim olacağı kanaatinde bulun
duğunu kayd eylemiştir. M. 
Schober, hürriyetini temamen 
elde etmiş olan memleketine 

/nglllz murahhası 
Mls.ı JJorıdfleld 

ıi idi? bir boyda heykelleri dikilecek! • İ ı " b ı · · ı Ana ile oğul arasında müca- caat etmeden memleketi ngi- 1 ~~r ın u mese eyı ıntaç ecece- Fransız diplomasisinin daimi 
ele mukadderdi. Esasen daha - Bu heykeller som altın ve !izlerden ku~tarmak içn h~~ka I gı anla ılıyo~ . _ .. surette gösterdigi yardımdan 
imdidcnikitarafın karanlıkta gümüştenolacakı yapııaı; teı~ınattan sonra ~te~ Mısır müzakeratı dolay• memnuniyet beyan et-
ribirine yan baktığı anlaşılı- - Bundan böyle Roma takvi de bende bır takım kanlı hatlı- mistir. 

ordu. Galebe acaba kimde ka- minde sene, halaskarunızın doğ seler çıkmaktadır. Silahsız, şid Londradan yazılıyorc - · 8 saat çalısına 
ktı? duğu aya tesadüf eden Kanunu detsiz hareket gitgide kanlı bir Mısır - İngiliz müzakeratının İ 

ıca ·· • · k? 1 ·ı· l bir aralık tatil edildig-i bildiri\- PAR S, 29 A. A. - Beyne!-

Türkiye-Iran 
Gazi Hz. ile Rızaşah 

Hz. arasında 
teati edilen telgraflar 

ANKARA. 30 A.A. - Reisicüm
hur Hazretlerile İran şahı ha.retleri 
arasında şu telgraflar teati edilmiş
tir: 

Alıihazret Akdes humayuni 
§ehinşahi lran Rıza 

Şah Pehlevi 
Zatı Şahanelerinin tetevvüçlerinin 

yıldönümünü mes'ut bir vesile bilerek 
tebriklerimin ve şahsi saadetleri ile 
dost İran milletinin refah ve ikbali 
hakkındaki temennllerimin kabul bu
yurlmasını rica ederim. 

GAZIM. KEMAL 
Ankarada Türkiye Reisi. 

cümhuru Gazi Mustafa Kemal 
Hazretlerine 

Zatı alilerinin muhabbetli tebrika 
tından son derece minnettarım Zatı 
alilerinin .pek büyük saadetini ve 
dost ve komşu Türkiye memleketi
nin terekkiyatrnı dilerim. 

RIZA ŞAH PEHLEVi 
. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · evvelden başlıyacak ! ısyana mı varaca ·.. ngı ız e- milel mesai bürosu idare mecli-

N b "k' kl'f' d rin endişe ettikleri, yahut ta mişti. Buradaki Mısır heyeti i- Bugu··n müzakere Saraya bir ermeni hey'eti mu eron u son ı ı te ı ı re - - s· M Albert Tomas tarafından 
d · t d ı· · h f ·ğ· endişe eder gibi göründükleri le İngiliz Hariciye nazırı Mr. 1 

• edilecek layihalar ahhası kabul edilmişti. Hey'et ettı. ti a mı mu a aza ettı ı mesele budur. Henderson arasındaki müzake- kale~~ alınmış olan raporun 
ıuzura çıktı.. Neron tahtında o- nisbette halk nazarında yükse- reye yeniden baslanmıştır. İh- . tetkıkıne başlamıştır. Bu rapor- ANKARA 30 (Telefonla) -
uruyordu. Konsüller, en müte- leceğini anlıyordu. Fakat on ye Gandhi geneçlerde neşrettiği tilaflı noktalarcİan en mühim- da şimdiye kad~r yapılan muka Yarın mecliste millki ve askeri 
ıayyı·z ayan a"zası, ı'en-raller ve ui yaşında bir çocuk bu kadar b' k 1 d - k .. ı l d k ti n ı'rtı'ka"p ve ı'rtı'şa la"yı'hası"le yol 

w ır me a e e aşagı yu arı şoy- mini Sudan'ın aidiyeti teşkil ve e. er e.n •. ayı ere nazara , .. . 
edimler arasına saklanmış Se- tabasbus karşısında itidaline ne le diyordur "Biz silahsız muka . d" Ah' .1 1 be 1 tescıl edılmıs olanların 386 ya mukelleflerınden alınacak ma-
ek tahtın arkasında duruyor- derece hakim olabilir.?.. - ı e ıyor. ıren ven en ıa re- b l'" ld - ·b l k arı'f vergı'sı· la"yı'haları müzakere 

vemet hareketine yonılmaksı- • re göre Nahas Paşanın riyaseti a ıg o ugu eyan o unma ta-

Ankara cinayet 
Ankarada gazeteci arkada

larımızdan Hık 
met Şevki B. 
feci bir surette 
öldüren ~oför C< 
mal hakkındak 
tahkikat ikmal 
edilerek ~nctis 
ciheti adliyeye 
verilmiştir. Bt 
münasebetle ma 
ktul Saimenin 
anası olup hafif Maktul Saim 
bir yara ile nin anası 
kurtulan Makbu Makbule 
lenin resmini nıefediyoruz. 

-fnglliz
0 

~ Rusya 
LONDRA, 30 (A. A.) 

M. Henderson Avam kamar 
smda Rusya ile yakında kat 
bir ticaret mukavelesi akti iç" 
müzakerata girişileceğini 
Sovyetlere Çarlık zamanına 
mali itilafların tarzı tatbiki 
ait bazı teklifatta bulunuldu -
nu söylemiştir. 

Boğazlar komisyonu 
Boğazlar komisyonu d 

mutat içtimamı akdetmemiş 

Sofya kongresi 
Sofyada toplanan §İm.endi 

ferler konferansına iştirak 
den Şark demiryollan hareke 
müdürü M. Mantevari dün 
riınize avd~t etmiştir. 

ardı. Parıl parıl zırhlan, miğ- Ona yol gösterenler kendi te- zur devam edeceğiz. Hükfunet ı altındaki Mısır heyeti Sudan'ın dır. Mis Bondfield murahhası olunacaktır. Diğer taraftan be-
erleri ;Ie, dimdik duran preto- sirlerini kuvvetlendirmek için hi 'dd .. · ' b ı d - h"k" · ı lediye oezaları layihası da rüz- y 1 dak" · ç şı ete muracaat etmıyen idaresinde Mısır memurlarının u un ugu u umetın ça ışına a ova ı ınşaatı tet 
ienler mızrakları ellerinde, di- kendisine: k d · · · ld" 'dd · h kk d l b' nameye alınmıştır 

Ziya 8. geldi 

ar eşlerımızi ısterse ö ur- iştiraki hakkndaki talebinden miı etı a ın a evve ce ır · emek üzre Yalovaya giden 
anhanenin merdivenleri üzeri- "Herşeyi sen yapıyorsun!,, di .. G dh' h h ld k ' · C lA 1 B ı· h · f · d"" ~un ... ,,_. an ı er a ~. ~t - vaz geçecektir. Buna mukabil proje vermiş olduğunu, bu pro- e a . ge lyor manet eyeti ennıye mli u 
ıc dizilmişlerdi. yarlar ve gururunu mutedil bir ıyen şıddet ta __ raftarr degıldır .. Sudan·a M sırdan gidip yerleş- jenin 8 saat çalışma esası hak- ANKARA 30 (Telefonla) - Ziya B. dün avdet etmiştir. 1 
Sırmalı elbiseli kollan bilezik hadde indirmek vazifeleri iken Fak ka b · ' · at ve yun cereyanı aca a mek isti yenler hakkında bazr krndaki Waschington mukave- İş Bankası umum müdürü Ce- şaat sıir atle ılerlcmektcdir. 

~i murahhaslar, kendi merasim bilakis taşırıyorlardı. Boş bir bu kadarla kalacak mı?.. kolaylıklar gösterilmesini isti- lesinin tasdikini mümkün kıla- tal B. ekspresle İstanbula hara- Konaervatuar tı·care~--
~killerine göre Neron'un önün kalpte çocuk gururu ... Bundan .....-
le diz çöküyorlardı. daha tehlikeli ne olabilir? Diğer taraftan Hintlilerle veceklerdir. cağını söylemiştir. ket etti. Defterdarlık konscrvatuarclan 

Tam bu sırada, beyaz duvak- Neron sevmek ve sevilmek müslümanlar arasındaki ayrılık ı -· · -· Müzayede ve münakasa zanç vergisi i~temittir. ~atta ~ 
• · · Beledi • • İçtima dagv ıldı ye kadar vercı verınedlfi için ıardan mürekkep ruhanı bır kıs ihtiyacı içinde idi. Sahte bir a- ta şayanı dikkattir. Gandhi ye reııı ANKARA 30 (Telefonla) - olarak 6000 lira talep etmiftir. 

ıe içinde, arkasında tebcrdarla- na muhabbeti bu ihtiyacını hiç memleketin istiklali temin edi- KALKÜTA, 29 (A.A.) - FARİS, A. A. - Beynelmi- Yeni müzayede ve münakaM Defterdarlılm veril i8tem 
olduğu halde kapıdan görün- te karşılayamamıştı. Karısı Ok- lince diğer ekalliyetlerle bcra Altı ay hapis cezasına mahkfun lel mesai bürosu idare meclisi kanunu Heyeti vekileye ı-evııi e- sebep konscrvatuarın halk tutala' 

lü, tereddütsüz ilerledi, basa- tavi'den hiç hoşlanmıyordu. Za- her Müslümanların da haklan edilmiş olan ve elyevm hapi- 9 uncu içtima devresinin 5 Ha- dilmiRştir. B . tefti" • na :;:rrc~:.~~~a ~~-0ıma:z~ 
1 naklardan çılanağa hazırlandı. ten Oktavi de on üç yaşında temin edilmiş olacağını söylü - sanede bulunan M. Sengupta ziranda Cenevrede açılmasını ecep • ın aı plak ticaretaneeidlr. 
1 Ayan azası arasmck gayri ih- idil.. Halbuki Neron seneler- yor. Bununla beraber aradaki beşinci defa olarak ve ittifakla kararlaştırarak mesaisine niha- ANKARA 30 (Telefonla)_ Halbuki konservatuvar ııeJır 
1 "yari bir titreme oldu. Roma denberi cinsi manasr ile tekem- derin uçurumu bu sözlerin dol- belediye reisliğine intihap olun yet vermiştir. Nafıa vekili Recep Boy gelecek netine merbut resmi bir arileue 
~lodius'un zamanında uğr~dığı mül etmiş, erkek olmuştu. Ço- duramıyacağı anlaşılıyor. Hin muştur. [Avusturya başvekllı" M. hafta sonun.d. a u.mum _şimend.i- Atenlgk;arfaldaamabuı~umnaatn vMen~ı-~~tir'. . J3! 

• 'ıillet ve hacalete gene rm uğ- cuklug-unda sui karine ug· radıg· ı distandaki 70 milyon Müslü M bu t t "k f h l d b f u ..... "" 

manın Gandhı. harekaAtına ı"ştı" -- at a ' azyı Schober'ın Faris seyahatı siya- er at a. rı uzenn e ır ~ tış hiddin .. B. Maliye vekileti ne:ı:diftd' 1 :ıyacaktı? . . · için gayri tabii münasebetlere h k 
Senek bir adım tlerledı ve inhimak etmişti. Peki, Senek rak etmemesi kararlaştınldı. . SİMLA, 29 (A. A.) -. Ye- sı bir kıymeti haiz olduğuna seya atı yapaca tır. tepebbusatta bulunacaktır. 

ıür'atle eg-ilip Neron'un kulağı- şakirdini bu mezmum adetten 0 .... 1.. ki H' d' ru matbuat kanunu Delhı eya- şüphe yoktur. Daha evvel Ro-
oru uyor ın ıstan mcse- 1 ti" d......_ .. ··k b"r ··r• tl tat 

\8 bir şeyler fısıldadı. Kayser vaz geçirmei7e çalışmadı mı? 1 · d h 1 k d' e n c: ouyu ı su a e - maya, müteakiben Berline git-
Şcfk .. esı a a uzun zaman ar en ı- b'k ki" k m t H"' 

Serhal ayağa kalktı. atle Kat'iyen! Kaderiyeci filozof ka · d ık k bah · k b" ı mev ıne on uş ur. u- miş olan M. Schober şimdi Pa-
sın en s sı settırece ır kA t D lh"d k .. ·11· &iilümsüyordu. rı koca rabitalanrun kutsiyetine 1 k 1 k ume , e ı e çı an uç mı ı- riste bulunuyor. Sonra da Lon-mevzu o up a aca tır. t · .. d l"k t h" ı 

Derin hünnetini gösteren bir k~nidi. Onun .. için pkirdi evli ye çı gun e ı gaze e sa ıp e- draya gidecektir. Avusturya hü 
cal içinde annesine doğru bır kadı?la ~~~asebet peyda e- KALKÜTA, 30 (A.A.) - rindenSOOO, resimli haftalık bir kumeti her tarafla iyi geçinmek 

rledi, selamladı. Sonra şef- dec~k dıye odu kopuyordu. Gujerat'ın kibar alemine men gazeteden 4000 ve Müslüman ve bilhassa Almanya ile birleş-
katli bir evlat tavrile bazı mü!- Fılozoflardan ders ve feyz al sup kadınlan tarafından Hint Birliği cemiyetinin fikirlerini mek emmelleri olmadığını Fran 
~fit sözler söyliyerek koluna ~ış koı:a bir imparatorun ziı;ı.a umumi valisine gönderilen bir neşreden diğer bir gazete sahi- saya temin etmek istiyor. Avus 
lirdi, kendisini kapıya kadar t~.hm~tı altında kal~ası ne bu- mektupta Gandhi'nin girişmiş binden 2000 rupya kefalet akçe turya bu suretle Avrupada bir 
ıotürdü, sonra dönüp tahtma yuk hır ~acale~ teşkıl .edecel.c, olduğu mücadelenin kendilerin si istemiştir. Bu gazeteler, ver takım muzaheretler elde etmiş
>turdu. Romanın şerefi kurtul- Roma böyle hır rezaletın dedı- ce büyük bir teveccüh ve muha- meğe davet olunduklan nakti tir.] 
:nuştu ! kodusu ile çalkanacaktı !. . lasatla karşılandığı ve takip o- kefaleti derhal temin etmedik-

Fakat kendi sarayında diledi- lunduğu bildirilmektedir. !eri takdirde yarından itibaren İngiltere· Avusturalya 
ği şekilde eğlenmesinde bir tatil olunacaklardır. 
mahzur yoktu. Bahusus bu su- Müsteşar ne diyor? Az para değil LONDRA, 30 (A.A.) -
retle hukukuna tecavüz edilen LONDRA, 29 (A. A.) - DELHİ, 29 (A. A.) - Ye- Biribirine on iki bin mil mesa-
kocanın imparatoru tecrime Hint •şleri nezareti müsteşarı I ni matbuat kanunu mucibnce fede kain bulunan İngiltere ile 

Bu sırada yeni kayserin tec- kalkması veya yeise kapılması, Hindistandaki vaziyet hakkın- kendilerinden3750 İngiliz lira- Avusturalya arasındaki telsiz 
besizliginden ümide düşen uygunsuzluğa meydan verecek d~ Avam ka~~:asında sorulan : lık teminat akçesi istenen muh- telefon servisi bu sabah açılmış 
artlar Ermenistanı işgal et- bir çocuk peyda olması, bizzat hır suale verdıgı cevapta evvel- . telif Hint gazeteleri bugünden tır. M. Mac Donald Başvekiilet 

Ana ile oğul arasında bu ha
i senin hiç lafı olmadı. Fakat 
Agripin daha şimdiden silihla· 

bilemeğe başlamıştı ... 

er. Bu vak'a üzerine Romada imparatorun aşık olması gibi ce gazetelerde çıkan büyük bir itibaren neşriyatlanı tatil etme dairesinde Camberra parlamen Lehistanın ''Lemberg politeknik"I Uğradıkları şehirlerde Koro ııoı 
yük bir heyecan baş gösterdi. ihtilatlar bertaraf edilmis olu- kısmı doğru olan haberlere i _ ğe ve küçük müşterek bir ga- tosunda bulunan Avusturalya talebelerinden mürekkep (50) kişilik serleri veren bu Lehli talebele~ 
erkes meyus oldu. Bethahlar yordu. Jave edilecek .cok. bir şey olma- zete ıkarmağa karar vermi !er B vekili M. Scullin il 1 d _ bir s~yyah kafil~si dün .sa?ahki ko~- bulda. T~rk tale?.e birliğinin 
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MILLIYf':T Si.\ YI~ 

• 
·uhuşla mücadele tallmatı bu u d 
!I:' ........ .,. 
il ~t.iııUD .. 

talimatname 
vllAyete 

tebllö edlldl 

1 Oktruva Nerede? 
Verilen mllh- Riyaziyat ha-

let buglln musu ve bir 
bitiyor talep .. 

luaUnden itibaren Emanet /abrikatlJr-
tatbik ediliyor lere cevap vermedi Verese veklileltten 

hakkı telif lstigor
H. Hamit 

Beyin izahatı 
Q~~liye Vekaleti tarafından 
r•zıın edilen fuhuşla mücade
j lıakkındaki talmiatı muhtevi 
rcktif dün Vekil Şükril Kaya 

imzası ile Villyete teb-
0lunınuştur. 

t~l'.alimatname gelnice, Vali 
lı lı Fazlı Bey, tatbikatına 
1·la.n~ası için Polis müdürli-
Crnır vermiştir. 

~~u hususta Fazlı Bey bir 
, arririmize demiştir ki: 

~' Talimatnameyi tatbik i
k Polis müdüriyetine teb 
•tta bulundum. Tatbikatına 
~dan (bugünden) itibaren 
rnacaktır.,,. 

f d·a~irnatnameyi alan polis 
ı Utıyeti de tatbiki için ll-

l'gclen faaliyete başlamıştır 
~ alirnatnamenin sureti tat-
1~Ugün kararlaştınlacaktır. 
11 atnamenin bir maddesine 
~ evvelce müsaade verilmiş 

umumhanelere bundan 
ta sermaye alınamaz. 

.i~hrimızde mukayyet fahi
;ıttan ise bin sekiz yilz ka 
~lt. 

C'-ri devletçilik telikklsi e
. tına istinaden vücude geti 
§.olan fuhuşla mücadele 
~lifi Şükril Kaya Beyin çok 
1 bir mukaddemesi ile ·18 
~eden mürekkeptir. 

}Uktü Kaya Bey, ezcümle 
•Ot ki; 

1 1 alimatm metni 

Emanet tarafından fabrika 
sahiplerinden istenen mütera
kim oktruva vergisi hakkında 
kendilerine verilen üç günliik 
mühlet bu akşam bitecektir. 
Dün akşama kadar fabrika sa
hiplerinin müracaatlarına Ema 
net cevap vermemiştir. Fabrika 
sahipleri istenen vergi için ya 
kısa bir müddet daha verilmesi 
ni veya müterakim bor-
cun da muaddel tarife üze-
rinden alınmasını istemekte
dirler. Halbuki muaddel tarife 
nin henüz tatbikine başlanma
dığı için Emanet bunu kabul 
etmemektedir. Maamafih müh
letin temdit edilmesi ihtimali 
vardır. Aksi takdirde fabrika 
sahipleri fabrikalarım kapata
caklardır. 

Ali Rıza B .. 
İstikraz tekliflerini 
tetkik için mi geldi 

Maliye müsteşarı Ali RU>;a 
Bey dün Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. 

Seyahatinin hakiki sebebi 

Salih Zeki B. merhum tarafından 
Kaleme alınan "K1:,musu 
kitabının neredr 
bulunduğu al§ka 
darlardan sorulmu· 
tur. Bu husustr 
Fen fakültesi reis 
Hüsnll Hamit ı: 
şu izahatı vermiş 
tir: 

"-Bu kamusur 
tabolunmuş ve o 
lunmamı§ bütüı 
aksamı Fen fakti' 
tesinde riyaziyat 
umumiye semin< 
rinde mevcut ve 
müderris muavin 

riyaı;iyat" 

vekili Bakı B. tara• H. Hamit Bey 
fından derdesti tanı mdir. Altı sene 
evvel vekilete mühım asarın neşri 
hakkındaki müracaatım üzerine bu e
ıerin tashihine iki müderris memur 
edilmiıti. Fakat ikmali mümkün ola
madı. Ahiren Maarif vekaleti bize 
vlikı olan tebligatında tarihi bir ve
sika mahiyetini almış bulunan bu e
serin ciltletilerek Darlilflinun kütüp
hanesinde hıfzı bildirilmi§tir. Maama
fih iıittiğime ıı:öre bu dedikodu vere 
senin hakkı telif talebile vekilete nıü 
racaat etmesinden tevellüt etml§tir. 
Halbuki mülga maarif nenreti her 
müellife hakkını zamanında vormltti. 
Maarif vek4leti beş kutu derununda 
hıfzedilmokte olan bu kitabı çürümek 

henüz maHlm değildir. Yalmz ten kurtarmıştır. Bunlar tasnife ve 
Ali Rıza Beyin hükumete ya- tertibe muhtaçtır. 
pılan istikraz teklifleri hakkın- ---~----

Mah/ıvm.elt!rd~ 

Karar dün 
verildi f 

Hamal Mustafa 
15 seneye 

mahkum oldu. 

Hasır iskelesinde kesedar 
Ahmet ağayı vuran hamal Mus 
tafanm muhakemesine devam 
edildi. 

Hamallar Cemiyeti reisi 
Muhiddin B., Mustafanın bir 
buçuk sene zarfında 27 defa 
vazifesine gelmemiş olması do
layısile kendisine yol verildiği
ni ve açığa çıkarılmasında Ah
met ağanın hiç bir kabahati ol
madığını söyledi. Muavin Ce
mil B. iddianamesini dermeyan 
ile maznunun kasten katilden 
tecziyesini istedi. Mahkeme, 
Mustafanın 15 sene ağır hapse 
mahkumiyetine karar verdi. 

-o--

Arif Oruç 8. 
11 Yarın" gazetesi aleyhine ikame 

edilen davalar hakkında müstantik
lik kararnamesini yazmaktadır. Ka
rarnamenin bugün olmadığı takdirde 
cumartesi glinil nihayet bulması mub 
temeldir. Binaenaleyh kararnameye 
Arif Oruç B. kanunen salihiyetli ol
duğu itiraz hakkını iıtimal etmez iae 
bu hafta içinde ağırcezada muhake
mesine başlanacaktır. 

--o-
Muhiddin B. aleyhin

deki dava 

Şehremini Muhiddin B. aleyhinde 
darp ve hakaret davası açan ıoför 
bu taarruz iapat etmek için Emanet 
muavini Himlt B. i de tahlt göaterl
yor. Hlmit :0. bu husuıta: 

"- Mahkemeye çağrıldı~ımız za. 
man icap eden şeyi söyleriz' . Demlt-

Sütçüler 
Bugiln ahır 
meselesini 

görüşecekler 

Haziran sonuna ka
dar miihlet 
lstigecekler 

Sütçüler cemiyetinde bugün 
bir içtima yapılacaktır. Bu içti
mada bilhassa asri ahırlar me
selesi görüşülecektir. İnekçile
re asri ahırlar inşası için veri
len mühlet bitmiştir. Sütçüler 
bu müddetin Huiran nihayeti 
ne kadar temdidi için bir karar 
vereceklerdir. 

İstanbula yakın köylerden 
bazı köylüler şehirde süt satr
yorlar. Sütçliler cemiyeti bu 
sütlerin gayri sıhhi oldugu ka
naatindedir. Bunun için cemi
yet Emanete müracaatla cemi
yete kayıtlı sütçülerin birala
metl farika takmasını talep ede 
cektir. 

Sütçüler cemiyeti İktisat ve
kaletine göndermek için biris
tatistik tanzim etmektedir. Bu 
istatistikte 1stanbulda kaç süt
çü olduğu nakadannm cemi
yete kayıtı olduğunu yazacak
tır. 

Küçüklerin büyük
lere müsameresi 

Ana sınıf da seferberlik 
tablosu şiddetle 
alkışlanmıştar 

ı.~ 1'ürk ceza kanununun fuhfQ 
. e °" rnaddelerinin tatbıkını to
ltr ~Ctk surette fuhuşla mtlOf o
·~le ~~lcında takibat icraslle mür

da lstanbulda ve mali mahafll
de tetkikat yapmak için şehri
mize geldiği tahmin edilmekte 

Mme Eskenazi 

Ankaraya gitti tir. ~---

rı!lın dairna ve mütemadiyen 
ıli! Urıyet milddel umumiliklerine 
l •ri. 
'Fuhuşla ve fub9a veaatetle ve 
~necilikle me!Of ecnebiler hu

ricine çıkarılmıştı. Bunlardan 
~ar ve yahut sonradan gelmigler 
~ dıgerleri ll'ibi hudut haricine 
t~•k üzre isim, hüviyet ve lka

larının Vekalete ig'arı. 

dir. Zevcinin vasiyeti mucibince 
Ali Rıza Bey dün hususi 1 Manisada bir memleket hasta-

tetkikat ile meşgul olmuş ve nesi tesis etmek için şehrimize 
kendisle görüşen gazetecilere gelen Madam Eskinazi dün An
kısaca demiştir ki: kar~ya gitmiştir. Madam Eski-

"- lstanbula hususi ve Ve- nazı Ankarada bu hususta Hila
kalete ait bazı Nişlerle uğraş- liah1?er merkezile temas ede

Veremle mücadele 

Dün veremlr mücadele cemiyet! 
heyeti idaceei, tôplanarak mer.kez ' 
verem mücadele teşk!Ultı hakkında 
bir nizamname ib"3r edilmiştir. Ya
kında bir içtima daha yapılarak va
ridat menabii verem a\ı&t gibi mHo
leler görllşlilecolrt!r. mak için geldim. Burada iki ve cektır. . 

ya üç gün kaldıktan sonra An- 1 ---------------------

karaya döneceğim.,.. ya bu iş ? 
Yol oarasından alına 

cak maarif hissesi 

· ~ Muzikhol, Bar, Kafeşantan 
~rlerde artist ve şantöz sıfatlle 

•rdan fuhuşla mell\f olanlar 
ıı._•c~ebi tabiiyetindekilerin hu
ticıne çıkarılmak üzre isim, hü 

'.lit;~ çalıştıkları yerlerin vekalete 
da esi ve türk tabiiyetinde olan- Yol mükelleflerinden alınacak 
<li! bu gibi yerlerde çalışmaktan Maarif vergisi hakkındaki layiha en-

Bu sefer de Hanımlarla [ 
Mazhar Osman 

Bey karşı karşıya ! 
ltlcleri. cümenlerde gördüğü tadilattan son-

'- Bar ve Kafesa'1tan ve alelade ra şu şekli almıştır: 
ve kahvelerde ahlaksız ve uy· ı - Bütçelerinde maarife tahsis 

'hareketlerle müşterileri fuhşa olunmuş varidatı maarif hizmetlerine 
~I •den gençlerin garson ve biz- kafi gelmiyen vilayetlerin meclisi u
~, 0 larak istihdamı men edilmeli mumileri bu masraflara karşılık ol
·~\a l,anununun 419 uncu madde- mak üzre şose ve köprüler kanunu 

llıu nazarı dikkatte tutulmalı- mucibince yol parası ile mükellef o-
'- !anlardan üç yüz kuruş vergi tarh ve 

l<:üçüklerin meyhane. Bar ve cibayetine mezundurlar. 
~,ntantara girmesi ve götürülme 2 - Mükellefiyetlerini şose ve 
~ c.~za kanununda fuhşa tahrik köprüler kanunu nıucibince bedenen 
~ı:nıştir. Aile efradı veya velile- ifa edenlere maarif inşaatında ve ma
tın atınde gelirlerse münasip ve arif inşaatı olmıyan yerlerde idarei 

bir surette keyfiyetten geti- hususiye inşaatında azami dört glin S veli, vasileri mektepli iseler müddetle çalıştırılabilirler. İdarei hu-

Kadınlar Birliğinde 
alem: Darılanlar 

. ve hoşgörenler .. 
/' 

bir 

> llıüdürleri haberdar edilir. susiye inşaatında çalıştırıldıkları tak 
~a"liler velayet ve vesayet al- dirde meclisi umumiler veya encü
•t· Unan küçükleri ihtar ve ih· menlerce tayin olunacak yevmiye be-

Hanımlar ne diyorlar? 
'<ıt &men Bar ve Kafetantanlara delleri Maarif hesadına irat kaydolu-
~~te devam ederlerse Tlirk ce- nur. Dr Mazhar Osman B. tarafından ı 

b·nunun 435 inci maddeıindeki 3 _İkinci maddede zikredilen mü neşredilmekte olan 
\';

1r zabit varakası yapılarak kelleflerin ait olduğu vekaletlerle ta ' Sıhhi sahifeler" 
Uınumilere tevdi olunurlar. karrür edecek şartlar dahilinde şose unvanlı mecmuada 

ı,.1 Badema Tlirkiyenin hiç bir ve köprüler veya diğer Devlet islerin kadınlara verilen 
~ nda umumhane açılmasına de istihdamları caizdir. intihap hakkı mü-

e Ve müsamaha edilmiyecek> Bu takdirde yevmiye bedelleri nasebetile bir ma-
Maarif hesabına irat kaydolunur. kale intigar etmiş-

~';_ Mevcut olanlardan gizliler 4 - Bu vergi yol parası ile birlik- !lr. Mazhar Osman 
<apatılacaktır. te ve ayni şaraitle tahsil olunur. B. bu makalesin<Ce 
\t•ktile verilrnit müaaadelerle 5 - Bu kanunun hükmü 1931 kadının fikirden 

ı lıi Olanlar varsa bunlara velevlri malt senesi nihayetine kadar cari ol- ıiyade hisle yaşa-
~t ~mumhaneden gelmiş olsun mak üzre netri tarihinden muteber- yan bir mah!Ok ol-

. hıç bir ferdin sermaye olarak dir. duğundan, tahak-
n. ,. ___ _ _ ._._ ............. ..,

1 
tm ve ezmek için 

l ... müsaade edilmiyecek ve •••• • •• ••• • •• •• •• •• 1• 1• 1• 1• 11 a "atıldığından, hl 
1,1 .«mayelerin serbeatce bulun çal"- rılmak her zaman i•in memnu-,., k a• s- r-· nıaye ve esaretten 
'"'- ~ ter etmelerine mümane- dur. ...., Lamia Refik H. zevk duydufun-
~t ıyecektfr. Küçlllder, aile 12 - Emran zübreviye nizaruna- ~an, iradının tabii ünleri ayda ancak 
.,,ırahut hizmetci 11fatlyla dahi meıi ile ona merbut talimatname ve 

Birlik içllmaında .. 

Lamia H. ne diyor? 
lerd b ı ı bı'r haftadan ibaret olup tenasül için e u unamas ar. bu •mrin yukardaki maddelerine mu- A · .. · d k d' ·ı v· • yaratılmıA passif bir mahll\k olduğun yru mevzu uzerın e en ısı e 

n ıliyet dahilinde kaç &idi u- hallf hareket edenlerin evleri derhal • görüttüğümüz kadın birliği haıın-
v •.bulunup kapatıldılı ve ov- aet olunacak ve o ev aahlbinin bir dan ve saireden uzun uzadıya bah1tt dan L!mia Refik H. da: 
~Crılmiş müsaadelerle açıl!III§ daha böyle bir ev açmaaına ve o evin mektedir. "'· "- Bu ilmi bir makaledir. Esasen 

l;jd>. Umumhane bulunduğu veki bir daha bu yolda itlemeaine hiç bir N ki H cevabı bir mecmuada intişar etmi~tir. Yov-
" ıtılecek ve gizli umumhane surette müsaade edllmiyecektir. a ye • ın mi bir gazetede yer bulmamalı idi. 

1 •ne kat'iyyen meydan verilmi 13 - Öte!, Pansiyon, han, hamam Ben okudum. Sinirlendim. Çünkü e bu ı d k 1 Bu yuırun Hanımlar üzerinde ne 
~ n ar an ya a anıp ta ka- ve husust apartıman ve evlerde mil- çok açık yazılmııtır. Hatta evde ço-

' r hakkında y k,I t ı~ d · tesı'r yaptığını anlamak üzre kendiai- ki '> l e d e e ma u- teaddit kimseleri mütea dıt mütterl- cu ar okumasın diye mecmuayı yırt-
. •tektir. tere fuhuş için arzedenlere umunıtıa- ne müracaat ettiğimiz Nakiye H.' tım. Makalede kadınların sinirinden 

't, tlınuınbanelerde hiç bir se- neci ve o yerler de umumhano addo- .. _ Henüz bu makaleyi okumuı bahsediliyor. Halbuki erkekler daha 
~~ ••ıle ile öte! ve pansiyon ha lunarak haklarında umumhaneci vo k · sinirlidir. İcıı)Jmda adam bile öle:l::~ 

' 1 - CiJmhurtget ordularının 
yarınki unsurları si/Ah 
baıında, 2- MüıamertJden 

diğer bir lnhba .. 

Dün, Tepebaşı tiyatrosunda, Tiır
kocağırun bir haftalık heyeti idaresi 
tarafından bir müsamere verildi. Bir 
çok zevat, müsamerede hazır bulunu 
yordu. Evvela ocağın bir haftalık kü
çük reisi Necdet hazıruna teşekkür 
ederek müsamereyi açtı. Müteakiben 
1stiltlal marşı kaimen dinlendi. Bir u 
sonra perde açılır açılmaz, önde, ken 
dinden çok büyük bayrağı tatımağa 
çalışan bir küçlik bayraktar, kılıncını 
sürükleyen bir küçük yüzbagı ve ar
kada minimini tüfenkleri, borazanla
rlle küçücük on aaker görüldli. Uzun 
uzun alkışlanan yegane tablo bu idi. 

Kilçlik zabitin, şiiri defalarca al
kışlandı. Daha sonra küçük hanımlar 
tarafından müteaddit ve çok şık dans 
lar yapıldı ve yüzlerce el, yarının bü
yüklerini şiddetle alk•şladı. 

il 

1 cek il a e 

Bütün İstanbul sokakları böyle katledilir. Çünkü 

aklına esen şirket gelir, kazmayı rastgele caddeye vurur, 

sonrada bulduğu gibi değil, bıraktığı halde çeker başını 
gider •• O yer çukur kalır, berbat olur ve bir gün de hen

dek olur ayaklarımıza dolaşır. 
Vur amma "bir az insafla değil mi?" _ ...... -. .............................................................................. _ ...... " .....• 

Poliste 

Bir sukut 
Bir telgraf çavuşu 

direhten 
diişerek yaralandı 

Dün Heybeliada posta çavuş 
larından Ahmet Ef. telgraf di
reğindeki telleri düzeltmekte 
iken yere düşmüş ve ağır suret 
te yaralanmıştır. 

--o
Atk kurbanı 

Beyoğlunda Yazıcı sokağında 
Trona hanında S numar11lı daireaindc 
oturan Rus mültecilerinden Jan Ma
yer efendinin 1 7 yaşındaki otlu San 
tur; bir kıza aş.ık olmuf, vo muMelll 
sebeplerden dolayı sevg!Uslle iıdivaç 
edemiyecegini anlayınca evvelki ak
şam babasının tabanoaalle kalbine a
teş etmiştir. Santurun eli titrem!J ve 
kurşun yolunu değiştirerek sol böl
rüne girip çıkmt§tır. 

--o-
Üç yerinden vurmuı 

Unkaparundf, oturan ve Gülcemal 
vapurun<\a kömllrcülük eden Hikmet 
ile Tophanede oturan Arap Seyfi. 
sarhoşlukla biribirlerlle kavi'& etmlf 
!er neticede Seyfi bı~a Hikmeti 
üç yerinden yaralamıttır. 

-o-
Dünkü sirkatler 

1 - Üsküdarda Nuh kuyusu cad
desinde oturan mütekait Selim Beyin 
evine hırsız girmiş bir çift pırlanta 
küpe, iki halı seccade ile 32 lira ça
lıp kaçmıştır. 

2 - Bakteriyolojihane ahırında sa· 
lışan Azizin bir takım elblacıi ile, bir 
altın saati. on beş lira parası afffil
mzştır. 

3 - Kuşdilinde Namık Kemal Bey 
sokağında 3 numaralı evde oturan 
Liman müfett!Ji Cudi Beyin evine 
hırsız girmiş 00 lira kıymetinde bir 
halı çalıp savuımuştur. 

-0-

Tramvaydan dü§lllüt 
Karagümrükte N esilşah sultan 

mahallesinde oturan Muhiddin ismin 
deki çocuk tramvayla Edirnekapıya 
gelmekte iken muvazenesini gaybc
derek düşmüş ve vücuddünlin müte
addit mahallerinden yaralandığından 
tedavisi için Valde hastanesine kal
dırılmıştır. 

Ekonomi 

Vilayette 

Yalova 
Bugün halka kllıat 

edilecek 

Bugün Yalova kaplıcaıan 

küşat edilecektir. Son hazırlık
lar bitirilmiıtir. 

--0--

Maaı bugÜn veriliyor 
Mayıs umum maaaşı bugün 

verilecektir. 
--o-

İngiliz konsolosu 
lngilb konsolosu dün vaı; 

vekilini ziyaret etmittir. 
. -o-

Sıfat ameliyeai 
Üsküdar, Sillvri, Şile istas

yonlarında aygırlar vasıtasile 
hayvanlara "slfat,. ameliyesi 
yapılmaktadır. 

Seyyah celbi için 
alınacak tedbirler 
Memieketiınize seyyah celbini te

min için Dahiliye velıı!lednde bir ko
misyon toplanmııtır. TurinJ Kulüp 
seyyahlara nı suretle toııhi!at göıte
rllmeai lazım goldlıtlne dair dablliyı 
vekaletine bir muhtıra göndermlttlr. 
Komisyon bu muhtırarı '9tlı:lk ıtmek 
tedir. Seyyah celbi lçtrı toabit odllen 
maddolor ııınt.ı-dır: 

1 - Tlrlptlk \l•ull!nun kabulü. 
2 - Edirne - İatanbul yolunun ta

miri. 
3 - Seyyab.ların mıınnu mıntalı:a

lardan geçobilmetlnl temin için acy
yahla{a polla ve jandarmanın refakat 
etmıııl. 

5 - Seyyah vapurlan ile yatlann 
rüsuma tf.bl. olıııamaaı. 

O - Ecn.ııileriıı çıkarken pasa
port vi.ıelerınln tekrar yapılmama•~ 
Komiıyon tarll[uıdan toablt edilen 
bu maddeler diler VekAletlerl de a
IAkadar ediyor. Dahlllye vekaleti bu 
husuota diğer vekaletlerin fikirlerini 
sormuştur. 

Bunlardan tiriptik usulü otomo
bille seyahat eden seyyahlann hudut 
!arda lılç bir kayda tabi olmamasıdır. 
Bu ~·kilde seyahat eden seyyahların 
elinde boyııelmllol seyyahln cemiyet
leri ittihadının vesikası bulunacaktır. 

ihtilaf nereden çıktı? 
Kahzııııallar ceı11İ)'etiııdeki iht.ilaf 

aidat nıesele~inden ileri gelmiş 
Kabzımallar cemiyetinde çı

kan bir ihtil3.f üzerine Cemi
vetler mürakabe heyeti tetki
kat yapmış ve raporunu Tica
ret müdüriyetine vermişti . 

Bu hususta yaptığımız tah
kikata göre meselenin aı:lı şu

dur: 
Cemiyet azasından sekiz 

kabzımal Cemiyete bir müd
dettenberi aidatlarını verme
mekte imi~ler. Mürakipliğin i
şe müdahalesi üzerine bunlar
dan beşi aidatlarını vermiş, ü
çü de cemiyetten çıkarılmıştır. 

Kabzımallar cemiyeti sabık 
heyeti idaresi zamanına ait he
saplar da tasfiye edilmiştir • 

-0--
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• cırrsç.cır~ ~Ç'ı, 

T. Kevkep 8. Ankarada 

Kibrit inhisarı müdürü Ta!ıir 
Kevkep Bey Ankaraya gitmiştır 

Tahir Kevkep Beyin bu seyahati 
Bursa civarında yapılacak yeni kib
rit fabrikasının inş;ısile alikadard<r. 

-o--
Kambiyo fiatleri 

Dün borsada İngiliz lirası üzerin
den ilk muamele 1033,S kuruşta ol
muı ve bir aralık 1034 kuruşa kadar 
yükaeldikten sonra 1032 kuruşta ka
panmııtır. 

Altın 904, Liret 8,99 kuruştan 
muamele görmüştür. 

--o-

Kambiyo borsası 
30 - 4 - 930 

~ ata değilim. Ve bugün okuyacak va tım p hl ,... ~ rının yatmasına müsaa- umumhane muamelesi yapılır. !er. Halbuki kadının hiç böyle bir ha- apaz seyya ar 
-..aY•c kt de yok." Demi§tir. Kendisine maka- k · k' 'd' M f'h A ı • a ır. 14 - Öte!, Hamam, umumi b~nyo ra eti va ı mı ır? aama ı biz bu- Dün mazon vapurile 50 ka-
ner d lenin mevzuundan bahsettiğimiz za- ·· k ı ıı.ı • 'b • e olursa olsun umumha ve deniz hamamları gibi umumun is- nu muna aıa etm yece6 mız gı i ce. dar İtalyan seyyahı gelmiştir. 

"'~:t 0 n ikide kapanacak ve bun tifadesinc açılan yerlerdeki müstahdi- man da: vap ta verecek değiliz. :Su ilmi müna- Bugün de ekserisi papazlardan ''tk ınisafir ve müşteri kabul minden: iffete muğayir uygunsuzluk .. _ Mazhar Osman B. in sözlerile kaşaya gene ilmi bir surette cev•p . A k 
1•rdir. edenler, Fuhşa teşvik cürmü ile müıl hakikat ve e karı umumiyenın kma- vermek lazımdır. Bunu da ancak bir olmak lİzre n ona vapurile 

Alpullu şeker fabrikasının bu se
ne zerettirdiği arazide fevkalade bir 
feyzü bereket vardır. Fabrika bu se. 
ne geçen seneden bir misli fazla İS· 
tihsal yapabilecektir. 
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1.ondr> 19Jt 00,00 Nevyork o.•: ıı,6• 

~6 33.01 

Oi 99U 1 

p.1ri3 
Cia~ ·re 

P..llkreıı 

nruk:r;eJ 

12 10 00 

! 4J.OO 

79 ıo.oo 

• .\.ti na 
Roma 
Amesterdım Of 17,90 

Sol)'a 64 OHS 
Bu yerlerde i ki i mek ve deiumumili<le teslim olunur. ati dei!ismez '.ti. · C<'flbını v" 'r. konm noktoru verebilir." Demi'jtir. 150 kadar seyyah gelecektir. 

t.-~~;.;;:.;.;...:A:;:..:.~~5...L';~~:::::.:~.::::::~~ı.....~-.ı..ıı.ı..:..ıı.:..:.:;:::.:::.:....::.::__::..:..;..:::.::..:::....:....~~L-~~~___;.....:..;,;_;,,;,._.::..:;;;;;.<~.ı_---~ 

Bunun için fevkalade tedbirler a-
lınını tır. 1 

3,37 40 

Rcr:ıa J ı;,: 50 pra( 
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Asrın Umdesi "Milliyet'" tir. 

1MAYIS1930 
iDAREHANE - Ankara cadd..J.. 

• 
1 

No. 100 TelJTaf adreai: Milliyet, ı .. 
tan bul 

o 

Telefon numaralan: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

- -~--
ABONE ÜCRETLERi 

5 aylıfı 
TW:kiye isin Hariç için 
400 kurut 800 kurut 

6 H 750 .. 1400 " 
12 u 1400 " 2700 " 

• 
Gelen evrak geri verilmez 

0 MUddeti geçen nuahalar 10 kuru9tur. 

1 

Gazete ve matbaaya ait qler için 
mUdüriyete müracaat edilir. 

Oazetemız llinlarm mes'ullyetini 
kabul etmu. 

BUGVNKÜ HAVA 
run haıar•t en çolı: ~ an az 

il bee WL llnıdn rüzgtr lodos 
r.fc< ı, bın açık olacal.ıır. 

Rakı ismi 
Bakkallar cemiyeti piyasaya 

bir rakı çıkaracakmış, isim bu· 
lamamış bir müsbaka açmış. 

ı Bu müsabakaya cevaben bir 
ı çoklan isimler bulmuş gönder

ınl.tler, hatta bir gazeteci arka

~ 
" .! 

1 !. 1 

...... ~-·~~--- • u .......... 
lektıplllır ılaababsı 

Çiftçiye yardım 
50 inci haftanın 5 incilitini Gala

tasaray' dan 1204 M. Rauf Bey kazan 
mııtır. Yazııı ıudur: 

Bir tezat! 
(Birinci sahifeden mabaat) 

Çünkü bunları hayatta hı:rşe~ 
tesirler müdahale, gayz ve hu
sumet ile yapılır görecek kaÔ.ar 
zavallıdırlar.,, . 

Buakşam lkyoğlun'da MULEN RUJ salonunda ;aat 22 de 

ıL>enlzkızı 1 

"'Buh af tanın en mühim haberi, hü 
kumetin çifçilerc azami kolaylık gös
tereceğine, ve, iktısat projesinde müs 
tahailln lehine pyanr memnuniyet 
tedbirler alındığına dair Ankaradan 

Adliye Vekilinin beyanatı, 
Türk hakiminin hiçbir tesir al
tında kalmıyacağım, kalmasına 
da imkan olmadığ,ım bir kere 

BtiyUk NAŞJT BVYİN sahneye intisabının 115 GALA 
san'atkılr l'..ı inci yıldönümü şereline 7 

MÜSAMERESİ ~10:::1~!reı SABRİYE HANiı\I 
Hulasa 

{ l1ttiy•r balsi.çı bir aün deaı·zdt atına 

•Urtl bir d•ai• Jı.ızı tai.ıldıl.ını anlatır. 

ve .sôzüae şu surıtle devam eder 
Her ne olursa olsun hunu çeiecaJı.tim. 

Bbtün Jı.ııvvetimi topladım ve aia aııl

dım.J 

Çektim .. , Çektim. . . Çektim ... 
Ai: imkanı yok kıpırdamıyordu .. 

Sonra bir hamle daha yaptım ve ağ 
birdenbire kurtuluverdi. Sırt üstü san 
dalın içine düştüm ve gene çekmeğı 
başladım. Ağda kocaman bir yırtık 
vardı. Hepıini topladım. Ve çala kü
rek sahile koştum. 

Bu gördülümü kimseye anlatamı
yordum. 

Niçin? .. Onu hiç bilmiyorum. Helı 
canımı korkumu, ve bu deniz kızının 
gülümsemesi karşısında duyduğum 
buhranı herkcıc anlatmaktan utanı~ 
yordum. 

Evet bundan kimseye bahsetme
dim. Hatta evimde bile. 

O günden sonra artık hep bu de
niz kızını düşünüyordum. Fakat de
nize açılmağa da korkuyor, yalnız 

ekseriya kayaların üstüne çıkarak 
onun beni baıtan aşağı saran güzeJli
lfni tekrar göre bilmek için sulara 
sak! ıyorduın . Fakat nafile ... O yalnız 
geceleri rüyamda bana kendini gö&te
riyord11 .... l~tc e!zin anlıyacağınız o
nu seviyordum .. Aşık olmuştum. E
vet. . . Dilnyada hiç kimoeyi sevmi
yeceğim kadar bu hilkat garibcıini 

sevmcğe batlamııtım. 
Ne köyün kızlan ne kasabanın

kiler ve hatta ne de fıtanbullular gö
zilmdo değildi. 

Hep onu düılinüyordum. Ve düşün 
dükçe kendi kendim! yiyor. zaifli
Y°", saranyordwn. 

rrmı mavi suya diktım ve bakmağa verilen malumattır. 
başladım ... Onu bekliyordum. Kızı- Her şeyden evvel bir ziraat mem-
mı, sevgilimi bekliyordum. leketi olan Türkiyenin takriben üçte 

- Belki!.. Belki tekrar görürüm ikisi ziraatle meşgul olduğu halde, daha teyit ederken o Vekalete 
diye düşünüyordum. ancak. kabili ziraat arazinin yüzde o· ı merbut bir makam olan İstan 

Böylece kaç saat geçti bilmiyorum. ~u. gibi, nisbcten ç?k az bir yerden bul Mtiddeiumumiliğinin, gaze 
Göğsüm yosunlu kayaların üotünde ıstıfa~c edılmekted~r. .. .. ı teler aleyhinde açılan davayı 
ağrımağa başlamış. gözlerim tuzlu Bıttabı. elde edılen mahsul butun 
suya baka baka yorulmuştu. Güneş nüfusa yetişememekte. ve ekseriya: tevhit ederek Bursa mahkeme
ensemde tüten terleri kaynatarak u- çifçiniı;_ bil~. ıı:.rdasını .hariçten ted•· I sine nakle nasıl bir mecburi-
çuruyordu. rık ettıgı _gor~lmektedır. . 1 yetle lüzum gördüğü acaba so-

Derkcn birdenbire denizin içinde D~ ~a.zıyetı~ başlıca s~beplerı; . rulaınaz mı? Hiç şüphe yok ki 
bir hayalet resmoldu. . . Çıfçının fakır olması, zıraat bılgı- . . , . 

O!. . O!. . O! .. deniz kızı!. . sinin çok zail bulunması, ve çift hay- ma~ke_melenmız tesır altında 
T k d. · van!arının ihtiyaca kafi gelmemesi- degıldır. Fakat, Müddeiumu-a en ısı ... 
Uzun •arışın saçlarından, lacivert dir. miliğin, gfıya davanın İstan-

gözlerinden. ve tatlı gülümsemesin- Hük(ımetin çok makul bir surette bulda görülmesine bir itiraz e-
den tanıdım J. . • tesbit ettigi projenin ihtiva tttiği mü d 

· en varını!' gibi bunu ulu orta EUerimi ona dogru uzatmıştım . . . taleat tatbik edilince, her ü-; mlihım ., 
Daha fazla sarlayordum. O kadar noksan zail olacak ve memleketimi- başka bir mahalle naklettirme· 
aarkıyordum ki adeta suyun içine Jra. zin münbit toprağından hakkile isti- si, hiç yoktan böyle bir müda- · 
yıp düşectktim. Dtrken... fade imkanı hasıl olacaktır. halenin mevcut olduğu zannını\ 

Birdenbire iki el omuzuma yapı§· Hrrkes t~kdir eder ki iktısadın en 1 d ? 1 
tr ... Korku i inde idim. Döndüm ve 1 mühimmini. gıdamızı Türk çifçisinin uyan ırmıyor mu· j 
baktım: elinden tedarik ettiğimiz zaman, ha- Davanın nakli, usulüne mu-

Ane idi .. , Yanımda diz çökmü§, rice giden milyonlarca liramızı tasar- vafık cereyan etmis ve kamı-
ağlamakla karışık bir gülüıle diyordu rufla yapmış olacağız.,. h h · b" ' dd · 
k". nun er angı ır ma esıne 

':__Mehmet!.. Mehmet! .. Suya ak- B' 1' b tevafuk etmiş olması, bu nakle 
seden hayalimden de beni tanımadın ır sua ın ceva 1 lüzum görülmesindeki garabe-
mı?. (B" .. sah"f d b ) ti örtebilir mi? .. 

Kabuslu bir uykudan uyanır gibi ınncı ı e en ma aat 
şaşgın ve bitaptım. Dikkatle Ayşeye müzakere ederek bir karar ver- . Vakıa ceza usulü muhake
baktım. Aman yarabbi çıldıracak- miştir. Bu karar hakkında aza-I meleri kanununun 14 üncü ma
tını; mi ketumiyet muhafaza edilme ı ddesinde: "nakli dava, şüpheyi 

Hiç ben Ayteyi bu şekilde görme- sine rağmen tereşşuh eden ma- dai hallerden dolayı ise alaka-
miştim. f d 

Ne kadar 0 esrarengiz deniz kızına lfımat meclisin inzibati mua - J darlar tara ın an talep edilece-
beMiyordu. Sevinç içinde idim.Bahti meleye mahal olmadığını tahtı 1 ği,, kaydi vardır. Fakat bu 
yardım. O d•niz kızını yanımda, ha- karara aldığı merkezindedir. · "şüpheyi dal., kaydi, kmie ra-
yatta ve hakiki şekilde görünce na- Diğer taraftan bazı avukat- cidir? .. Mahkemenin tesir al-

bu gece 1980 >enesl için yıputı yeni {&rkılın ta~anni edecektir. 
nbmızlıJda beklenen ve oabnedı 25 arılst gorU!en 

OBUR MÜNECCİM 
milli kostümlerle ı:;ayeı gülünçlU operet 3 perda. Bu ak~ama mah;us 
NASIT BEY tarafından komik kantolar. Ailevi duetolar. alaturka tagın· 

niler, l'inıı.r ehvendir. Mqrubat mecburi değildır 

Bu akıım 
o\SRI Sl:\E;\IA:\1:\ 

ıuytik gala ;u, arc>l olarak 
irae edeceği 

fevka!Adc :ıengin ve gayet mera
kaveı ve heyccaıılı li!minln mu· 
mcssilc!I hüıün dün yanın hakiki 
gıi•ellik kır•liı·a-ı dilber. ie\imli 
\C cazip 

BILLI DOVu 
görmeğc gelecek tcmaşakiran 

cidden bahtiyar o!aca\lardır. 

llhctcn: Ztn~in »lrlete 
proğramı. 

nıuıt 

novE 

J O R J BANK R OF Tun 
BETTi KO\ı1PSON ve OLGA BAKLA "()\'A nın 

refakatile vücuda getirdiği en mükemmel şthc<eri olan 

ELEM YOLCULARI 
Blıyuk sesli filmı (,nümüzdeki paLarıcsi guntinde ı itibaren 

sıl sevinmezdim. . Adi" V · · · 1 1 • • * !ar ıye ekılının avukat an tında kalabileceği ihtimalinden 
İhtiyar balıkçı susmuştu. Neden tarafından inzıbat meclisine is- şüpheye düşecek taraf, her hal- ~rimrıle<chir 

sonra sordu: tida ile malQmat verildiği ve de müddeiumumilik değildir. i lıı•mıaım•m::ııamm1111ııiiiiii:iıiiıimıiiıı•a•;;ıı:E!:iiwııı--•ll!"'I 

ELHlMHl liNEMl~INDi 
- Artık sahile çıkalım mı? fakat cevap alınmadan mahke- tst: 3 üncü Hukuk hakimliğinden: \'F.Nl rlCARET ŞIRKE'fl 

ı 

, • daş bile gautesinde bu isim -
!erden bahsediyor, müsabakaya 
iştirak eyliyordu. Evveli biri
nin çocuğu olduğu .ıı:aman i -
sim bulmak için eı,ıine dostuna 
müracaat ederdi. Şimdi rakı 
çıkarırlı:en müsabaka yapıyo
ruz. Tezat parlak değil ml? 
Bakkallar cemiyeti hiç bir şey 
bulamadise hatırma "Zıklmn,, 
da mı gelmedi? .. 

İtte artık hakiki bir hastadan daha 
ııiyade hasta olmuştum. Herkes bu
nun farkında idi. Annem her gün ağ 
byarak ne olduğumu soruyor fakat 
benden biç cevap alamıyordu. Bazan 
sahil boyunca dola§tığım zaman ar· 
kamdan balıkçıların: 

- Evet ... Peki dedim. Fakat •en; meye girmi~ bulunmaları dola- Aksi takdirde böyle bir şüphe Madam Camiların kocası Hasköy-
hikay~yi bitirmedi~... . . / yısile sarih olan nizamnameye menfi olur ve neticede Müddei de cami altında Yakubun hanesinde Tasliyc hey'etinden ; ıla 

Dcrdmı ta5hyı olan Yeni TiCi in 
rcı Türk Anonim Şirlı:etinin ta>6 ~a 
bey.etince bu kere beher bil''~ 

~ }. Allah allah 1 O sıgarasıru derın der_ın bır nefes riayet etınedikl~rin; sövliverek umu:,ı1ılı~ makamının mahke- mukim iken elyevın ikametgahı meç-

1 } 
1 ' Neler lfitlyoruz~ .. Mazhar 
~ Beyferıdl "Sıbht sayfa
lar,, da kadınlar hakkında bir 
makale y•rmq Bu makalede 

daha çekerek cevap verdı: talı kkuk etti.· t kdird 1 zi- ıne uzennde hasım taraf aley- hu! Mişoıı Efendi aleyhine terk sebe-
- Nasıl efendım. Anlamadınız a . . . gı a e n ı h · b ·. . t t · · tm · "h bile açtığı boşanma davasında ilanen 

mı? O gün işte Ayşe ile beraber kasa- bat meclısının tt kararını ga- ı _ıne . ızza esı: ıcra e .~sı .. ı_ .~ iptidai layiha tebliğ ve davet edilen 
baya gittik. Sora tekrar onu her gün rip olacağı fikrindedirler. / tımalinden ~ndışeye duş~ugu günde hazır bulunması için yapılan 
görmcğe başladım. Artık deni.a kızı- Halbuki buna mukabil Adli anlaşılır. Bız bunun ne tevıl ve tebligata rağmen gclmediginden hak-

beşinci tık~it olarak on kuru$ ıe . 
G - Zavallı 1 delirdi, diye mırıldan

dıklarını duyardım. 
ı1 

" ı kadıru ıöyle anlatmaktadır.: 

Her halde berkeı benim birisine 
çılgınca aıık olduğumu biliyordu ... 
Fakat aevdltim kim?. . Bunun far
kında değillerdi. 

nr düşü~müyordum. _Çünkü bir insa- ye Vekili avukatlarından bir ne de inkar edilecek tarafını kında gıyap kararı verilmiş ve nikah 
nın kalbınde nasıl ıkı aşk olur. Ayşe t 1 ö 1 . t' . göremiyoruz. Şu halde ortaya kaadı göriilmek suretile muamele ya 

edilme;ı takarrür etmekle hiqed~ ~- ı 
nın makpuzlarını bımilın haınbul ::
Bılıkpazannda \ eni Ticaret ıwıı' ~I 
da ikinci kaııalıi daıreye mara.:ı't ~ h ·, "Kadın fikirden ziyade hlı- ~imdi benim karrmdır. Hadi öi!;leyin za şun arı s Y emış ır · . . . . pılm:ş olduğundan tahkikat üç Hazi-

bizc buyurun dıı o size kendi elile bir . - l<'.anunen yap~lmas.ı ıc~p b~r. mesele çıkıyor· Ad!_ıye. Ve- ran Salı günü saat ona bırakılmış ol
balık çorbası pi~rsin ... Hadi ... ha- edip te ıhma! edılmış hiç bır kılı Bey, mahkemeler uzennde makla yapılan işbu muameleye be§ 
di .• Aaılalım bakalım küreklere... muamelei kanuniye yoktur. Ay hiç bir sebep ve suretle tesir gün zarfında mumaileyh Mişon Efen-

luı lüzumu !!An cılunur. ~ 
Bir giln annem beni yoklamak için 

oordu: 
1 b. 1 le yaşıyan bir mah!Oktur. İhd

rasat ve infialine .ıı:ebun, idaro
ııi zayıf ıztnvt ve alaıev! ( ?) 
hareketlere ve teamUllere mey-
yal, kı,n dlmağmm muadil 
haııaaaı u, hemen flzl.kolojlll
man tenaııtil için yııre.tılnut 
pasif bir mahlQktur.,.. 

- Dün Ayşe geldi, &ördün mü? .. 
Ane yirmi yqlannda, sanşm, gü 

Hl, tath bir Jnzcaj!ızdı. Bizim kom
tıımuadu. 

Hopl. · · Hop!.··· ni zamanda bu meseleler hakk- yapılmadığını, yapılması ihti- dinin itiraz etmesi aksi takdirde mu-
MÜMTAZ FAlK ında tamamen malumatsız bu- mali olmadığım haklı olarak teber addolunarak tahkikatın gıya-

Zayi: Galata Saray Lisuio~ ~ 
ıldılım tasdikname turerinl uyi 
dm. y enltnl çıkaracagımdan eı~ a 

Daha alt tarafı var amma 
pek kabili nakil değil. Şimdi bu 
yazıyı okuyan kadınlar dokto -

1 nın kabinesine gitmi"leru de ı 
- Bugiln hasta kabul et-

1 mez 1 diye oradakiler tarafın
dan savulm\lflardır. Kadınlar 
Birliğinin bu neşriyattan biliı
tifade 20 kişlik muazzam bir 

' miting yapacağı söyleniyor. 

Edebiyat isimli hayvan! 

Maruf ediplerimizden A. Ha 
tim B. Muhit mecmu1Sm.da e
debiyat hakkında diyor ki: 

. • 1 - Şimdiye kadar, hiç bir 
tarihi tabifnin kaydettiğinden 
haberdar olmadığnn bu naşini
de hayvan nasıl şeydir? .. 

Bu söz üzerine Haşim Be
l 1 yin talebesini edebiyattan nasıl 

imtihan edcceg-i ve onlara bu 
l ı 

KUçWr:ken onunla çok ahbaptık. 
Hatta o zamanlar "Küçük nişanlı
lar!" diye herke• bizimle alay eder 
ve muhakkak biribirimizle evlenece
i!iındl söylerlerdi. Ben de ondan çok 
hoılanırdım. Hatta son umanlarda 
da sahiden nltanlanmak üzere idik. 
Fakat ben deniz kızını gördükten 
ııonra artık ona kulak bile asmıyor
dum. Hiç a;ittlğim gördüğüm yok
tu. Hatta raat a;eldikçe kaçıyordum 
bile. İşte bir gün annem bana sordu: 

- Dün Ayıe geldi. Gördün mü ... 
Bugün kaaabaya inecekmiş. Bir çok 
yükü varmı1, istenen git yardım et? .. 

Meseleyi çakmı9tım. Annem bana 
Ayteyi hatırlatmak istiyordu. Hiç ce
vap bile vermeden sıvıştım kaçtrml .. 

Farkında olmadan doğruca her 
günkü kayalarıma koşmuştum. Evvel 
et kayıktan sarktığım gibi yüzü ko· 
yun taşların ilztrine serildim. Gözle-

meçhulü olan hayvan hakkında 
nasıl iradı süal eyliyeceği cid
den merakla sorulacak bir şey
dir! 

FELEK 

-- 2 -

-------- bında bitirileceği ilan olunur. 
lunuyorum.,,. söylüyor. Diğer taraftan Ad-Yeni neşriyat 

Muhit 

nln hUk.mü yoktur. 
'• 1111 •' !iye Vekaletinin bir icra memu- latanbul ikinci ticaret mahke-

lstanbul radyosu ru olan Müddeiumumilik, böy- meainden: 
Galato Sara · Lloe~i 4,lO nuıııerııl' 

Mehmet Reşit 

Radyo şirketi mecliıi idareai dün le bir tesir yapılmasından en-
Muhit'in on dokuzuncu Ma- toplanarak fstanbul radyosunun va- d" d"l b"l -· . d . k 

ziyeti görüşülmüştür. ışe e ı e ı ecegını avayı na 
yis sayısı çıktı. Zengin münde- Neticede Radyonun bu hafta için- !etmekle ileri slirmüş oluyor. 
recatı arasında Ahmet Haşim de behemehal faaliyete geçmesine ka 
ve Hüseyin Rahmi Beylerin rar verilmi§tİr. 

Böyle bir şüphe uyandırmak
tan en ziyade ihtiraz etmesi la
zım gelen bir makamın buna 
önayak olmasını hiçbir suretle 
kabili izah değildir. 

edebiyatımız hakkındaki düşün , -o-
c~le~, • Re~t ~~ri Beyin yeni 1 Gayri mübadillere tevziyat 
hır hıkayesı, Hıdırellez hakkın- Emlak sahibi gayri mübadil. 
da Osman Cemal Beyin güzel !ere tevziata bugünde devam e
bir tetkiki zikre şayandır. Bu dilecektir. 
sayısında iki güzel tablo ilave- ---·--,...-------
si de vardır. r rtihal 

Deri ve Barsak müzayedesi 

T. Ta. C. lıtanbul 9ubesin-

(DERi ve BARSAK) . 
T. Ta. C. latanbul tubcain

den: 
Orhangazi ve Manisa şube

lerince toplanacak kurban deri 
ve barsakları mahallerinde mü 
zayedeye konulmuştur. Müza
yede Ş<!rtlan şubemizde de 
mevcuttur. Taliplerin müraca
atları ilin olunur. 

Aydın oıtma mücadele reisi Dr. den: 
Mahmut Sabit Beyin valdesi hanım 
uzun bir hastalıit• müteakip vefat et-. Kurban bayramında teşkila
miştir. tnn,z tarafından toplanacak 

Merhumeye rahmet ve kederdide deri ve barsaklar ayn ayrı mü 
ailesine •abır dileriz. zayedeye konmuştur. Mayısın 

* ;,c * üçüncü Cumartesi günü saat 
Merhume annemizin cenazesine on beşte ihalesi icra edilecek

iştirak suretile bizi sevindirmek JUt-
fOnde bulunan muhterem zevata ar- tir. Taliplerin şartnameyi gör-
zı şükran ederiz. mek üzre Cağaloğlundaki .şube 

Merhumun aileıi mize müracaatları ilan olunur. 

Mahkemece iflasına karar verilen -
Hayık Cilacıyan Efendi hakkında ya· 
prlan konkordato tasdik için mah
kemeye verilmiş olduğundan eahabı 
matlubun 5-5·930 Pazartesi saat H 

İLAN 
•ncl ,irkeıınden: ııı 

Ü ~ ~ 
te latanbul ikinci ticaret daireaine 
müracaatları ilin olunur. 

zerleri eıkı arap hurufaP ~ 'lıı. 
1azılınış Tünele aıı Tun•! IW 11:: 
karton biletler '< abonman kalıı' 
!erinin 1 haziran J9;JO ı:ıtihi~~ 
lılharen ınuıeher nlmav.cıkbrı • 

SAN' ATKARIN SESİ 
!iye illn olunur. 

Halıı Kemal ve şeriki mefsuh 
ve kolekıil şirketi tı•flye mcmrlu· 
luğundan: Ellerinde bu kahil fiş!tr, ~~ b' 

lsıanbul Asille mehkem .. ı ikinci biletler, veya abonman karııe!trl ,,r-
ticareı Dıire;i kararile lcabine ve !unup ta bunları 31 mayıs 1930 

1 

ıufiyulnc kanr reıilen mofıuh hine kadar i•timıl edemeyecek oı; 
( Sın'atklrın ıcai) nam kolektif tir- lann, yeni fi,ler t·e abonman k~ ~ 
ketinin bi14nçosu tanzim ve bilılmunı !eri mulıahilinde hunları tebdil.'~ 
beaabau rüyet ve muamtlttı tasfiye Uzere mezkur tarihe 1ıadır l ·t# 
edilmekte bulundutu iltn olunur. gişelerine milra~ıaı etmeleri I~ 

Mu~ılıhten merkul tirkeı odtr. Bu mnddttin muruıundsn •';.; 
!&ıanbur da Aıma .Altında Hııap mezkQr. fişler. l.ıileıltr 'c aboll ~ 

kapulu Handa J·4 numerolu A~ukaı bınelerı ınuttbu ulmayacak •• 
Ahmet ~tllırll Bey yaıılanosinde tas- bul ıdilmeyccelı:ltrdir. 
!iye memuru avukor Sıllh Reoit \il DlRJY~ 

~:. "Mllliget,,inpaabi romanı: 8.J -- Müvazenesine hakim olanı kaldırinaga karar verdi. -det Beyin de çok hizmeti ol-
genç kadın derhal itidalini bul- Böyle bliyük iflas işlerinde du. 
du. Artık vaziyeti pek sade gö-I en mühim vazifeyi yapan sen- O gün büyükada santralı mü
rüyordu. O hatta Galip Beyin dik hey'eti toplanmadan evvel temadiyen Cevdet Beyin tcle
giderken kendine ait elmasla- kıymetli ı;eyleri yok etmek la- fonunu aradı ve Hale saatlerce 
rı, incileri de götürmeyişine §8- zımdı. bu işler için Cevdet Beyle ko-

ErieıiCııabah -haciz memurları·· :::.. o adam· imzasına sad~ ~ 
iwe başlıyacaklardı. Hey' et bu damdır amma kadın onu yedi ~ 
içtimada son tedbirleri de aldı. tirdi. Öyle prenses gibi 1<.ııd 

Be 

1 • 

1 • 

1( 

f 
ı 

Bürh•n C11hlt şıyordu. Böyle hallerde mah- Adaya taşınmak bahanesile nuştu, danıştı. 
.volan insanlar en mukaddes Maçkadaki mükellef apartma- Cevdet Beyin fikrine göre bir 

Hile kurşun kalemile acele ya-· sinirleşen parmakları arasında rabıtaları bile kınp geçirebilir- nın en değerli hahlannr, piya- kere mahkemeye düttükten son 
zılmış mektubun şu satırlarım sıktı. Buruşturdu. Sonra birden- !erdi. Galip Bey ona karşı hem nosunu, zinet eşyasını, Hale da ra işi neticelendirmek gayet 
bir hamlede okudu. bire kendini topladı. Buruşuk kibar, hem sadık bir rol almış- dısının Beşiktaştaki evine nak- güç olacaktı. Toplanan sendik-

"Hfıle, vaziyet, buhran beni kaadı açtı, düzeltti. Çantanın t;. ]ettirdi. Adadaki köşkü esasen !er yevmiye almak için müte-
Istanbulda duramıyacak bir ha- küçük gözüne koydu, kapadı. Zeki ve tedbirli kadın yeni mobilye ile tutmuşlardı. madiyen işi uzatacaklar; ala
lc getirdi, gidiyorum, nereye Zeki ve müvazeneli kadın va- vak'alar karşısında alınacak v.. Halenin derin bir zevk ve gör caklıyı da, verecekliyi de beıı
gittiğimi söylemiyeceğim. Ha- ziyeti derhal kavrayıvermişti. ziyeti bulmakta müşkülat çek- gü mahsulü olarak hazırladı&ı direceklerdi. Onun için Haleye 
yatta ka .. anmak için daha ilini- Bu hadise bir çok emsaline tesa medi.Evvela ahbaplanndanavu çok şık ve kıymetli yemek ve iç ait eşyayı ayırıp kaldırmak, 
dim var. Sana derhal Madritte düf :dilen para sağnaklanndan kat Şevket Beye telefon edip ki takımlarını kaldırdılar. Yer- genç kadının bu işle a!Akasını 
babanın yanına avdet etmeni biri idi. Fırtına bu defa kendile bu hadiseden kendisini alaka- !erine yetmiş seksen liraya alın kesmek lizımdı. Zaten araların 
tavsiye ederim. Yakın bir gün- rini yere vurmuştu ve bu rabıta dar edecek tarafları sordu. Hu- mış adi birer takım koydular. da resmi rabıta olmadığı için 
A: gelip seni orada bulacağımı artık nihayet bulmuştu. Madri- kuki noktadan halledilecek me- Halenin kendi hesabına banka- mesele yoktu. 
zannederim. Valttile akıl edip te gitmek, hayatın yürüyüşünü sele onca her şeyden daha mü- ya koyduğu üç bin liradan biraz Her ihtimale karşı Cevdet 
ecnebi bankalarından birine bi- ayni membadan beklemek gü- himdi. Avukat Şevket Bey esa- fazla parası genç kadına bu ani Bey Hilenin adadaki e§yasını 
raz para yatınn.ış olmam beni lünç bir hareketti. Frenklerin sen Galip Beyin işlerine bakar- vak'a karşısında büyük bir kuv da Nusret Beyin köşküne nak-
muhakkak bir felaketten kurta- (Train de vir) dedikleri ahenk dı. vet olmuştu. !ettirdi. O akşam Halenin köt· 
nyor, bu mektubumu oku ve hayat durmadan işliyordu. Bu- Firarinin eşya ve emlakfıine Hemen bir gün içinde telefon künde Nusret Bey, Sedat Ali, 
)"ak gözlerinden hararetle, he- nu hareket ettirecek kuvveti derhal haciz konmak tehlikesi la emir veren!k, adam koştura- Cevdet Bey, avukat Şevket Bey 
yecanla öper, Madrite gitmek serm~yesi sıfıra i~iş ve ~azi- olduğu için Halenin vaziyetini rak yapıla~ b~ işlerde daha i~ ge~ç k~dının rıiya~tinde bir cel 
için, geç kalmamanı bilhassa yetinı kurtarmak ıçın yemden kurtarmak lizımdı. Bankaların gazetelere mtıkal etmeden vak seı hafıyye akdettiler ve Hile
tekrar rica ederim. Orövar . ., işe başlamağa karar vermiş bir vekilleri harekete geçmişlerdi. ayı haber alan ve derhal genç yi bu işten zararsız kurtarmak 

Gene kadın bu kaat parçasını adamdan beklemek manasızdı. Şevket Bey Haleye ait eşyayı kadın:o hi7.mete hıışhyan Cev- icin bütün çareleri düşündüler. 

Ve genç kadım teselli edecek para mı yetişir. . 
samimi sözlerle geç vakit ayrıl- Kadınlar derin ve e~ıı:1j dılar. Cevdet Bey aabah erken kin ve hıncı ifşa eder gibt 1 

kendisinin gelecefini, burada ediyorlardı: 
bulunması fıideli olacağını söy -- Bir ıiydiğini bir dahil f 
ledi. miyar. Tuvaletlerine göre ~tf 

Hile ciddi ve dütiinceli bap renk taş takıyor, mavi _tl1'.~J 
ile te§ekkür etti. &iydi mi, küpesi, kolyesı, ~ 

O gece klllpte yeni vak'enın ğü firuze takanla çıkıy(lf• 
dedikodusu herkesi meıgul edl- mızı elbiseyi bütün taşı.rı~ 
yordu, bezik tiryakileri, dans takımla• giyiyor, geçeııl' ~ 
meraklıları bile oyunu, danın bı balo gecesi göğsündeki teli sıf 
rakmışlar, bahçede, salonda ö- pırlantayı gördüniiz mü. J(e 
bek, öbek toplanmıılar, konu- ne kadar vardı. ·r1 r 
ıuyorlar, birinin verdlfi taze - En aşağı yirmi biıı Jı J 
bir cevabı öteki tashih ediyor, der. 
onun söylediğini öteki tekzip - Belki daha fazla! ııitr 11 ediyordu. - Kadın yaşamasını da 

Rivayetler muhtelifti. yor, yemesini de! 111i" 
Bazıları: Erkeklerden biri içini çe 
- Galip Beyin bu if)~sı bir - Hakkıdır! fıO" 

dalavera ! diyorlardı. O parayı Bir başka masada şöyle 
çekti, çekti, borcuna vermedi. nuşuyorlardı: dl' 
Başka bankalara yatırdı, şimdi - Galip Beyin borcu (# 
gidip çıtır çıtır yiyecek! yüz elli bin lirayı buluyo~ 

Bazıları ~ ksini iddia ediyor- Buna mukabil banka de~ıli"l 
J,orrh · (BitoJI' 



El~ise Münakasası 
f:nınıyct Sandığı }lüdürlultfinden: 

~:::--.,v: ~:<i<:".~.6-ı vJ..w!•rj. iırirı yalı111. kumaş Sandıktan verilmek üzere 
~r takun olbi c ımalettirilecqinden ıalip olanların 5-5-930. :ıkşamına kadar 
~n Sand1k levazım memnrlu:una mtiracaat eylemelert il!ıı olunur. 

~rtaf umum müdirlltündeo: 
llJrulfonün tıp faktılte ine IQzuraa olan l Ronıkeıı, alin hariciye, fizi

Ottrapi, ve ecnebi lritaplan) ıy11 ayn aleni münılaı•aya nz edilerek may>· 
•n Yirmi birinci çaqamba günü saaı onbtltc ibales! len edileceğiı:ıdcn 
,. ip olanların şeraiti anlamak üzere her gUA levazım idareslııe ve ihale 
~de idare enctımenlne müracutlan. . _ 

ıwaal Baukast lslaıbıl ıubısi Midüriyetiudeı; 
%ır.ıat Bankasına olan borçtan dola) ı saulığa çıkarılan tütün 

h '•r idaresinin Ye~ildirck anbannda mudalıhar 644 balycde 15398 

kılı \'e t l 2 balvede 4746 kilo Kocaeli ve cıvın ınııhsulüoden 
llıtrh"n ttltünlerl~ talibi zuhur etmediğinden dolayı müzayedesi 
tkiz gun mııddetle temdit edilmiştir. ihalesi 5 Mayıs Pazartesi 
ntı aat ikide btanbul Ziraat Bankasında icra kılınacağı cihetle 

b tır.~>ın11 talip olanların mezktlr günde yüzde on der 'ito akçesile 
~e l<tanbul Ziraat llankasına müracaat cylemeri ' olunur. 

lslanbttl Ziraat Baotasıu~ao: 
Kan·~ Sokağı Jlio. 
!\lal tepe Mektep 13 

~ Bagdat 1J ., 
~ llalAda ya;1,ılı ve gayri mU!ıadillere ait hanelerin m ,zaycdesi 5 
layıs 930 pazartesi günü saat ikide yapılmak üzre bir ha[ ta 

l!ıtid6'ctıe temdit ecillmiştir. Taliplerin pey akçelerUe bankamıza 
llıuracaa ti arı -

anakkale vilAyetinden 
~le viliyeti dahilinde Bal}"l - Çanakkale yolunun 

itibaren vilayet hududuna kadar olan yirmi bir kümr 
li tre tulu üzerinde~i imalitı sınaiye ile tesviyei turabiye 
:_atı vahidi kıyasi fiat üzerinden kapalı zarf usulile müna-

Qıı korunuştur. Münakasa 14 mayıs 930 çaqamba günü sa
bcşte Çanakkale vilayetinde yapılacaktır. Münakasaya iş

i t~ecekler teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 
lltı~Unde saat on beşe kadar Çanakkale Valiliğine venneleri 
•Oooır._ Münakasaya konan işbu inşaatın muhammen bedeli 
~ .lıradrr. Talipler münakasa şartnamelerini Çanakkale, 
l~r sır, İzmir,} s.~a~~~ Başmühe~dislikl~~den ve Ankara 

llınum mudurlugunden tedank edebılırler ve münakasa 
t)aıosyasına mütalea .ed~bilirler. 
~ltka a fazla malllmat ıstıhsaHle mahalli tetkikat icrası için 

{ le Başmühendisliğine müracaat edilmesi lbımdır. 

lı. tanbııl Nafıa Fen Mektebi ınÜ
~Yaat Koınisyonundan: 
~ 1 

ktebin \layıs 930 gayesine kadar ihtiyacıı olan Eti ile Ek
\e ):ış seb;r.esinc ihale glinli talip çıkmadı1tndan mnadı moıı-

1 !\'layı, 9.~0 Perşembe günü saat 13 te kapalı zarf uıu-
t den munak.ı,aları yapılacağmdan taliplerin o günde mek
'fllanan komı,yonumuza gelmeleri 

J(ARON Alman Kit.aphanesi 
RPvnll-lu Tünel me danın 523 

-'1.H'IS 1930 

-, ·~.~~-·~r~~ 1B E R L ı· T Z lde~a~la~l•yın ~ · • .• ·~ • 

mUptedı \' c mti· iııııiiıiill•ıiiiiiiiiiıı•İİİİİİııİİİİİıı•Iİİİİİİİİİ•ıİİİİıılııiilııİİİ••İİİİİİİı 

J lu-=usi d·~r-.ler 

bancnızdc vcva 
mektepte. fec-

l f-J AS,.\ 
l)antos J)iş ~la unn 

Dl_şlere ebedi hayat 'erir. 
Beyazlatır, çliriimekten ~ika
ye eder. lruvvettendirlr. Dün
yanın en milkemmel diş mıı

cı:ıaudur. Birinciligi tııcın
mışfır. 

terakki talebe -
için ~-eni ~urs- HER LİSANI ÖGRETIR 
lar a lı or 

Ma~lftlit Mü~iriJetiB~en: 
Bidayeti 
Nihayeti 

Kıymeti muhammenesi 

ilan 
ilan 

16-4-930 

14-:>-930 ç. 
(:l) 

.. nba 

Lira kuruş Dosya No. 
30 94 Üsküdarda Hacehasna hatun mahalle-

sinde Tabakhane sokagında 1 No.ile mu
rakkam 320 arşın terbiinde tabakhane 
arsasının 16 hissede 1 hissesi 

Bidayeti 
Nihayeti 

ilan u- '•-\l30 hafta (3) 

ilan '/-5-V30 çarşamba 

Kıymeti muhammenesi 
Lira kuruş 
2433 60 

Dosya 
Cibalide Üskübi mahallesinde bostan A. 
hamamı sokağında 4056 arşın mikta
rında 5 No. ile murakkam bir kıt'a bos
tanın tamamı, arsası. 

484 40 Kasımpaşada Nalıncı Hacıhasan ma
hallesinde ve caddesinde muhterik cami 
arsası muhtevi olduğu duvar taşlarile 
beraber tamamı. 

M. 

No. 
958 

279 

161 Üsküdarda Selmanağa mahallesin,'~ 
Bülbüldere caddesinde 53 arşın terbiin
de Hamza Çelebi mektebi hocasına meş 
rute hane arsasının tamamı. 

M. 317 

.Bidayeti 
Nihayeti 

Kıymeti muhammenesi 

ilan 
ilan 

2-4-930 hafta ('t) 

30-4·930 çarşan1ba 

Lira kuruş Dosya No. 
700 Edirnekapıda Hacıınuhiddin mahallesinde 

')ulu kule caddesinde 14-16 cedit ve 16 atik 

400 

, o. harap tahtında ahırı müşteınil iki oda
dan ibaret kagir hanenin tamamı. 
İstinye karyesinde Kürkçübaşı mahallesinde 
Çayır caddesinde kain ve 200 zira arsa üze-

rine mebni tahtında 46 ve ittisalinde 50 nu
maralarla murakkam iloi. dükkanı müştemil 
ve dershane 1 oda ve hela ve küçük bahçeyi 

474 

• 

nibe dersi 
:\IF.\t'A~"'DIR 

Azamı 

Sıtır eti ı ;;ooo 
Koywı ve keçi eti J 200i> 
Tuz 3500 
C' ziim :ıooo 
Ştll"f 15()0 
Sabun ısoo 
Kırlllla lıiibu :mo 
zeytin .ıoo 

G.ız 1800 
Odun 160000 

.~sgırl 

ı ;;ooo 
8000 
3000 
2500 
1000 
1200 
150 
200 

1600 
120000 

Bitlfste sekizinci Jandarma mek
tebinin l laziran 9JO tarihinden ı 
Ağustos 9.l l niha yetiııe kadar on 
beş ayı mah.;us vuk1:da cins ,.e mile 
ırn yazılı on kalem c:~a'· 1 mırıs 
930 t•rihinden itibaren münaka aya 
konuldu. \lürıakasa .il mnı; Q,10 

cumam. i sut 14 ıc lliı(·, Jandarma 
mtktcbi:ıde ~:ıpd:ıcaktır. ~artn1m.: 
mezkur mektep mudiirıy~indcn ıev 

Zl olunur. 

UabilJen iJ>rdı 

)'ENl FORD 
Otomobili han:ket ha~bilc ivi 
bir fiıtla satılıktır. lk,oğlu 1'11 ı 

1 numorosuna teldone edilmcoi 
veya Galata 30.) posta kutusu 

adresine yazılmı..iı 

l~mniyet sarıdığt 
miidiirliiğiinderı: 

Mehmet Ali Ef. nin 1454 ik
raz numaralı deyn senedi muci
bince Emniyet Sandığından is
tikraz eylediği meblağ mukabi
linde Sandık namına merhun 
bulunan Erenköyünde Koz ya
tağı Suadiye mahallesinde Tu
nuslu Halim efendi sokağında 

eski 18, 18, 18 mükar~er ve yeni 
~~nıııiyct sandığı 16-20numaralıve133arşınarsa 

• v üzerine mebni iki kattan ibaret 

ıı1tidlirliiğiiıı<leı1: r::i ~i~ ~~~ :,s?~~·~~ 10~~ 
Aziz Salahi Ef.nin 19880 ik- mi üç arşın bahçe ve müştemila 

raz numaralı deyn senedi muci- tı saireyi havi maa dükkan bir 
bince Emniyet Sandığından is- hanenin tamamı vadesi hitamın 
tikraz eylediği meblağ mukabi da borcun verilmemesinden do
linde Sandık namına merhun layı satılığa çıkarılarak 1150 li
bulunan Kocamustafa paşa Çi- ra bedel ile müşterisi namına 
rağı Hasan mahallesinde Ali kat'i kararı çekilmiş iken buke 
fakih caddesinde sokağında es- re yüzde on zam ile müşteri çı
ki 14 - 14 mükerrer ve yeni 14 karak müzayede bedelini 1265 
16118 numaralı ve 210-88-76 ar- liraya iblağ eyiemiş olması ci
şrn arsa üzerine mebni biri üç, hetle mezkılr maa dükkan hane 
bir ve iki kattan ibaret 6, iki, nin 5, 5 930 tarihine müsadif ö
iki oda, bir, bir sofa, birer mut- nümüzdeki pazartesi günü tek
fak, 1454 arşın bah e ve müşte- rar son müzayedesinin icrası 
milatı saireyi havi üç hanenin ve muamelesinin ikmali mıikar 
tamamı vadesi hitamında bor- rer bulunduğundan talip olanla 
cun verilmemesinden dolayı sa rın mezkur giindc nihayet saat 
ulığa çıkarılarak 1730 lira be- on beşe kadar Sandık idaresin
de! ile müşterisi namına kat'! de hazır bulunmaları lüzumu 
kararı çekilmiş iken buken: yüz ilan olunur. havi 48 numaralı ahşap mektebin tamamı. 

Beyoğlunda Amerika sefareti ve Kohot o
teli arkasında 14 harita numaralı ve 538 zira 
miktarındalci arsanın tamarru. 

14 de on zam ile müşteri çıkarak ------------
müzayede bedelini 1903 liraya Emniyet sandıg" ı 
iblağ eylemiş olması cihetile 

800 

584 

Fatihte Manisalı Mehmet paşa mahallesin- 4475 
de Atpazarı caddesine 63 numaralı kargir 
dükkinın tamamı. 
Kwnkapıda Kürkçübaşı Süleymanağa ma- 1173 
hallesinde İskele caddesinde 12 nwnaralı iki 

mezkur üç hanenin 3/5/930 ta- ınüdiirlüg" iiııdeı1: 
rihine müsadif önümüzdeki cu
martesi günti tekrar son müza- Emine hanımın 16702 ikraz 
yedes.inin icrası ve muamelesi- numaralı deyn senedi mucibin
nin ikmali mukarrer bulundu- ce Emniyet Sandığından istik-

.~ 

HAB 1 G 
Erkek 

levazıma?ı 
ikselyesfnln 

en mUhimn15 

HABİG 
tapkadlr 

Şapkaları 
Cins ve şekil 

itibarile en 
mDkemmel 

olanlardır 

Başlıca ş1pka n1ağa
zalarında satılır. 

MÜZA YtDE İLE SATIŞ 
Mayısın 2 inci Cuma gunü saba 1 

saat 10 da Maçka'da Maçka palas •· 
partmanında birinci kapı 9 numarah 
dairesind< bulunan ve Müsyü Jak A
seo'ya ait müzeyyen ve nadide eşya
lar miizaycde surotile satılacaktır. 

Masif ceviz bronz islemeli ve meş· 
hur İtaly;ı.n ''Moltini., fabrikası ma
mulatı 11 parçadan ıniirekkep asıi 
nefis yemek oda takımı, 16 parçadan 
mürekkep fantazi muşarabi nadide 
salon takımı. 10 parçadan ;: aret Vi- ı 
yana mamulatı aari emsalsiz yatak o 
da takımı. keza 4 parçada.n ibaret 
maun kaplama yatak odası bronz ve 
lake karyolalar, 179 parçadan mürek • 
kep fevkalade zarif nadide meşe ku
tu derununda gümii§ çatal bıçak takı 
mı, kadife ve el işlemeli tiıl perdeler, 
ince ve zarif hakiki ponıelen tabak 
takımı, kristal kadeh talı:ııaıı, metal 
blan bonbonie, biı kuilik ve likör ta
kımları, muhtelif gümüş ve kristal 
parçalar, Biblolar, porsOlen çay ta
kımı, elektrik lambalar arabesk elek- ı 
trik fener, avizeler? çiçeklikler, moza.. 1 
yik tabureler. çay masuı.vernimartcn 
kadın yazıhanesi etajerler. portman· 
to. muşambalar, komple banyo oda
sı, mutfak takımlan ve sair eg.yai 
beytiyc. Meşhur "BLÜTHNER., mar 
kalı fevka~de Alman piyanosu Ana
dolu ve Acem seccade ve halıları. 
Harbi umuminin •·tııüstration .. mec
muasının nefis koleksiyonu. Apart
man dahi kiralıktır. Pey sürenlerden 
100 de 25 teminat alınrr. 

odayı havi kagir dükkanın 120-40 hissesi. 
Baladaki emlaki. mahluk dört hafta müddetle aleni olarak 

müzayedeye konulmuştur. Müzayedeye iştirak edecekler kıyme 
tin yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat olarak dördüncü haf
tanın ihale günü saat 14 te kadar Çemberlitaşta İstanoul Evkaf 
müdüriyeti binasında mahl(llat kalemine müracaatları. 

ğundan talip olanların mezk{}r raz eylediği meblağ mukabilin- ~=~~~~~~~~~~' 
günde nihayet saat on beşe ka- de Sandık namına merhun bu- .: 
dar Sandık idaresinde hazır bu lunan Galatada Kemankeş kara 
lunmaları lüzumu Hin olunur. Mustafa paşa mahallesinde ve 

lpalı~ · Bele~iJai RiJasettnden: 
Ayvalık şehrinin altmış hektarlık raddesinde bir kısmının 

kadastro mesahaları belediye dairesinde mevcut olbapdaki şar
tname ve şeraiti atiye dairesinde münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa bir ay müddetle devam edecek ve 12 mayıs 930 
pazartesi gtinü saat 16 da nihayet bulacaktir. 

2 - Kadastro taahhüdatı becldiye tarafından daha evvel tan
zimottirilmiş nirengiye müstenit ve 1/500 mikyaslı tafsilat hari
talarına binaen yapılacaktır. 

3 - Münakasaya talip olanlar evvel emirde harita işlerinde 
sahibi ihtisas oldu~u, harita umum müdürlüğünden musaddak 
bir veııika ile yapmış olduğu harita işlerinin musaddak listesini 
göndereceklerdir. , 

4 - Saniyen müzayede, münakasa ve ihalat kanunu mucibin
ce yBsde yedi buçuk nispetinde depozit yatmlması veya devlet
co müteber bir Banka itibar mektubu gönderilecektir. 

~~mniyet sandığı 
müdürlüğünden: 

caddesinde eski 73-73 mükerrer 
yeni 85 ill !17-99 numaralı ve 
220 arşm arsa üzerine mebni 
üç kattan ibaret on iki oda, elli 
arşın geçit mahallini havi iki 
dükkanın tamamı vadesi hita

Haci Şükrü Beyin 11458 ik- mında borcun verilmemesinden 
r~. numara!~ deyn sene~i mu- dolayı satılığa çıkarılarak 5200 
~ıb_ince Emnıyet Sandıgından lira bedel ile müııteri.ı namına 
t~kraz eylediği mcbliğ muka- kat'!: kararı çekilmiş iken buke
bılınde Sand~ namına merhun re yüzde on zam ile müşteri çı
bulunan _Yenikapıda Çakır~ğa karak müzayede bedelini 5720 
mahall.esınde Langa caddcsın- liraya iblağ eylemiş alınası ci
de eskı 40 ve y~~ 62. numara~ hetle mezkur ilci diikkanin 3/5/ 
ve 46 arşın arsa uzerıne mebnı 930 tarihine müsadif önümüz
bir kat~an ~baret bir oda, bila deki cumarteai günü tekrar son 
hav.a ~ır dükkinm ~ va- müzayedesinin icrası ve mua
desı hıtamında borcun venlıne- melesinin ikmali mukarrer bu
mesinden ~olal'ı sa~ılığa çık8? lunduğundan talip olanların 
~rak 118 lıra ~edel ıle ~te~- meıı:kQr günde nihayet saat on 
~ı namına kat .ı kararı çekıl~!I beşe kadar Sandık i<lareainde 
ıken bukere yüzde on zam ıleo hazır bulµnmalan lüzumu ilan 
müıteri çıkarak mlizayede bede olunur. 
lini 130 liraya ibliğ eylemif ol- ı --------------T----.-h-----------,- maaı cihetle mezk6r dükkinin L.,mnı"yet 1--'andıg"ı 

arı İll asırlardaııberİ 3/5/P30 tarihine müudif önü- J.:ı " 
d lh b"-"&. -_..... müzdeki cwnarteai günü tekrar ınu·· du- ı·ıu·· g" ı··· nden .· 

5 - Şeraiti muharrere dairesinde deruhte etmek istiyen mu
t•ha-alann §IU'tllameyi daha evvel Ayvalık belediyesi riyasetin 
den istemeleri ilin olunur. 

tanı '•· en w,;.. ,;ıa ve sıhhat kaynağı son müzayedesinin icraaı ve 

ZOmrOt Yalova kaplıcalan muameıeainin ikmali mııkarTer E . H s . H . bul d "und r olanla mıne acer, aıme atıce 
Her UlrlU sıhhi teelaah (muhtelif ueullerde U::w-uı.. dan ~ ıp nn Piraye H. lar ile Mustafa Nihat 
banralar ~ar, llaaaJ, ınhalatlon, ıçme, mez gun e nı ay~ saa~ 00 Beyin 15284 ikraz numaralı de-

ıı;'lııtktrlk, ZIJ'a, 111 ··• tedavllerl) be!fC kadar Sandık .. ıdaresı~ yn senedi macibince Enıniyet 
Her türlü eğlencelerı· hazır bulunmaları !uzumu ılin Sandığından istikraz eyledikle-

olunur. ri meblağ mukabilinde Sandık 
Her sınıf Ote~ Lokınıa Gazlnolan • . . ne H Sultan Ahmet 5 inci Sulh Hukuk namına merhun bulunan ase-

Hlkiml!ğinden: kide Nev bahar mahallesinde 

• MAYIS Terekesine mahkemece vazıyet olu Hekim oğlu Ali paşa sokağında 
n~n müteveffa Hara~amboa Ramfiya- eski ve yeni 6 numaralı ve 800-
dıa Efendinin uhtesınde olup vefat!- .. . . 

Flatlar: Odalar 1·8 Liraya kadar ıe mirasçüarma intikal eden vo mira• 700 arpn arsa uzenne mebnı 
Yemek ( Sabah, Öilc, Akfaıa dalıll ) tablo d'hote 225·500 klll'Uf çılarm t&ı.bl ile funıhtuna mahkeme SIOO arım bahçe ve müıtemilatı 
Her IUrlU malOmat için SeyrlHfaln umu ... t ce karar verilen Langa'da Şeyh Fer- saireyi havi çift hamamın tama 

MUdUrlUlı: Kaleml11e mUracael hat mahallesinde Nazrrkız sokalmda rru vadeai hitamında borcun ve-

ibL:l~::J:: T ~EEJDi bet numaralı kapıdan ırlrildikte mer- rllmemesinden dolayı satılığa elefon Beyoğlu 17 45 1.1 mar taıllk sat tarafta küçük bK oda kanl--1.. 2200 lira bed l ·ı 
•• 

mutfak ve ve sarnıç ve kuyu ve ara- Çili ~~ k ., ekarı e 1 lık, birinci katta bir sofa bir oda bir m ıterıat namına atı arı 

SATILIK TAŞ KIRMA MAKıNASI heli ikinci katta bir sofa Ud çekilmit iken bukero yüzde on 
oda bir kiler üçüncü katta um ile mÜ!jteri çıkarak müza
ik! oda bir aofa bir kiler bir ba!Jıııa. y::!: b:d:lici u~ ı;ı;aya fü!!i 

Elyevm Y unanlıWl'de. Aıina"d& bulunan vo saatte 90 ton tq kıra

bilecek bir derecede mUllem..ı bir laf kırma makin111 aatılıktır. ı,ııu 

makin• AmeriUn mamulitı olap yılnıs Mantlıon Daızı'ın lnfuuıda 

ııncat illi s- ı-. ıa ... lıilm611ai ifa etmlfılr. Tılep vulmunda tafsl
ltn l&am• ita edilir. Alöadorırun .zirdeki ıdreıe müracaaılın. 

Ulen et aompanr, 23 r•• Phllhelle .... , 

Athene • Grece 

~ordUncil kat çau il'- ve taraçadan eylıcmit olınuı: ciheti.le me:ıkilr 
ıbar•t kin kadim lriglr ve daJı.lll böl lft hamamm1n 5/5/930 tarihi-
me ve duvarları ıı1ıtap bir hep hane ç . .. 
d&-t yüı lira bedal ile talibi ulateııin- ne müudif &ıümusd81r.i puar
de olup ihale! laıt'f) ·, •, lanaı mu- telli günti tıekrv socı ~y~~ 
karrer olduğundan fu!Mfle talip o- sinin icraııı ve muamelesinin ik 
lanlarm kıymeti muh•mmen•i alan mali mukarrer bulunduğundan 
2500 liraıun yibıdc onu niabetlzıd• t ll lan'-- '-"- ·· d 
pey akçasını müatashlben 18-5-030 ~ P o uuuı mez ... w gun e 
tarihine miiaadif Pazar giinü aut nıhayet saat on beııe kadar San 
14 te mahkemeye miiracaatl.ın · dık idaresinde hazır b11hM1mala 

lıtanbul Asliye Mahkemesi Birin· 
ci Ticaret Daireainden: 

Muazzez ha.mm ve Maşuk Bey t• 
rafından Şehzade ba ında Fevziye 
mahalle ve aokağmda 12 No. da mu 
kim Ya§llr Ef. aleyhine ikame olunan 
tahliye davasından dolayı müddeia
leyh namına yazılan ı!oovetiye varaka· 
sı ilwnetg&hı:nın meçhuliyeti hasebi
le bilAtebliğ iade kılındığından huku~ 
usulü muhakemeleri kanununun 142 
inci mııddes.i mucibince i~nen te bli 
ğat icrasına karar verilmiş ve muhake 
me 14 Mayıs 930 çarşamba günü sa
at 14 te talik kılınmış olmakla mumai 
leyh Y apr Efendi yevmi mezkfırda 
lıbatr vücut etmediği taktirde müd
deinin tahliye talebinin muhik oldu· 
itunu kabul ve ikkar etmiş adedilc-
Tek baait usulü muhakemeye tabi bu 
lunan i§bu davadan dolayı aynca hak 
kında gıyap kararı tebliğ edilmiycce
j!i teblif makamına kain olmak üzre 
ilin olunur. 

aanatorilıra REKRıWlNKI" 
Asabilerle hail nekabattc bulunan 

!ar için husus! V< en asri il~çlar, 

ıaıııaa ve dimal;I hastalıklar ve sai
reain tedavlsL \"ıyanad.ın 3 '4 saat 
m-1ede şayanı lıavr.t bir ormın 
içinde. l!ilı'ın sene açıktır. Dörı ta
bibi va dır. MW.emmel pansironun 
flatı ~ ~Uinden itibaren. 

-tt.ı1 
Güzel Bebeklt·r 

Bu y..- kadar uykunuz mun
uamdır.ÇUnkO: Cildinizde pişik, 

ılvUcıe, kızartı hulba ıizl iz'aç 
lıdecelı: bir şey tahanul edemezdL 
ltbeveynlnlzin büyölı: bir i<abetle 

i dmal oylediği 

PERTEV ÇOCUK 
PTJDRAS! 

llzl pilr n•f' e ve temiz bir halde 
bulundurdu. Pertev Çoculı: pud· 
ruuu evllyal eıfale bir kere 
sonıııuz. Muhauenabnı size söy-
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1 -O-evlet Demı·ryolları or. A. KUTiEL ı Efrenci ve cilt hastalıkları mil· 
tehaRsısı l{araköy bör~kçl fırını 

d • · ı - t sırasında No. 34 J i aresı 1 ana 1 BELSOGUKLUGU 1 

lki_Yüz ton rezidü yağı, kapa!ı ~~r~.la münakasaya korunuş-r Frengi ve Ademi İktidar ,

1 

--!\Terke:-; Acen!l'.'ili (;alat.ı köprü 
bcasınJ1, Beyo~lu 2.l•J2 ~ube 
nentesı: ,\lahınudlye ilanı altınd1 
f,tsnbul ~40 

İslifade ile Otomobil, Motorbot, Sandal, 
Demir l(apu n parmaklıklar, Hane doğrama

ları, Mobilya, l{alorifer RadyatorU ve aalrc 
boyamak isterseniz 

Dünyanın en mükemmel 

,, 
STILKOT 

ltltlkll emay boyasını 
tercih ediniz. Zira çok 
parlaktır. Uzun mllddet ==-=====V~ 
dayanır ve ~ırça izleri 
ıısla göstermez. Toza. 
sotuga, gOneşe, ' istlme, 
tuzlu su vo tozlu havaya 
aside, umıım yatlara ve 
harici her teıirata mUte
hammildlr. 

,, 

Tllrkly• Aceatalığt ve umumi deposu: 
Galata Kllrolı:çller AHEN ve MUNIH 

HAN, No 3.:ı 

Telefon: ( Beyoğlu J 76ıt ) 

tur. Mimakasa 19 Mayıs pazartesı gunu saat 15 te Ankarada Dr SITKI NEPJP 
Devlet Dem1ryollan İdaresinde yapılacaktır. ,· b 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu- 1 Beyoğlu Parmak kıpı tramvay 
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa • caddesinde No ı ı ı ••ili 
katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabinnde Devredilecek ihtira berau 

Ankarada Muhasebat dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa " Hım tütün hazırlanmuı için 
usul ve tedariklt. bakkındıkl ihtira 

Veznesinden tedarik edebilirler. için Sina! Umum MUdürlüğünden 
* * * lsdbsıl edılmis olan 7 l\lıyıs 928 

Kurban Bayramı münasebetile şebekemizin Haydarpaşa - ıarih \'e 699 numerotu ihtira herau 
Ankara-Kayseri- Eskişehir- Konya- Aadana; Adana -Mersin; üzerindeki hak bu kere ahcrc ferağ 
Arifi ye- Ada pazar; Alayunt- Kütahya Değinnisaz kısımla- veyahut icara 'crilecc~inden almak 

h d k 1 1 \'C'-'&hut isticar etmek arzusunda bu· rında (banliyö hariç) adi katarlarla seya at e ece yo cu ara ' 
d Junan zevatın isıanbul Yenipo;tahan< 6. 7 Mayıs gecesinden başlıyarak 16 117 Mayıs gece yarısın a ark:tsında Türkiye ilanında 18_22 

hitam bulmak üzre on gün müddetle tenzilatlı Bayram tarifesi numerolarda kAin J!ANRI \ 'Al .TER 
tatbik olunacağı ilan olunur. !STOK efendiye müracaat eı lenıcleri 

Fazla tafsilat almak için istasiyonlara talik edilen ilanlara ılln olunur. 
müracaat buyurlması uhterem yolculardan rica olunur. 

1 
IST.~:\BL'ı, \ IL1ı Y~:Tı ,. 

DEFTERDARLIK ILANATI 

j 
Ed ı rne defterd<ırlığından: 
Edirne cı\:ırıııt!a \ltrıç, Ard:ı. Tunca rıehlrkrı ile Cullııba, 

Karahıı.-an. DO) ra~ Elçili gııllcriııın halık r Nımu Q.10 Fene•i hazi. 
ranından iti haren uç sene müddttk kara 'trilıııck tızre 6 Mau; 
Q,)0 tarihine mu-adil ~alı gıinli <:ıat on beşte ihale<i icra kılına
caktır. ~eraiti ınuz:ıvedeı i anlamak ı<teyeıılerin Edirne Ddterdar-
lıl(ına mur:ıcaaıl,ırı. 

• • • 
Yenikapı ve Kumkapıda mazbut muzayedeyc çıkarılan 2265 

lnlo me;;c kömilrüne yevmi ihalede talip çıkma<lıjı;ındaıı ımızaye0dc 
m(Jddetl 4-5-930 pazar g(inenc kadar ·bir hafta daha tcmdıt 
edilrrıiştlr. 

Taliplerin ye\ mi mezkiırde saat uçd~ ddtndarlık bina<lndaki 
ıhale komisyonuna mUr•caaıları. 

* * * 
Halıç iskcle,>nde mlı>adere cdilup muzayc<le) c çıkarılan 240 

adcı saplı~a yeYmİ ihalede talip çıkmadıpından ınıiddet! muza) c

ık 4 .:; <ı30 pazar gunüne kadar hir hafrn daha temdit edilmiştir. 

Talipkrın )tvmı ıhaledc ;alt :) de de!tenıar'ık hlnasındaki ihalc-1 
Vııni,yırnuna muracaatları: 
--~- -~~~~~~~~~~~~~~-

Ik t t!;at Vekaletinden: 
ı·:,kı,eiıır Yila\'tti dahilinde Baş 

'iran karye<indc şirnalcn Oluk başı 
c,:e~nıesindcn topal ;\]usa dcğirnH.:ninc 
müı;;takim; ~arkan \'e l!enuhen bu 
nokıadaıı ka~nı dura~ıııdaki nnkroi 
<abitcdcn bilmurur Kemikli çe;m«i· 
ne hattı ınlinke~ir· ~·ubı.:n hu nokta· 
dan J\öLü Pınarıııdo11 bilmürur ıneb

dci lıııdut utan < llukbaşı çcşmc>ine 

h:utı ınlinkc:sir ile nıahdut \'U me!'ahai 
sathı~c:-l ( QJO. ı.:erip arazii milliye \'C 

hususi~ cUe ls\'e\· tAhaasından Orhan 
llraııt beı· tarafından bıttaharri mey
dana çıkarılan Krom mad,ninin rôo 
. ene mıi<lJctle mumaiıileyh uhdesine 
ihalesi kra oluııaca~ından Maden 
'\Jizamnamc:~inin Jh 'e !l7 nci ınad

<lderinc ıcı fıkan bıı bapta itirazı 

olanların tarihi il.!ııdan itihar<n iki ay 
1.>rfınd:ı ı\nkarada lkusaı \'ckAletine 
\'C mahallinde makamı \'ilıh ete ha
uzuhal muracaat eylemeleri ilan 
olunur. 
~~~~~~~~~~~-~ 

•Emran /.!lhre\lye \'C efrenciye• 

Dr. E. ORFANİDİS 
Parİ"' akülte!'intlt:i· \'C St r.ouis ~En ala ve her cins >C:<>e<X:<>=: 

••TJae Palat lrom the Rubber Tree" M k J 
•e:r.:e:;-::.-.:;.....-.-.-.. • ·.-.-.-....... ~·.=-e.~:·:·=·=-=• ev sim aya kap arı 

haı;;tahanc inden 

J 7 3 f,tikl;\I cadde< 

·-~~~~·~re:.ı_·ı. B. o .. ı~.H m•tımı-ı'.! '.:I HAK1Kt FIRSATTAN f:j
1 

Beyo,ıtlunda i:-.tikUıl caddesinde 367 No. lu AL\IA-'JCA DERS-
Mükemmel Fransızca ve in -

Mıı~anya postası 
Cuma, Pazar, Slaı, Çar. 

şamba günleri id&re rıhtımın
dan 9 da kalkar. 

İzmir sür'at postası 
(CÜLCEMAL) vapuru 2 

Mayıs cuma l 4,30 da Galata 
Rıhtımından hareketle Cumar
tesi sahahı lzmiı_.c gidecek ve 
pazar 14,30 da lzmir'den hn
rekctlc pazartesi •abahı g-cle
cektir. Vapurda mükemmel 
hir orkestra ve cazbant mev

cuttur. 

- Trabzon ikinci pos!ası 
[Cumhuriyet] vapuru l mayıs 

Perşembe ak~anıı Galata rıhtı 

mından hareketle Zonguldak. 

lnelıolu, Sinop, S.!msun, l'nye. 

Fatsa, Ordu, Girlsun, Trabzon, 

Rize 1-lopa·ya ~idecek 'c pa

zar iskelcsilt Rize, 'iume· 
ne, Of, Trabzon, Polathanc, 

Giresıın, Ordu, Fatsa, :;dmsun, 

Sinop, lnebo!ııva uğrayarak 
gelecektir. 

Bozcaa~J posıuı 
(<;El.IBOLL') vapuru 3 Mayıs 
cumartesi 1 ~ de idare rıh

tımından hareketle Gelibolu 

Lap>tki Çanakkale lmroz Bozca 

adava ıtidecck \e Çanakkale 

LApseki Geliholtıya ujtrayarak 

p;elecektir. 

AN'f ALYA postası 
(Al\AFı\RTA) vapuru 4 l\layı< 

;ıazar !Oda Galata rıhtımından• 

hareketle lzmir Kül!Lik Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyıya 

~ldL cek ,.e dönü~te mezkOr 

iskelelerle birlikte llal}an ~far

mari> '-akız Çanakknlr CeJi. 

bolu \a ıı~rnyarak gelecektir. :f istif~~e etmek _isterseniz? ı=ıı N • A M İ R ALİ 
:ı BUGU DEN iTİBAREN :ı ~kundura mağazasında bulursunuz.f"VV"'\ 

•f lstanbul'da Sultan Han1arnında t•l •••••~+.•••• ••• ~~~··~•.•• 

gillzce bilen bir Alman M~dnmı 
her gün ögleden sonra Almanca 
dersleri vermek arzusundadır. 

Arzu edenler Galatada 479 nu- JI Şehremaneti ilanatı 1 

mağazasın1 teşrif etn1elisiniz. ) 

:ı Milstesna tenzilatlı satıştan :fı Radyo arı 
•8 1 • . • . . •I Çckoslovakyada ılaha iki padak mu-
l•ı ıstıfade edece'< ılk hanını sız • ,alfakıyd ka«ır.ırak 200. kı~ıııen 
! l ) ı.ı mim kktp bir hakem hcı etinı:L 

mcrolu posta kutusu adresine 
yazı ile müracaat etmelidirler. 

Dr. Horhoruni 
Bcy0~lu \lcktep >Okak '\Jo 35 

mua.\enc sabahla ak,ama k.dar 

Şehroınaneıindcn: Fatih Yangın 

><rinde <,'apa cirnnııda ilrdek kuap 
mahallesinin Saaıçi ,oka)\ıııda 4716. 
4~74, 41J75, 1672 harita numaralı 

ar:-alar arı!ında 24, ':"2 mltrc murab 
bal' araı;ının rneıre murabbaına l 50 
kuruş kıymet takdir olunarak saul
mık lçin mezkôr arsalar eshabı arı 
•ında ıçık müzayedeye konmuştur. 

Taliplerin şartnameyi görmek için 
her gün müzayedeye girmek için 
ihale günü olan 21 mayıs 930 çar
şamba günü lezazım müdtir!Uğüne 
telmelerı . 

SAIJll\Z \111·: llJR:\llERJ.t 

\'.\Pl RL\RI 
KARA. 01:, iZ '.\il' r 
ZA.\l \'1': J.l°h~S POS!'.\ 

Sadıkzade 
PAZA vapuru 

4 :\layıs 

gUn!i akşamı Sirkeci rı~ 
mından hareketle (Zong ld 
lnebolu, Samsun, Üny-. Or 
Giresun, Görele, Vakfıke 
Pulathane, Trabzun, Snrıııe 
ve Rize lskelelerlne nzimel 
avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
edet hanı altında acentalığl 
müracaat. Telefo~:lstanbul 

BARTIN POS'f ı\ 
Sulh t~~~~s Perşeı 

!(ilnu Sirkeci rıhtımından h 
ketle (Erel;li. /.ım!(tı'.dak, il ı 
Kurııca~ile, Cide ) iskele'' 

rızinıct \C a\'lkt edecckt:r 
Y tik Ye \·oku için ma 

m(iraı:a:ıaı: Siı l.ccı salc.n:< 

müd:ı '.\Uzan ı J~lu i lan ;:.; 

Telefon !sranhı·l :J5.J. 

TA\.' J LZAI ıl·, \ ,\l'URL. 

Muntazam Ayvalık post 

!Dl.... Selame 
~vapuı 
Mayısın 1 incı per~<:mbc, . 

17 de 'irkedden harek 

Gelibolu, ·~·e,,akJ..alr, Küç 

kuyu, Altunnluk, !-:lire 

Burhaniye, Ayvalık is kel~ 

azimet ve a vckt edecekti 

Yolcu lıilcti vapurd:t 
verilir. 

Dll\l\A'I: Cuma ;ı;rn.u 

~amı i~dremit yolcuları tr 

1 
}Cti~tirilir ı c A p alık yo 
lan gurupta kara ·a ~ıkar 

ı Adres· Ycıni~ıe TaYil 

biraderltr teldc'n lstanlıı:' 

R AK 1 5 -
!: 0 ına ısınız. İ•l •~ Dünvaııın En nıükenınıel i 
• _._.;:.::·::•"'.:-.::·::.:···T··· 1 :e::·::e::·::ex•:..•_._._ • ....!.•ı:: RAD OLARI 

B u G o N l i İşl~~;~~~kai·~;l~'~i ıııi~tir. i • 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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Fişi cereyana takmak, bir • 

MAV. ER ~ ~ lek dü{lmesl'!I ç~vlrmek 
Oalatıda ma~ozasınt!akl • K AF 1 O J R 

L lınumi nklllcri 

ingiiiz mamulatı 

"NASYONAL,, MOT~H~ 
\!azot ve mangal kömürli Jle 

müteharrik gayet sade, iktisadi 

ve fiatı her tiirlti rekaôettcn 

aridir Tediyatta teshllAt. Her. 
zaman teslime amadedir. Tafsıtı\t 

Bayazıı da!reslndenı Rüstem paoa 
mahallesinde Bılkıpanı banındı 5-9 
numaralı oda sahibi Alber efendinin 
tanzifat vergisile numarataj bedelin
den borcu olan 21 lira 74 kuruşun 
temlnl istifası zımmında tabu h,tezc 
ılınan blr adet oturak bntır ın~yt- ' 
sın ddrdüncU pazar günU •İıaı oii : -
bird< mnhallnd .. hılmuta\ rıle ~.ıiı.ı.: .~ 

5 

~ 
) 
' 1 

) 
) 
' i 

K~~::es:i:·~iri~~ire;~~~dü~~ti ~ıara DıuMu u!~!i~ı~ ~!öı~ı~s~O~ı~!l ınn i 
için Galnrnda Pf'r~embe pazarında 
Arslan l lamrida 1-5 numaralarda 

IZAKINO ARDITTI 
• < .......................... . 

HANIMEFENDİ! gerek sizin, gerekse~ Borsa Rehberı· ~------ tstanbuı suıtan Ahmet Be,incı 
• < :_v_v_, Sulh Hukuk Mahkemesinden: kız)arınıztn elbise İbtiyacatını tedarik et- < Terekesine mahkemece vaziyet o-

miıc«C>C• ine muracaat olunmasr 

< :\.lenkul kıymetler \'t kamhiyo bor a<ı ıarnlımfa ı mJliıe '" ikıisıt lunan Müteveffa Haralambo Ramli· 
mek için bu müstesna fırsattan istifade ~ mutch~s,ı<larımıza lcrtip ettlrml, \'C mcmleketiınlz<le ilk <lera ncşro- yadis Efendinin ubtesinde olup vefa-
ediniz. < !unmuş mükemmel bir eserdir. Dokuz Jı;ıldı ,ekizyUz sahifeden tile mirasçılarına intikal eden ve mi-

mürekkep olup aıııc~ c>ki ve yeni eHakı n.ıkdiıemiz ile Cumhuriyet rasçıların talebile furuhtuna mahke-

>ÔÔÔOııOııOııOııO-C-C-C>< ıhıııiarının • fotılJrraflarını ba,·idir 'iünderit·aunın en mı..ihimlcri • mece karar verilen Bakırkliy'ünde Ce 

ı vizlik'te Hamam sokağında 2-4 numa •llXIIIXX• ESKIŞEH R ~IIIIIIII~ şunlardır. ralı hane kapıdan girildikte bir sofa 

~ 
Borsa!arın tarihi, TUrk ve ecnebi borsaları hakkında 'k' d b' k od b. ta•ı•k 

~ BÜYÜK PORSUK OTEL' t ~ı 1 1 o a ır yeme asr, ır ... ' ,, ..,. malilmat, lstanbul borsası muamelAtı hakkında izahat - TUr- bir hala ve bodrum katta çimento dö-

~
I kiye Maliyesi tarihi - Mail teşkilatımız, MeskfikAt tarihi • ~eli bir taşlık bir mutfak bir gusulha f LOKANTA - GAZİNO ,. Esham \'C 1 ahvllAt hakkında malftmat - UUyunu umumiye ne, bir od• ve yanında tekrar bir oda, 

, Vasi ~alonları Bahçesi _ Tarııçası _ Ririııci sınıf tarihçesi - Kambiyo hakkında nazari ve Ameli malOmat - ~~m~~ı:~ı~i:ykr~;;:,~;ı~~ ::ri;~örtı.:: 
•• ~ervi~ - Kalorifer Elektrik - Telefon - Banyo - Banka mııameltltıaa alt maJOmat - Memleketimizdeki mlllf bir hala, ÜGiincü kat bir çatrdan iba-t. • ve ecnebi hnnkalar - Borsada mukayyet şirketler ve bu 1~- ret kö9e başı iki tarafr cadde elektrik '>• Medeni konfor. • ter ile aJAkadar daha bir çok maliımat. ve terkos suyu tertibatrnı havi tah-
>~ Odalar l,1;2-2,1/2 .l,l 2 ' Darulftinun ile mülki\'e ve ticaret mekı<pleri ıılebesini, ticaret minen otuz dört senelik olmasrna na-
"I . d h l . . p k "' k' h' o<lılarını, Banka memurlarını ve bütün münevverleri alftkadar eden bu zaran metanet ve reeanetlnl muhafa-•• Tdgralla odalarınızı temın e e i irsınız. orsu c.s ışe ır. za etmiş müceddet denilebllcek dere-

cağ( ililn olunur. 

* "' • 
Şıhremınetinden: Hoca Hayrenin 

mıhalleılnde Ayazma kapıaı yanında 

67 numaralı kule! zemin yerindeki 
düklt:ln ile Şehzıdcbı~ında Oarillbı 
dlı medresesinde 7 numaralı oda 
kirayı verilmek için açık mUzayedeye 
konmuştur. Taliplerin şartnameyi 

görmek için her gön müzayedeye 
girmek için ihale gilnil olan 112 mayıa 
930 perşembe günü levırım mUdilr· 
lüğüne gelmeleri. 

• * • 
Beyazıt dairesinden: Molla ~··

narl mahallesinde Vezir hını cadde
sinde Mahmudiye ottli sahibi Mu. • 
tala efendinin tanzıfıt vergbi nuını
rataj bedelinden borou olan 91 lira 
li4 kuruşun temini lıılfuı için tahtı 
hacze alının bir adet kaıı Mıyuın 
dördüncü pazar günü saat on dörtte 
mahallinde bllmUzayde satılıcıRı illn 
olunur. ----..... -....,, ..... -----!LAN 

•
•VY• •• • • •...,. • •. ~••••YY••...,.•• mühim oserin mewudu pek az k:ılmı<tır ..;arış ırri Rıhçekapıdı . . . h I' 
,. ..................... ,. ...... ,..... ..&A..&A44&AA444 . !)"dil .. "k' il· d llo - · ı .'d. cede tamıre ıhtıyacı olmıyan ba çe ı 'furk l\11Rdın şirketinin Buru ve Kü-

AM .\'f()' RLE R ı or ncu • 8 ıt .ının a r-a il"'"" " bir bap hane bin lira bedel ile talibi ,. i.... •••• • ••••••• ! ıabvı ve r,skişehir VilAyeılen dahi-
' • ()()() ..-- uhtesinde ihale! kat'lyenln icrası mu- llnde vaki krom madenlerinde isılh· 

K P E - · . ı karrer olmakla bedeli meskfirdon faı M. A J L L { Q "'°> ~ Oldman marka lngllız ve Sentetlen (><><O laya talip olanların kıymeti muham- dam olunmak üzere aıidc beyan 

ı i * Şık sao·lanı yarış ve tenezzüh . mencsi olan 600.0 liramn yüzde on olunan [en mıınurlarını lhdyı01 
harikulade foto~rnf film H pl:lklarıııı tecruhe edıniz. • ~ pey ak~asını mustashıbcn 18-5-930 \ardır. Şöyle k4 

• .\rtık onları daima kullanacakstııız. ~ b • •ki ti İ tarihine müsadif Pazar ~ilnil saat 14 1 - Bir makine mUhendl&i 
........... ller »erde satılır. ............. JSJ e er te mahkemey: milracaat arı ilin olu- ( Eloktlrlk mühendisliğini de Ha 
• ' • ile her nevi nur. edebllıcoklor tercih ıdllecektir.) 

l l b 1 T l lı' 8 M' d ı d TÜFENKLERİ İLAN 2 - Bir messah mühendisi. san u uz Dııısarı a~ üuOr O~üouen: Av Üıktidar askerlik dairesinden: rıı:e; :,ıı~::~~r::.~~~~.· tec-
Konya tuz inht arı baş mudüriyetlne mülhak Ya>ıan ve To<un rovelver ve levazımatı depoııı: !076 Nı\ lu lb. zabitleri ve lh. 'fallp olanların ıehadeıname '" 

. nıleha!arırclar araöl' "~ na1dı·illlecek hlr mtl on kilo tuzun be- Galatuda Mahmudiye coddesi 7-9 numaralı CEMiL VE A•. memurları kanununun (4) üncü tasdikname ve tercümeihal vJraka· 
' · I · • ki'! 9 t b ı<l ı• k ı HALl

0

L 1,BRAHIM bısıklet veeslAhama"azalarında toptan maddesine tevfikan lh. mülazım ol· ı ı· 1 il · · · (' 1 'd l Lr Kİ ıısıı ıçm te ı t' ~nan 'l ~ant m aı ı nyı ~<irülıncl igin- k h fi ı" 
1 

k d arı suret er e şcr:ıııını •J cıa a 
lkn fi . .'J-l)JI) rnrılıirı• nıu-a<lif Salı l(Unlİ >.ıat on hL~tc pazarlık ve perakende ()Jara e ven yata satıma ta ır mığa calip olacak gedikli kilçOk za• 532 numaralı po,tı kutuou aJıtsinc , 

.ı 1 arar ı erildi inden taliplerin bıanbul tuz iııhis·ırı . C~«- Tcldon Bcıo~lu 21J5h ·~Q hiılerin ıııhrlerine milrıcaarları. bildirmeleri 

Amme· Luthcr Scek C:reHcnıu 
ubılı fabrikalarından muıe 

dOnyaca mq'ıu; 

M J A G 
Her nevi del(ırmc , ckm 

ilolar, çime~to, hıra ve k:llt 
neleri tesi~ edilir 

·ra1ep üzerint: ını.:~~:ıncıt 

proje ıınzim ve mUhtndbleri 
rafından ziyaret edilir. Fızll 
fçln Galacad<t l'er~emho P 
Aslın handa 1 .'imıınara!ard• 

lZAKlNO ARD 
Möesseselerlne ınuracaat olun 
nmisyonlar, deıi;irmen tışlırı 
ipek ve işbu ticarete mütC 
bilcilmle mevat depomuıd• 

Zayi: Scyrlscfcr :'ıferkeıl• 
mış otduğıım 21 ru sicil n 
ehliyet cüzdanımı Z&) 1 eıt 
yenisini çıkaracap:ımdın 

hilkmU yoktur. 
Bebek ln<irah cad<l,; 

Dok;or Lorin ~ 

R:r ma~azaila ı•tih<lanı 
üzere bir \ll 'l IA~ll' ılc 
ya~l:trında bir tı~nUl\C ı'• 
dır. ~. 1'. rumuzılc \ c i 
l':'ö nuıncrolu kutu ııdıC"1 

ı..:a:ıt ediniz. 

M ' l~d .. - .. Burlı es u mu uru 


