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Bur;üN 
:! in:i sahile'!· • 

· ı- Jrıııit:roıı 1'arihf 1ctrf ".l 
istendi 
Adliye wrkilf ve muhte
lil en~ümen 

'ı: .f - Sthir haberleri 
2 Harici haberJ:!t 
3- Son habeT?er 

4 üncti sahiicdc · 3 üncJ sahifede I 
1- Elüaneı biifçt .. i haz'ria· ~ 

namadı r 
2 - Bir maznunun .i damı 1 

1 --t·eıck -- - -
2 Ku~ak rn.Laftrt 
a H,kA.ye, Roman 

~:~~b:'""v.:ğ~:r:.~, 1Şeker- inhiSarının~ kaldırıtmasi isteniyor , dün 
~1tJ:f:~::Ei~f~~~~ T. Odasında dikk~te şayan . münakaş~Ier· oldu .. 
~Ogünkü neslin mahsulüdür. A-

::~e~~i~~o':{'!:n f~~:tır;:~~v:~ inhisar kaJkınca seker -kiloda 1 Hilaliahmer. 
tibı vasıtaları taşıyorsa, onla- ' •• •• 

~ıııeydana getirir. Yarından 30 40 k pahaJıJan·acak ını?. gunu~·-lgünün hazırlamadığr şeyleri• - uruş --- -
"':.klemek doğru değildir. Bu
Fnkü nesil, şimdi ne eker11e, 
arın ancak onıı bicer. Etrafı
:ı~da, daha iyi şeyler görmek 
'lıtıyorsak, iyi, doğru ve güzel 

1_:fhumlarının hayat ve muhi
·•ııızde intisannı arzu ediyor
'<lt, evvela bunları kendi hayat 

lıe Vicdanımızda tahakkuk ettier ını. Yaşıyan, hareket eden, 
~rlu bir mısal, ancak kendine 
"<11?.i. en varlıklar yaratabilir. 

ı Cihan harbinden sonra dün-

l anın her tarafında genclikten 
'"' -""Yet etmek bir moda olmuş-

• 

Maliye vekaletine 
...... 

Bir nokta: Şeker 
inhisarının kalk-
masını da istiyen 

gene ticaret 
odasıydH .. 

rnuracaata karar verildi 
Bu büyük hayır ve 
şefkat müessesesine 

aza olunuz! 

Bugün ve yaran Hilllli
ahmer için teberruat 

kabul edilecektir 

Ağızlara kilit mi? 
.. ıllliiıı .................. ... 

Doktorlar arasındaki 
ihtilaf alevlendi .. 

Dün Etıbba odasında isticvaplar yapıldı. 
Iı .. akat dışarıya su sızd~rılmıyor .. 

Etıbba odası idare heyeti dün 
toplandı. İdare heyeti bu içtima 
da, son günlerde profesörlerden 
şikayet eden genç hekimler me 
selenle meşgul olmuştur. 

~· Gençlik maddiyetçi olmuş, 
~tnçlik fikir ve seciye idman- içtimada bağıranlar 

ne istiyorlardı? 
ı 

1 
tından ziyade bedeni hareket 
~ kaygulara kapılmış.. Bun-
1 .•• doğru olabilir. Fakat genç-
ıgı b ' . . d"' .. ·ıı . 

DIJn ıoplan1111 ve şeker lnhıııarının haıau·ııması lı;in 
mHllye ııehllletl nezdinde acele teşebbüslerde bu/11-
nulmasına karar ııeren Ticaret odcıs; iç/ima halinde ve 

~ 
0 

u va~ıret~. uşuren a!11ı. ~ Ticaret odası dün mühim bir nince azadan Hacı Recep Bey 
~ • kendısı mı ıhdas etın_ıştı: · ı içtima aktetti : bağırdı: 
darp esnasında baba otorıtesın k ·nh· 1 . . • en h k ı · k'" .. k se er 1 ısarı- - Bız vaz geçtık bu ışten İn-. nıa rum a mış ıse, uçu. ı · d 
liic"d · d.. ·ı ·ık d ' nın :ıazıran a hisara bin kere razıyız. Başka 
~ "u unya ı e ı temasın a 1 1- - d 
.r Çok maddi sıkıntıların taz- agvın an .. son- bir aza da: 

Yıkı _ . b l ra tahaddus e- j o" l k . h I -,. ne ugramış ıse, un arı o d k . 1 - me ten ıse asta ıga ra 
.. ,~ . • ? H b" ik e ece vazıyet e 1 d" M"h' .. k •· ıstemı~tır. arp ıtt ten ı h . tı· b" zıyız c e ı. u ım muna asat-""nr h 1.. .. 1 . . e emmıye ı ır ı b h .. .: 
ı. a, cep e l onuş erının taş- tt 1 tan sonra u ususun must .. ce-
<ın t ,. . . k" d sure e meşgu 1 k·ı k .1 I es ıtlerıne, para, ıç ı, ans, ld H tt b _ en ve a ete arzına arar verı -

ı <ılın ki . . h ı . fi' o u. a a a r 

dan şikayet için odaya verdikte 
ri 150 imzalı takrir büyük bir 
ehemmjyetle Karşılandı. Aza
dan bazıları: 

- Bıı şekil tıcaretin serbesti 
sini ihlal ediyor, dediler. Neti
cede inhisar id esinden bu gi
bi hususatta da a dikkatli clav
ranrlma~ının rica edilmesine ka
rar verildi. 

ların zevh. erlının .ırs ıbıs 'ı a- zı azalar şeker l c ı. S . . . 
f ~ a sa ıt o muş ıse un ar . h" . anayı serg1111 Zahire '-orsasının masrafı 

nıın k b h · ·d· ? G l'k ın ısar resmı- ~ 
t~ bu .~ a atı .. m.ı ır. kenç ı - nin kalkmasına Galatasarayda açılacak olan nı vwidatı korumuyor 

gun ne goru"orsa onuıı · · · L' · · 
!ıı1ır 1 :t h' Hacı t.ec<0p Ef. odanın o"n ayak rnnayı sergıs•ne ıycJ sergısın z . b u v u başlıca a 1 ahıı:e arsası muamelenin liki b .~Ya .~uurs z d - lıumad• batıra nJa,da• olmuş oldu- den kalan üç bin lira,nın ktısat e ugunku hayat şartları ır. - k . h" . k vekaletinin müsaadesile bu ser- azlığı yü~ünden varidatın gittik 
eı:ennıe ı· · un· ı·z şeyler \'arsa gunu unutara ın ısarın ıp a- 1 . • • çe azaldıgını ve \aridatın mas-

llııl c ıg · ' k' ı · · k k d gıve tahsısı kararla~tırıldı · ; . arın ıslahına da evvela ken- ı sını ve a etten ıstı yece a ar · · rafı koruvamıyacak bir halde bu 
~ nefsimizden bas lamak zanı- ileri 'ardı~r B_u .tale~ bazı se- j U n •e buğday mu<:.melatı 1 lunduğu~u bildirerek Odadan 

tinde}i z. b.~pl~~~ 111.ustenıttır Zı ra rapor- Hariçte un ve buı; day uzerin 1 O,C'IO lira avans istıyordu. 
l\·ı . . . , ıı· torlugun ıçtımada okunan rapo de muamelı:ye mani olmak için 

'lıeı:'t e yuvaslı~ , .ıçtbımalı mu b·~~ runa göre şeker inhisarı lağvedi ni.zanınameye'müzeyvel bir mad Liman şirketi müdürü Ham 
, cp gene ıgın as ıca ter , 1 - · d b 'h · d di Bey söz aldı: 
~c f)caklarıd;r, Mekt~plerde bi- . e·C:gın en k u day ı:ı h~yetın en. de ilavesi kabul edildi. 

11 terbiye, kitap ile değil, misal ıtlı almren şe er en ınk ıb~a1 r2r7eskmı j Marpuçcular hadisesinin 
le tamam olur. Muallimin bir a mı amasına mu a ı u- • - .. k 

~ .,. .. ..k . .. d 6 muna aşası 
ı.;eket, düşünüş ve söyleyiş ruş gumru resmı yuz e ınu- 1 . .. • 
liı"lı bütün bir kitaptan daha amele vergisi, ve oktruva resmi 1 . Marpuçç.ularda bır dukkana 
... ııessir izler bırakır. Babalar, alınacağı ve bu vergilerden dola b~r adam bır paket. bıralf;ını~, 
~ıaıa h k d ·· . - bır az sonra gelen hır kaç ınhı-
~I r, er a şam, unyaya a- yı şekerın pahalrlaşacagı yazılı- b k . . . d 

an yeni ve mütecessis hüvi- sar memuru u pa etın ıçın e 
1ttin üzerine şefkatle eğilmez- yordu. kaçak çakmak taşı bulmuşlar. 
~t&:, içtimai muhit onlara boş Raporun bu noktasına geli- Bu civar ticarethanelerinin bun 

ti~ 1tlerinde okuyacak şeyler, 

Mr. jackson diyor ki .. 

- Borsa bu parayı da ödeye 
mezse netice ne olacak, diye sor 
du. 

Borsa komiseri Akif Bey de: 
- Borsa yakında faal bir de

vreye girecek, o vakit bu para 
ödenebilir dedi. 

Neticede azami 5000 liralık 
avans verilmesine karar verildi. 

1 Yeni intihap 

şu 

kay 
dır. 

yük b 
teberrua 

Bu büyük 
müessesesine 
yardım ediniz. 

aza 

Devlet Bankası 
projesi 

Bir müddettenberi tetkikat-
ta bulunan Lo
zan darülfünu
nu profesörle
rinden miitehas 
sıs M. Morf 
Devlet Bankası 
hakkındaki pro 
jesini ikmal ett 
ği Ankaradar 
gelen haberler 
den anlaşılmak 
tadır. Proje he 
yeti vekiledr 
tetkik edildik-
ten sonra Mec- M. Morf 
lis heyeti umumiyesine sevke
dilecektir. 

Projenin tetkiki 

1 

Oda Reisi Tevfik Salim paşa. 
bu içtimada istiçvap edilmesi 
mevzuu bahsolan hekimlerle it 
tihaz olunan mukarrerat hakkın 
da ketumiyeti muhafaza ede
rek: 

-"Bu mesele etrafında sö
yl.iyecek hic bir sözümüz yok
tur." demiştir. 

Alakadarların tenkitleri hüs 
nü niyetle yaptıkları nazarı iti

bilecektir. Müştekilerden Dr. 
Muhip Nurettin Bey dün bir 
muharririmize demiştir ki: 

- Şayet Etibba odasından 
hakkımızda hiç ummadığmuz 
bir tecziye kararı çıkarsa Ali di
vanı haysiyete müracaat ederi1 . 
Her 'halde davamızı daha bi ta-
rafine dinleyecek makamlar var 
dır. Bu şahsi bir mesele değil, 
bütün gençliğe ait bir iştir. Has 
taya salah ve şifa verecek ma
lumat her hekimde vardır. Yük 
sek etibba. hastalara kendi mu
hitlerindeki hekimlerin de değe 
ri olduğunu söylemelidir. 

bara alınarak vıeselenin kapatı-
1 

Ancak bu suretle seviye düş 
kı:ağı şayi olmussada bunu an-ı künlüğünder mütevellit akın 
cak ı:.1'ivanı haysiyet takdir ede-) durdurulabilir. 

Bir oburluk mucizesi! 
! Bir oturuşta 

4 okka 
tatlı yedi 

ııı· tcek yerler, görecek güzel 
~al!er veremezse, mektep o
ıc~ ~alnız dimağına yüklene
tııı Vıcdanı ve benliği ile meş
~ olmazsa, gençlik nasıl ye-

biJir? 

ı nC·ençlik ancak bugünkü nes
ıc .ıhtimam ve fedakarlığı ile 
t ;ışebilir. Gençlik yalnız ken

''Yeni Türkiyede ve bilhassa Ankarada 
gördüğüm terakki 

ve faaliyet beni hayrete düşürdü .. ,, 

Fen /11/liillssi reisi 
kim olacah? 

- --·- ~ 

ANKARA, 21 (Milliyet) -
Devlet Bankası hakkındaki 

layihanın bugün İsmet Pş. ile 
' Maliye Vekili tarafından tetki

kine başlanmıştır. 

Darillfuniln IJniJnde 
biriken halk 

ve obur Mehmet 

Dün Beyazıtta havu2un ya
nında bir oburluk bahsi olmuı 
tur. 

Hukuk falıll/tt>.'I rl'ltıl 

emin/iğe namzet mi? ~ ~aYgusuna düşmüş hodbin "Gazinin memleketi temeddün ve terakkiye 
ı ~ tııuhiti içtimai müvacehe- ı ()'ötürmek hususundaki harikulade kudret 

"''<lekı ı ·· 1"' 
Darülfünun fen fakültesi 

meclisi bugün toplanacaktır. 

1", 

• 

tq] a ırs< onun 1enuz teşe{ k b"I' t" b"'f" d"' h t d" ·· d'' 
~Jt Ctmck Üzere olan hayat te- Ve a 1 tye 1 U lJn Unyayl ayre e UŞUr U,, 
il kısi tabii bundan müteessir tir. Mr Jackson An~ar.ayi .tcrke~-
1,lıt. Genelik enerji ve hulya / ' meden evvel memleketımızı zıyarctın 
~na - d B .. k·- ·ı den hasıl ettiği intibaları şu söz-

tıı 1. ~~ ır. .~gun u nesı ' ( lcrle gazetemize anlatmak istemiştir: 
\ıç ıgın ene_rJ~ ve . huly.asına - İstanbul, seyahatim esnasın-
1'4 tn gelen mılh ve ınsanı cer~ da gördüğüm , şehirlerin en güzeli 
le 1 veremezse, onlar kendı ve en ~ayani dikkat .olanı idi. Mem-
~~~ine tasar. ve yalnız sevki lekeuni.zc i!k defa olarak geliyoru'.". 
~ ,ııterin tesiri altında şikayet ~~nı Tıırkiy~de husu!e_ gel~iğinı ış~t-
ti~inı·. · ·k ) · 1 G" tıgım terakkı eserlcrını bızzat gor-
t e ız ıstı. a~et erı_ a. ır. u mek hususundaki arzum beni buraya 
~ açılan bır çı~ek gıbı genç- kadar getirdi. Bilseniz memlekcti-

~Q te ancak iyilik, doğruluk, nizi ziyaretimden ne kadar memnu-
~elJik aleminde inkişaf eder. num. Yeni Türkiye cidden şayani 

ZEKi MESUT 

~·- ....... -·---

Bu içtimada 
Hüsnü Hamit 
Beyin fakülte 1 
riyasetinden is- , 
tifası meselesi
nın görüşülece- 1 
ği şayi olmuş- ı 
sada takrir sa- 1 

hipleri içtimaın ~ 
bununla al\kast j 
olmadığını söy
lemektedir. 

Bu istifa do
layısile riyasete 

Burhaneddin B. getirilmesi dü
şilnlilen ilmi heyet müderrisi 
Fatin Beyin bunu kabul etmiye 
ceği anlaşıldığı için şimdi riya-

\' ı\\. Komisyon 
elliden bazı tenkihat 

yapılacak 

dikkat bir memleket!. . Bilhassa An
lıarada şahit olduğum terakki ve fa
aliyet beni hayretlere düşürdü. Bu
rada bütün insanlar faal ve çalışkan. 
Memleketin başında bulunanlar bü
tün siyasi vt iktisadi meseleleri biz
zat ve derin bir aUika ile hallediyor-
lar. sete en kuvvetli namzet olarak 

ıı ~Uhtelit mübadele komisyo 
1 l\ Utçesinin 180,000 liraya 
._11<

11 . edilmesi üzecine Haziran 
•ı ıtıbaren yeniden bazı tensi
J'.~Pılacağı söylenmektedir. 

. il'\ uıı., M. Rivas'ın riyasetin-
\tr~i alı büro toplanmış, bütçe 
··~ ında geç vakte kadar mü-

~rat · · cereyan etmıştır. 

ş liaıan Reııit Bey 
tı a~~ vilayetleri TUrk Ocak
tı ~1.tf:ttişi Hasaı, ~eşit Bey 

•r~t alı muavini Fa_ .,..,eyi zi
"tmiştir. 

Yeni Türkiye hakkında Amerika- müderris Burhaneddin Bey mev 
da ne düşünUldüğünü anlamak isti- 2uubahstir. 
yorsunuz. Umumiyet itibarile Ame
rikada yeni Türkiye hakkında mal<I- Maamafih yeni intihabatın 
mat yo~~ur. Türkly~. k_cndini tanıt- ne 2aman yapılacağı ancak isti
tı~mak ıçı? maatteessuf ıcap eden ıe- fa meselesi hakkında vekiletten 

.'11r. Jadıtıon kılde faalıyette bulunmuyor. Memle- .. 
. . ketime avdctimdt güzel memltketi- cevap gelince teayyun edecek-

ANKARA, 20 (Mıllıyct) - Boa- · · I I tir 
M"h d' M kt b" El kt "k D nızı tanıttırma a ça ışacağım. Fakat . 

ton u en ı~ e e .. 1 e rı C· Türkiyenizi nasıl tanıttırmanı.1 li.zım 
parııman.ı ş.eh .f'.rofesor Dugald Jack- geldiği hakkında size bazı fikirler 
son şehrımızı zıyaretten sonra mem- so·· it ek · t · S' h d 

· · 1 - k M J k Y m ıs erım. ı:ı er ~ey en 
lekctmızı do aşmaga çı tı. r. ac - evvel vücude gcti di''" . ili 

A ·k H"k- · f d r ,.ınız m eser-
son men ~ .. u ıımetı t~ra ın an !eri göstermelisiniz. Bütün sey-
Japo.nyadakı dunya muhen.?ısler_ ko.n yahlara mümkün. mertebe teıhilat 
g_resınc murahhas olarak gonderilmış gostermeiisiniz. Ecnebilere Türk mil 
tı. Jetinin vücude getirdiği büyük ve 

Mr. Jackson Ankarada mekteple- şayanı hayret eserleri göstermelisi-
ri ve sair mahalleri ziyaret etmiş ı 
ve bugün !stanbula hareket etmiş- (Mabadi ikinci sahifede) 

Ankara Nafia fen mektebi 
talebesi 

ANKARA, 21 (Telefonla)
Ankara nafıa fen mektebi yeni 
bütçe ile ilga edildi. Talebesi İs
tanbul mektebine göntlerilmiş
tir. 

-- ·-----
C. Goureaud 
Gazi J--Iz. tarafından 

kabul edilecek .. 

Ceneral <iourtaud müt;;,. 
ke st1ne/erJ11dt1 İstanbu/ric. 
General Pel/tı ile birlikle 

Harbi umumide Çanakkale
de ölen fransı?ların mezarlarını 
ziyaret etmek ve inşa edilen abi 
denin resmi küşadını yapmak i-

Trabzonlu Mehmet isminde 
21 yaşlarında eski bir simit~i 
çırağı, arkadaşı Receple bir li
ra için bahse girişerek 4 okka 
tulumba tatlısı yemek suretllo 
oburluk bahsini kazanmıştır. 

Mehmet krsa boylu, 2aif ve 
ufak tefek bir sahıstır. Bu ohu· 
run tuhaf vaziyetini görerek 
toplanan bir çok halk ta şahii 
olmuşlardır. 

' Bir saat zarfında tulumba 
tatlılarını neşe ile ve rahatça bi 
tiren obur Mehmet diyor ki: Yukarda: Halk oburu M ,f-

- Bu da bir şey mi?.. redigor. Aljada: Mtlımel 
5 lira mukabilinde daha 3 dört okka tatl1111n 1;011 

okka tatlı \'eya tuzlu yenıeğe lokmB,\lnt yiyor .. 
hazırım. Zaten işsiz kaldığım i-ı 
çin bu bahir bana hayat verdi. Zabıta, bu oburluk yüzünden 

Fakat artık kazandığımı gö Bayazıt meydanında toplana t
renler yeni bir bahse girmek is lan dağrtmağa mecbur olmıı§-
_emiyorlar." tur. 

Muzır ecza imalinin tahdidi için 
konfera'ns toplanıyor bir 

çin Haziran iptidalarında Faris Genev, 21 A. A. (H. M. )-1 ralarile 14 - üncü ınaddesint'. 
ten bir fransız heyeti İstanbula Cemiyeti Akvam Meclisi muzır) zikredilen mevaddı istihsal e· 
gelecektir. Bu heyetin başında ecza imalinin tahdidi hakkın- 1 elen ve yapan ve istihlak eden 
Çanakkalede Seddülbahrrda bi-. daki raporu kabul etmiştir. Bu memleketlerin hükumetleri da-
2e karşı harbederken bir kolunu 1 rapora nazaran muzır ecza ima- vet edil~cektir. Davet edilecek 
kaybeden Faris askeri Jttıman- ~linin tahdidi için bir beynelmi- hükümetler meyanında Türki
clanı ceneral Gbureaud bulunu- i Jel konferans inikadı takarrür ye Hukumeti de vardır. Konfe
yor. ·etmiştir. Konferansa Cenevre rans gelecek Kanunuevvel ipti-

( Mabadı dördüncü sahifede) lmnkavelf'namesinin B, G, C fık dasında içtima edecektir. 
I 

J 

1 ! 
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N 
HARiÇTEN "ALDIGIM.IZ HABERLER, 

Avrupa birliğinden maksat ne? 
Gazi z. 

yanın 

ne yeni düıı
hayranlığı .. T 

? 

ıt 

B 

:1 
:t .. 
Ü .. 
= 

l 
_, 

, 
':= 

1 
~· 

NakBeden: KAMRAN ŞERiF 

" Ne duyuyorsun?,, "Öleceğim için 
biiyiik bir sevinç! .•. .. 

Yalnız dostluğu 
kuvvetlendirmek 

--.. ···---
Dünya siyaset alemi şimdi 

yeni bir mesele ile karşılaşıyor: 
Avrupa birliği .... "Avrupa bir
liği" tabiri müphem olmaktan 
kendini kurtaramıyor. Fransa 
hariciye nazırı M. Briand tara
fından ileri sürülen fikir ve son 
muhtırasile devletlere sorulan 
süaller bugünkü siyaset alemini 
az meşgul etmiyor. Fakat, Av
rupa birliği; deyince ne anlaşıl-

11 l ı malı. .. ? Evela bu tabirin müp-~ .... tflnde rubap olduğu halde sahneye er f'Y p hem tarafını izale etmek, ona 
n şarkı söylllyordu ! lazım olan vuzuhu vermek icap 
11 

Neron çocukluğundan be- ruklu ~ıldız beli'.~i. Bu hadise ediyor. Fransa hariciye nazırı 
"'ri araba koşularına, tiyatroya herkesı dehşet ıçınde _ bır~k~ı. geçen eylUlde Cenevrede Avru
e meraklı idi. Fakat şimdi bu ip- Bunun ne demek oldugu aşıkar pa birliği fikrini ileri sürerken 
atila onu tatmine kafi gelmiyo~- dı: . .. .. Avrupa milletleri arasındaki 
:ı',Ju. Şiirler yazdı, bunları bizzat ~~ !mpar~~orluk hukumdar bağları kuvvetlendirmek.teması 
·'i taganni etti. Senek, bu çocukça degıştırecektı · . . arttırmak, m~terek menafii mu 
r.hareketlerin dünya hakimine Kuyruklu yıldız bır çok şayı
~·vakqmıyacağmı söylemeğe ce- alarm çıkmasına meydan ver
i" .aret ettiği :zaman ona kemali di. Vakti le Agripin tarafından! 
• ururla şu cevabı verdi: tah~a çıkarılmak isten.i.len Ru-
1: - Siir söylemeğe ilahlar bi- bellıus Plautus'un hukumdar ol 
t le Kendilerine yakıştırdılar.' ması ilahlarca mukadder old1;1-ı 
· Ber.Jen evvel Apollon'da rübap ğu ağızdan ağıza dolaşmaga 

•·aldı. Ayni şeyi ben de yapar- başladı. . . 
·• ,am kendimi :ılçaltmış ol- Neron bu şayıalan vakur bır 
•İmam!... sükunetle karşıladı. Plautus bir 

' 1' Neron artık kendine miırşit 11<aç kelime ile yanından uzak
J,,.,temiyordu. Fezahat ve fazile' !aştırdı. Ona dostane bır tavur-
1'ti mezceden kanlı, bulanık ma- la: 
r,isi Agripin'le beraber mezara - Roma istirahati namına 
ıl ,omülmüştü. söylediğimi Y.apmakta tereddüt 

1
• Vaktile saydıgı, s()zlerini din etme .... C!oruy_oru?1: ~erkes se 
dtedigi insanlara şimdi bir düş- nın 'smını end~se ıle a.gzın~ ~lı
:ı r.an nazarı ile bakıyordu. Bu yor ... tftıra dıyeceksın: Bı!ıy~ 
i yabancı adamlar kendisinden rum. Sana fena 1 ık etmek ıstı
' ne istiyorlardı? ••• Ayak üstü yen dü~m_anların ~er~inden kaç 
~lurmıyan bir saltanatın, ölümü makta ıstıcal et ... Gıt bakalım 
ıl:ıü sezmiş gibi hayattan son Asyadaki ülkelerimizde neler 
Jııevku şehvet ııasibini kopar- oluyor, gör! . M. Brla11d 
e 'lak istedigı bu sarayda onlar: Bundan sonra ne ınsanlar- . .. 
.i .e arıyorlardı?... dan, ne de ilahlardan pervası hafaza ıl~ mu~terek ka:a~ v~r-

Burrus'la Senek İmparato- olmadığını anlatmak için mu-. me~ şeklınde ızah. etmıştı: Fıl-
1 :-un arzusuna uyar gibi görüne- kaddes bir pınarda yıkanmak 1 hakıka bu da ~at~ıkatta hır ço~ 
:ı·ek Vatikan vadisinde kapalı gibi bir .<l.i.nsi~likte. ~ulundu. B.u mü~·ıakaş_aları ıcap edecek mahı-
.cbir koşu yeri yaptırttılar. Fakat h_areketı. uze~ıne ıl~hların hıç yetındedır. . , 
toNeron koşu seyretmek istemi- bır ve~hıle hı~det ızhar etme· :aın_ız. M •• ~nand ın o~aya 
nvordu onıın can attığı, umumi melen herkesı şaşırttı. Mabut- attıgı kıkır Avrupa mutte
E ·oşu ;erlerinde ki o hava, hal- !ar sank_i teveccü?lerini. ü~e~in- hit ~~vl~~leri" tar~ında bir t.e
ikın kopardıgr kıyamet, seyirci- den e!<sık etmemışler gıbı, Iı:ı1- ş~kku~. vucu~e ge.tırmek. d~ğıl-
len oyuncuya sirayet eden 0 par~torluk ordularına Ermenıs- dır; Bo>'.~e bır ~~yın .tehlıkelı ola 

J :ışkrrtıcı mıknatıs kuvveti idi. tan da 7:~ferler kazandırdıla.r.. c_agını soylemege, bılhassa A~e 
,Mesirenin duvarlarını yıktırıp Işledıgı gunah:an sonra ılah nk~nın ne kadar kuşkulanacagı 
rkapılar açtırdı, bütiın Roma o- !arın hışmına ugramaması da m ızaha hacet yoktur. Mak
ı:yun yerine doldu. Ayak takımı imparatorun ~lal_ılarla hem ayar sat _Avrupa devletl~rin~~ ~iaysi 
•sevincinden kabına sığamıyor- olduguna delıldı. şekılde bırleşmelerı degıldır. İs~ 
d lu. Kayser kendilerine, o zama Şahs~~ Neron ~undan zerre te~en şey Avrupa ~ıt~sı~daki 
\na kadar hiç bir insanın görır.e- kad~r şuphe , etmı:(.ordu .. Bur: mılletle: arasınd~ daımı bır te
'•diği oyunlar seyrettiriyordu. rus ıle Senek ten yuz çevırmesı mas tesıs etmektır. Fakat Avru 
ı. Ancak Neron cabuk usanıyor sadece gözdelerinin kendini pa haricinde hiç kimseyi kuşku-
::lu. Çok geçmeden kendisine 11'.Ütemadiyen bu. iki kişi a.Ie:ı:- landırmamak için meseleyi bu 
ıyeni zevkler bulmak icap etti. hınde fıtlemelerınden de~ıld~;i şekilde basit görmek acaba tat
~Bunun üzerine Juvenalia deni- Burrus'la Senek ona ınutı bır, bikat~a çıkacak müşkitatı şimdi
ilen canlı tablo ve pandomima insan olduğu zamanları hatır- den izaleye kafimidir .... ? Bu sii-

1loyunlan aklına geldi. Fakat ar-ı latıyo~lardı. _ ale hemen tastik cevabı vermek 
'•tık bu oyunu yalnız her zaman En once hışmına Burrus ug- müşkildir. 
iki aşinaları oynamıyor, aristok radı. . . . .. _ .. Avrupa birliğinden Sovyet 
'ı:a~ kadınları, ocak başında yün _İhtıyar ıeneral~n gogus _dar-ı Rusya hariç mi kalacak .. ? Bun 
ıeğıren kapalı ve muhterem ka- lıgından muztarıp . old~gunu dan kuşkulanacak yalnız Ame
ıdınlann kızları, torunlan da on Kaysere haber . ver~ı~lerı za- rika de~ildir. Rusya da bu bir
~ara katılıyordu. n;an hastanın sıhhatı ıle çok a- !iğin kendi aleyhine tevcih e
ı Artık visal aleni bir şekil al· lakadar ol~~· .. dil.ip edilmiyeceğini düşünecek
"mıştı. Oyunu oynıyanlar mecal - ~endısıne doktorumu gon tir. 

siz düşüp amana geldikleri :za- dere.yım ! . . . Fransız hariciye nazırı bütün 
man İmparator onları tatmin Dıye bagırdı. Fılhakıka ken.-

.. d d bu muhtemel end;~eleri ortaiçin elinde ıübap oldug· u halde di boğaz doktorunu gon_ er ı. 
h b dan kaldırmağa çalışıyor: isahneye doğru ilerleyip şarkı Bu azatlı astanın ogazına . 

~:;öylüyordu. biaman bir zehir sürdü. Burrus
1 

PARİS, 20 A. A. - Bnand 
Maamafih köhme Roma evle hayatına kastedildiğini derhal muhtırasının neşrini müteakip 

rinin hariminde münafık şerri anladı ve imparator müteessir bütün dünya matbuatında görü 
ile seslerini kıs;rak yeis ve nef bir d.ost gibi ken?!~ini yatağın- len. teveccüh kar makalelere di~ 
ıetlerini dökenler de bulunuyor da zıyaret.~ g~ldııp z_aı;ı~n ona katı celbeden 1:eı:ı1ps gaze:esı 
du. Bir gün Neron'un, bir hita arkasını dondu. Tılmızının: bu kabul suretının beynel~rıılel 
bet müsabakasında birinci çık- - Ne duyuyorsunuz? daha doğ'rusu Avrupa efkan u-

1'ması üzerine izhar ettiği taşkın Sua.l_ine k_~rşı =. . .. .. . mumiyesinin vası~ old~ğu. teka 
tsevinc İmparatorun çıldırdığın - Olecegım ıçın büyuk hır mü\ haddini takdıre musaıt ol-
'da şüphe bırakmadı. sevinç! . . duğunu yazmaktadır. 

Neron her gün yeni bir ka- Cevabını verebı ldı_. .... 
~çıklrk yapıyordu. Gene bir gün ArasL ço~ geçme~ı, but~~ s~-
1!Sarayın kendisıne küçük geldi- ray Senek'ın aleyhıne dondu. 
ı ine hükmetti. Tiratro dekonı Burrus'un ya_rdımından ma~

"' eklinde muvakkat bir saray rum kalınca fılozofa her tarat
'"' aptırdı. tan hücum edilmeğe başlantl-
ı Bu iğreti bina küçük bir şe- dı. ,. .. 
1 
hir kadar yer işgal ediyordu. • Senek ın mu~ıa~kak olan s~-

Neron bununla da kalmad< kunda herkes amıl olup ken~ı
eski Romayı yıktırıp yetine y~ ne bir Ş,eref hissesi .ayı~mak ıs
ni bir şehir bir Neropolis kur- tiyordu. Bunun netıcesı olarak 
ağa kalkıştı. Fakat bu sırada bir ittiham yarışıdır ~aşladı: . 

ir yaz gecesi semada hir kuy- - Ey İlah! s~nek ın servetı 

senin servetini geçiyor. Hala 
da bir taraftan para biriktiri
yor. Bu adamın hr;lefi nedir? ... 
Bu kadar para ile ııe satın ala
cak? ... 

- Bu günahkar senin yarış 
arabası kuJJanmadığını, sesinin 
boğuk, hatta acemilerin bile ku 
taklarını tırmalıyacak kadar 
fena oldue unu iddia ediyor. 

[Bitmedi] 

Rusyanın kuşkulanmaması 
lüzum görülüyor. 

Sofya mfhtubu .. 

Makedonya, 
Trakya .. 

----· 

1 Hind/standa 

Milli hareket 

Depoların telör
güleri kesiliyor 

_..,... ...... -
Türk ve Bulgar 

ahaliye 
karşı Yunanistan .. 'ı DHARSANA, 21 A. A. -

Gandhinin oğullarından Mani
i ıaı ile Gandhinin ve halefinin 

Sofyadan yazılıyor: - Yu- tevkifind<'!n sonra silahsız ita
nan başvekili M. Venizelosun atsizlik hareketinin idaresini e
son haftalarda Makedonya ve !ine almış olan madam Sarajini 
Garbi Trakyada yaptığı seyahat Naidu 2000 gönüllü tuz ambarı 
burada nazarı dikkati celbetmek na akın etmek için tel örgüleri 
ten geri kalmıyor. Çünkü Yu- açmalarına nezaret etmek~eler 
nan başvekilinin dolaştığı yer- iken tevkif edilmişlerdir. Polis 
ler Bulgarlar için alaka gösteri gönüllülere ~ona ile hücum et
len yerlerdir. İşte şimdi de M. miş ve 100 kadar gönüllü yara
Venizelosun Makedon;a ve Gar lamıştır. 
bi Trakya dahi indeki seyahatı Bombayda yaralananlar 
burada mahaf' i tarafından eh- BOMBA Y 21, A.A. - 40 
emmiyetsiz gioi telakki edilme polis zabitile 100 müsel1ah po
mistir. lis ve 300 kadar sopalı polis 

·Makedonya da olsun, Garbi kongre binasında geceleyin ic-
Trakyada olsun vaziyet. pek. ra edilen taharriyata işti et-
gayri tabii görülüyor ... !~tıs.adı 
ve Zirai buhran pek buyuktur. 
Venizelos hükumeti Türkiyeye 
karşı dostane bir siyaset ta~ip 
etmek isterken Anadolu hezım ı 

Amerikadan büyük Reisimize gönderi 
len çok kıymetli bir mektup 

ANKARA, 21. (Milliyet) - Yenidünyada yaşıyan bir feı 
adamının büyük Reisicümhurumuztı göndermiş olduğu bir ıne~· 
tup tesadüfen elimize geçti. Amerikada Ohio hükumeti dahihP 
de Toledo şehrinde göz doktoru Millrood isimli zat Gazi hazre~ 
lerine kalbinde taşıdığı derin hürmeti gönderdiği şu mektupla 1 

fade etmiştir: 
"Ekselans. Zatı atilerinin yüksek icraatı hakkında yazılan 'f 

yleri daima gazetelerde okumaktayız, bunlar insana zatı atile.nr. 
mektup yazmak heyecanını veriyor. Sizin yaptığınız büyük ışl~ 
rin heyecanı insaların serbestiye mazhar bulundukları ecn~. 
memleketlerde bile milletlerin kalbine nüfuz ediyor. Kim bıli 
milletlerin esir olduğu memleketlerde sizin attığınız bir terııt 
üzerinde yükselen bir hüı, iyet için halk ne kadar susamış~P 
Teşkitatı esasiye kanununun emin ve mes'ul bir memleket halıC 
getirdiği memleketinizde yaşamak ne saadet Allah sizin zeka~ 
kiyasetinizi daim kılsın. Kudreti inkar edilmez bir lider olarak .. -
beni perestişkii.rlannızdan biri lara'I kabul etme n=z en büyıı~ """'"~ 
emelimdir. Sizi herkes yüksek büyüklük ve cesaretinizle tarı• 
yor. Zati alileri dünyaya bu kadar kısa bir müddet zarfında bı 
rehberlik nümunesi gösterdiniz. Zati alilerini ve Türk milletı!I 
tebrik etmek şerefini bana bahşediniz. 

Bir gün Ameı-ikaya geleceğinizi ~e benim de b~n~e:ce vat~ 
daşım arasında size beyanı hoş amedı etmek ve elınızı sıkın . 
şerefine nail olacağımı ümit ederim. En har hürmetlerimin ' 
hayırlı dileklerimin kabulünü istirham ede6m efendim." 

Hürmetkarınız. 

Devlet Banl\ası projesi 
bugün heyeti vekilede 
müzal{ere edilecektir· 

1 etinden sonra Yunanistana ilti 
'ca etmiş olan Rum muhacirl~'.i 
ise Atina hükumetine karsı muş 
kilat çıkarıyorlar. M. Vr 1izelos 
seyahati esnasında işte bu hoş
nutsuzluğu izale için çalışacak 
görü.1üyor. Mesela Yunan ba_ş
vekilinin seyahati esnasında ı
rat ettiği bir nutuk burada pek 
şayanı dikkat görüldü. M. Ve_
nizelos Türkiye tarafından hıç 
bir tehlike gelmiyeceğini söyli 
yerek efkan teslcin etmek iste
miştir. Türk - Yunan mücadele 
sinin artık büsbıi,tün nihayet 
bulduğunu söyliye11 M. Veniz~
los memleketin servet menabı
inden istifade etmek icap ettiği 
ni ilave eylemiştir. Bundan bah 
seden nim resmi "La Bulgarie" 
gazetesi neşrettiği bir makale
de diyor ki: 

1 ANKARA, 21 (Telefonla) - Heye:i vekıle bu5ün mu~~ 
f içtimaını akdetn1i~tir. Yarın bir i.çtima da!ıa yapılacaktır. Bu ıÇ 

timada profesör M. Morfun tercume ettınlmış olan Devlet !l~ 
kası projesinin tetkik edilmesi muhtemeldir. Bu ~uretle proıerıı~ 
önümüzdeki hafta zarfında Mecliste miizakere ve ıntacına mulı3 
kak nazarile bakılmaktadır. 

"Bu havalinin inkişafı için 
yalnız Yunanistanıı: ~nadolu: 
da uğradığı hezimetı bı~ e~n 
vaki olarak kabul etmesı deg-ıl, 
hariçten işçi getirerek t?prakla
rını işletmesi \azımgelır. 130 
milvon kilometre mesahada o
lan bir memlekette ekilmiş top 
rak az bir yer tutuyor. 

Garbi Trakya müslüman he
yetine karşı M. Venizelosun iyi 
bir surette beyanatta bulunma
sı bu itibarla şayanı dikkattir. 
Yunanistanın dahili siyasetinde 
yeni bir değişiklik olaca~ını 
gösteriyor. Yunan.lı1ar ellerıne 
geçirdikleri yerlerın ha~kını top 
tan çıkanp sürmekte bır menfc 
atleri olmadığını nihayet anla
mış görünüyorlar." 

Çin de - -
Dahili harp 

iki taraf ta zayiat 
verdi. 

CHANGHAİ, 21 A. A. -
HükUınet kuvvetleri bir kaç 
hafta devam eden cetin bin mü
cadeleden sonr~ 
Honan ve Kian 
gsu ve hududL• 
üzerinde kaiıı 
müstahkem K" 
eiteh şehrini 
zaptetmişlerdi r 
Bu mücadele 
esnasında hüku 
met kuvvetleri , 
tanklar ve bom 
bardıman tayyr r~~~~" 
releri kullanma 
g-a mecbur ol- """fı°' 

h 
•• 

muşlardır. Te -
likeden her na- ("ang-Kay-C•k 

sılsa kurtulmuş olan Chang
Kai-Chek Alman askeri talimi 
görmüş olan birinci nümune f~r 
kasına nihayt"t hi"arlarr\a 'ıır 

mis~ir. Bulunan vesa!k tema
me; müsadere edilmiştir. Halk 
ile polis arasında vukua gelen 
müsademe esnasında 14 kişi ya 
ralanmrstır. 

Tu'rangazinin oğlu 
PESA VER, 20 A.A. - Ha

cı Tur~gazi oğlu olan ve şima 
li garbi hududundaki bazı kabi
leleri hükumet aleyhine ayak
landırmağa kalkışan Badshah 
Gul bir bomba ile yaralanmış-
tir. - ........ - --

Jnqi/terede 
-işsizlik artıyor 
LONDRA, 20 A.A. - İşsiz 

lik meselesile me~gul olmak üz 
re tayin edilmis olan nazırlar
dan sör Oswald Mosley istifa 
etmiştir. Bıı istifanın vukuu za
ten beklenmekte idi. Çünkü, na 
zırın bazı tı:klif ve tavsiyeleri 
kabine tarafından kabul edilme 
mişti. M. Mac Donald sör Mos
ley in istifasını kabul etmiştir. 

LONDRA, 20 A.A. - İşsiz 
!erin miktarı 12 mayısta geçen 
haftakine nazaran 27,504 kişi 
fazla olarak 1, 739,500 e baliğ 
olmuştur. ---=----=---

A m er l k ada 
Donanmayı teftiş 

NEVYORK, 20 A.A. - Rei
sicümhur M. Hoover Salt-Lake 
-City ismindeki hafif kruvazöre 
rakip Los-Angeles açığında A
merika donanmasını tefti;j et
miştir. Bu sırada bir çok tayya
re harp gemilerinin üzerinde u
çuş yapm:şlar. ·----

Fr•naada 
Şiddetli fırtına 

TOULON, 21 A.A. - Şid
detli bir fırtına muharebe ma
nevralan yapmakta olan beş tor 
pitoyu hafif surette hasara uğ
ratmıştır. Torpitolar, Toulona 
dönmüstür. Bazı tamirattan son 
ra Salı günü filoya iltihak ede
ceklerdir. 

gedik açarak şehri hücumla 
zaptetmelerini emretmiştir. 

HükUınet, 6000 kişinin esir 
edilmiş, düşmandan 8 top ve 
bir çok mitrelyöz igtinam olun 
muş olduğunu beyan ~tnıek~e
dir. Her iki tarafın :zayıatı agır 
dır. 

Hususi idareler bütçeleri . 
ANKARA, 21 (Milliyet) - :'-~akadar ve.kaletl~r _mümess: 

terinden mürekkep. da~iliye hususı ıdareler. but~ele~ını tetki~ 2~ 
den komisyon faalıyetıne devam. etm~~tcdi~. ~~diye kadardı! 
bütçe tastik edilmiş ve rnahaller~r.e. gond~lmışt;r .. Bunla el« 
maada 20 bütc:e tasdike arze<lılmıştır. 8 butç~de. tetkık edılm 
tedir. Gelecek hafta bütün bütçeler ikmal edılmış olacaktır. 

Çekirge akını durdu . 
ANKARA 21 (Milliyet) - Cenubu Şarki vilayetleriı~ 

istila eden ceki~gelerin ilerilemelesi durmuş~ur. ~d.anaya gır:: 
uçkunlar Ceyhan, Kazan taraflarına kadar g~lmıştır. H7r taJi'
ta mücadele için asker, jandarma ve halk faalıyete geçmışler 

1 Ziraat umum müdürü Naki B. Maraş ve Urfaya harek~t e 
· · N k" B Adanadan gecerek Ankaraya avdet edecektır. mıştır. a ı . 

Ameri\<an tayyarecile-ı 
rinin istikbali 

l\'lr . .Taeksoıı 

ESKİSEHİR 20 (Milliyet) _ (Birinci sahifeden mabaat)_. 
• d" . . k" 'f\l' D .. rt A~erikalı tayyareci bu- niz. Amerikalılara ıyımz ı: • ;ı 0 

· h" e kiyede hüsnü kabul goreceksın 
gün saat on a~tıd_a . Eskı5e ır Canınızı sıkacak formalitclrr yoktıl 
geldiler. Ken?ıler_ını on . beş 1 Şim?iye kad~r 1"rnerlkahlara yaolll 
tü•k tayyaresı ıstıkbal ~ttı.. Şe-ı maluma.t v.erıl'."'ştır. .. .. or' 
reflerine tayyare cemıyetı bu Yem Ttirkıyeyı gordukten "°.~ı 
k~am elli kişilik bir ziyafe~ ver 1 bu yeni Türkiyey.i yar~~an b~el 

a. ~ Gazi hakkında hasıl ettıgım ha,. 
1 dı. ve t~kdir bir k•t daha arttı. G•'. 

* * * · · · k · h la 'a ve l• 
ESKİŞEHİR, 21 A. A. -

Amerikalı dört tayyareci lstan 
buldan sehrimize gelmişler, 15 
tane tay.yaremiz tararfından. ha 
vada karşılanmışlardır. İstık
bal merasiminde Tayyare Ce
miyeti erkanı ve diğer tayyare
ciler hazır bulunmuşlardır. Tay 
yare Cemiyeti misafirler şerefi
ne bu akşam büyük bir ziyafet 
verecektir. 

* * * 
ANKARA, 21 (Milliyet) -

Eskişehirde bulunan Amerikan 
tayyareleri bugün tecrübe uçuş 
!arı yapmışlardır. Hava müsait 
olursa yarın Ankaraya vasıl o
lacaklardır. Aksi takdirde tren 
ile geleceklerdir. 

Bakır damarları 
Sarıyerde taharriyata 

devam ediliyor. 
Sanyarla Kilyos arasında 

tebeşir devrine ait yeni 
arz tabakası bulunduğunu 
keşfeden jeoloji profesörü M. 
Şapü bu husustaki tetkikatı ma 
den taharriyatı noktai nazarın
dan tamik etmeğe karar vermiş 
tir. Dün tetkoik sahasını Fa
külte talebeleri da ~örmüşler
dir. 

nın sıyası ve as erı sa a r'f ~ 

~ıasaa memleketi temeddün ve tet'ııı 
kiye doğru götürmek hususun~~. 
harikulade kabiliyetve kudreti buıı;. 
dünyayi hayrete düşürmüştür. A~. 
rika Birleşmiş Devletleri Cüınh~ ı· 
yetinin baniııi olan George Wasbı~I 
ton Amcrikaya n~ büyük hiı:mct ~
mişse Q.,, de Tur!t mıll~tıne o :ıP 
dar büyük hizmet ctmıştır. (j e 
yeni bir Türkiye yaratmıştır. "'::re· 
rika Reisicümhuru Lincoln'da Atıf 
rikaya büyük hizmetler yaprnı0 
Fakat Gazinin hizmetleri .daha ·ııel' 
yüktür. Lincoln mev<ut bır rn0,ı 
terakkiye doğru sevketmi!?tir. ..1ı 

ise büsbütün yeni bir Türkiy~ f'l,ir" 
mış ve onu göz kamaştırıcı bır ~ 
atle terakkiye doğru sevketaıi~tır 

Ankarada gördüğüm hüsnü ~~ 
bul beni ebediyen minnettar b::;.ı.ı 
mıştır. Amerikaya gittiğim .~ er 
mekteplerde, klüplerde ve saır )'r ~ 
!erde bir çok konferanslar v~r< ç 
güzel memleketinizi tanrttırmag~~~ 

- hak•• lrşacagrm. Bunu yapmakla 
te hizmet etmiş olacağım.,.. .-" 

Mektepliler 
1 

miisabakası 

54 üncü hafta bitti 
54 üncü hafta bitmiştir;; 

Gazetemizde çıkan habC·p 
lerden en mOhlmmİRİ şeÇI C• 

cumartesi ıılı:?amına kadar :'ıı· 
sabaka mcmurıutl!na g 0p 
deriniz. Neticeler pazar gıı 
nctrcdllccclı.tlr. 
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nan et :---.. _____ _ bütçesi bitmedi; bir aylzk muvakkat bütçe yapılacak 
&11et bütçe 
tazırlandı .. 

Borçlanma Bir hadise 

İskonto için tahsisat Teminat vereceği ver 
ett beledlyey~ 
11 için muvak-

bekleniyor de gramofonları 

lr aylık bütçe ş· d' .. t d 
i teklif dildi. ım ı m_u~ac~a e en-

e lere nıçın ıskonto 
...___ yapılmıyor? 

ilin ihale bedelln-
10,000 liralık bor
lahsl/ edilemedi? .. 

c~ belediye dün Sadet
: in riyasetinde top

cı maliyenin nihayet 
on gün kaldığı halde 

.c hazır olmadığı gibi 
esine de imkan bulun 

Haziran için bir a
al{ltat bir bütçenin ka
(tııdaki teklif bütçe en 
havale olundu. 928 
sabı kat'i raporunun 

llıaddesi hakkında iza
~ Ck Üzre Muhiddin B. 
.~de hazır bulunuyor
~dı h_esap raporunun bu 
it e ıhtisap resminden 
tı a ~akaya kaldığı ve 
d 1~ın küsur lirası farkı 
Uc tnden borcu olan Ka 

1 Tahir B e ait oldu ;;u e . . ,!) 

Mübadil ve muhacırlerden 
bir çoğu, borçlanma kanunu mu 
cibince, mallarından ve istihka
klarından fazla emlak ve emval 
almışlardır. 

Fazla olan emvalin bedeli 
yirmi senede ödenecektir. Bun
dan bir müddet evvel Maliye Ve 
kaleti yeni bir talimatnameyi 
tamim etmişti. Bu talimatname 
mucibince borçlananlardan her 
kim borcunu defaten vermek is 
terse beher sene için borcundan 
yüzde altı iskonto yapılacaktır. 

Bu suretle Hazineye defaten 
para girmekle beraber mübabil 
!erin de maddi istifadeleri te
min edilmiş olacaktı. 

Bu şekilde mübadillerden 
defaten para yatıranlar olmuş
tur. Ancak şimdi bu şekilde pa
ra kabul edilınemektedir. 

Bundan dolayı bazı mü:.ıadil 
ler de gazetemize mektup gön
dererek şikayet etmişlerdir. 

Meseleyi Defterdarlıktan 
tahkik ettik. Verilen malllmata 
göre iskonto emri bakidir; bu 
yolda muamele yapılmıştır. 

Ancak 1929 mali bütçesinde 
ki iskonto karşılığı kalmamış
tır. Defterdarlık işi Maliye Ve
kaletine bildirmiştir. Vekalet 
verdiği cevapta bu sene iskonto 
karşılığı tahsisat kalmadığını 
bildirmistir. Tahsisat 1930 yeni 
mail sene bütçesinden gönderile 
cek ve is;wnto muamelesine tek 
rar başlanacaktır. -·------
Polisi~ ~ aıt evrakın ilci ay en 

nette kalması ve da 
~kkında alman hapis Efe Niyazinin marifetleri 
1nfaz edilmemesi yüz ı . . .. lta . . . B•yazı t polıs mork<zı murctteba-

ij·ı nın tahsıl edılemedı- tından Kadri ve Şükru Efendilerı 
'!t.ı tı\ektedir. Bu husus- gece yarısı Taşhanın önünden geçer 
. Veren Muhiddin B. ken bir feryat ilitm\şler ve derhal 

-- emanetteki islerin hana girmişlerdir. Ha.nda. polis. me-
~Urıu b' l h. b' murları s~b: k•lı efe Nıyazıyı; bır e-
l·ı. , ınaena ev ır . · d· - 1· d b' d · ı 
t\\ a . w ... _ . • lınde bıçak. ıger c :.n· e. ır emır e 

it~ Y kalabılecegını, polis mem•.ırlarının uzerıne atılmış 
~tının infaz edilmeme· birini kolundan diğerini yanagından 
/c bunun da paranın yaralamıştır. 
.. etle tahsili mümkiin 
llııcesile imha! edildiği 

ı:; ~uhiddin B. in ver
i~ kafi görülerek hesa-
~oru kabul olundu. 
. tıra 928 senesi mas-

1 ~tideki tahsisatın su
~ akkındaki vize rapo-

~
1· ~aporda vize heye
·~Sıni hakkile ifa etti
~ ~ekte idi. Bu da ka

~l~~n sonra celseye ni-

~ '--
lrge bulutu 

--o
Dünkü siı·katler 

Maçkada Akif Bey apartmanına 

Mustafa isminde bir h ı rc;ız g~r-:rek ö
heri çahp çarparkı:n ya!cc:ı!anmştır. 

Ayakap:da simitçi imnında .; alışan 
Ali ust•sı İorahimin oulunmadığı bir 
sırada 22 lirasını çalıp kaçarken ya
kalanmıştır. 

-o--
Sarhoşluk yüzünden 

Erenköyde Suadiyede kahveci Ca
ferin çırağı Fethi sarhoş olduğu hal 
de pencere camını kapamak istediği 
bir sırada pencere eline düşmüş ,,.c 
baş parmağile kol damarı kesilmiştir. 

-o-

~ Taramvay kazası 
'-da güneşı ka- · Hilmi El. isminde bir asker dün 

i kesif bulutlar tramvayla Bebekten Eminönüne 
~.I gelirken Arnavutköyünde tramvayın 
'«e uçuyorlar sahanlığından başını di~arı çıkardığı 

. ~"d için yol üıerindeki direğe çarparak 
b; Udumuzda Antakyada başından yaralanmı~tır. 
to t kesafette çekirge akını -o-
~~Güneşle beraber hava- Tabancayla cerh 
<tt;ı ~ar halinde muazzam 

t'~tı görünüyor ki bu a
~lpUneş batmcaya kadar 
~lan gayret ve faaliyete 

1 ~ •. "thş afetin önünü al
ı;_gıldir. Köylüler bütün 

'lıı.{•~ mütemadıyen çe-
tsıle ugraşıyorlar. 

le . 

Ayvansarayda sandalcı Bekirlc 
arkadaşı Laz Ali Osman kavga et
mişler ve neticede Bekir tabanca ile 
Ali Osmanı bacağından yaralamıştır. 

Harcirah Jayıhası 

bırakıp gitti. 

Haydarpaşa istasiyo
nunda trenin hareke

tine bir dakika kala ... 

Dün Haydarpaşa gümrüğün 
de bir hadise olmuştur. Dünya 
seyahatine çıkmış olan Odeon 
gramofon fabrikası müdürü va
purla şehrimize gelmiş ve Hale
be haraket etmek üzre Toros ek 
spresine binmek için Haydar
paşaya geçmış. 

Haydarpaşada bu zatın eşya 
!arı meyanında görülen iki, üç 
nümune gramfon makinesinin 
ne gibi muameleye tabi tutula 
cağı gümrük müdüründen so
rulmuş. Haydarpaşa gümrük 
müdürü Bey Berlin - Halep tran 
sit dfı.mgasım taşıyan ve Berlin 
denberi transit olarak gelen bu 
eşyanın gümrük resmine tabi 
olacağını söylemiş. 

Diğer taraf tabii bunu itiraz 
la karşılamış. İstanbul Baş mü
dürlüğü de işe tavassut etmiş, 
fakat müdür Beyi fikrinden dön 
dürmek kabil olamamış. Son va 
zi yet ve bu netice trenin harake 
tine bir dakika kala yolcuya sö
ylenmiş, fakat ecnebi seyyah i
cap eden teminatı vereceği yer
de nümune ve transit olduğun
da israr ettiği makineleri ista
siyona terketmiş ve gitmiştir. 

Sular müdürü 

Ratip B. Nafıa kongre
sine iştirak için dün 

Londraya gitti 
Nafia Vck:ileti Sul.ır umumi mü· 

dürci Ratip Bey dünkü ekspresle 
Lo!lJrada toplanacak Nafia kongre
sine i ;tirak etmek üzre hareket et
miştir .' İstasyonda kendisile görüşen 
bir muharrimize seyahati ve su işleri 
hakkında şu iıahatr vermiştir. 

- Londrada bu ayın 26 sında 
toplanması mukarrer umuru nafia 
kongresine hükCımetimiz namına iş 
tirak ediyorum. Kongre ay sonuna 
kadar devam edecek. ondan sonra da 
İngiltere dahilinde bir tetkik seyaha
ti yapdacakt!r. 

Ben avdette Almıuyada bentler 
hakkında bur t~tkikat yapacağım. 

Biliyorsunuz ki su işlerine hüktl
metimiz büyük bir ehemmiyet ver
mektedir. Bu hususta hazırlanan 
program üzerinde faaliyette bulunul 
makt.ıdır .... --------

Beykoza tenezzüh 
Derı ıenesinin sonu münaıebetile 

F eyziati liseıi, bu seneki mezunların 
şe .. efine Beykoz'a bir tenezzüh ter
' p etmiıtir. 

Adliye vekili Feci cinayet· 

M. Esat - H. Rifat 
Beyler davası devre 
sonuna kalacak mı? 

----
Muhtelit encümen 
kararını verdi. 

Adliye ve Tetkilatı Esasiye En· 
cümenlerinden mürekkep M. Meç 
lisi Muhtelit Encümeni Hakkı Tarık 
B. (Gireson) in riyasetinde topla
narak masuniyeti teşriiyelerinin re· 
fi talep olunan bazı meb'ualar hak
kındaki tezkereleri tetkik için ih
zari bir encümen tefrik etmştir. Bu 
ihzari komisyon Sadık (Balikeıir), 
Enver (İzmir), Ağaoğlu Ahmet 
(Kars), İhsan (Ankara) , Hasan 
Fehmi (Kastamonu) B. !erden mü
rekkeptir. 

İhzari komisyon tetkikatı netice
sinde muhtelif maddelerden dolayı 
masuniyeti teşiriiyelerinin ref'i iste
nen Yunus Nadi, Hakkı Tank, Mah 
mut (Siirt), Haydar Rlittü, İzzet 
Oivi, Mehmet Akif (Balıkesir), Mu
hittin Nami, Bahri (Maniaa), Hay
dar (Afyon), Nebi zade Hamdi ve 
Adliye Vekili Mahmut Esat Beyler 
hakkındaki tezkereleri tetkik etmit 
ve dahili nizamnameye tevfikan bu 
meb'uslar hakkındaki takibatın dev 
rei intihabiye sonuna talikine karar 
vermiştir. 

İhzari komisyonun bu karan 
Muhtelit Encümence Meclise taotilı: 
için sevkedilecek, dahili nizamna
meye tevfikan tastika iktiran edecek 
tir. 

Bu karar mucibince Haydar Rı
fat B. in Adliye Vekili aleyhine aç
mıt olduğu dava devrci intihabiye
nin sonuna kalmaıı zaruridir. 

Ankara ceH mahkemesi ecza u
sulü muhakemeleri kanununun 457 
nci maddesi mucibince Adliye Ve
kilile Haydar Rifat B. in yekdiğerine 
kar§ı açtıkları davaların tcvhiden rü
yetine karar verdiği takdirde Hay
dar Rifat B. aleyhindeki dava da 
bizzarur devrei intihabiye sonuna 
kadar teahhür edecektir. 

Hamit Bey geliyor 
Ankarada bulunan Emanet mua· 

vini Hamit B.in buııün tehrimize ••· 
deti beklenmektedir. Mumaileyh ııel 
dikten sonra itfaiyeye ait yeniden 
bazı siparitler yapılacaktır. 

Oktruva tarifesi 
Oktruva reaminin ınuaddel teldi. 

ne ait talimatnamenin tab'ı ikmal e.. 
dilmit olup Cemiyeti belediyenin 
önümüzdeki içtimaaoda müzakereıi
ne batlanacakt1r. 

İtalya sefiri 
İtalya sefiri M. Aloizi dün Anka

radan tehriıniae &'elmittir. M. Aloizi 
bugün halyaya hareket edecektir. 

Boğazlar komisyonu 
Boiaz!ar lromiıyonu dün sabah 

mutat içtimaını alrtetmittir. 

Y eşilhilal gezintisi 
Yarın, Y etilhili! günü olmak mü 

naıebetile bir deniz gezintiıi yapıla .. 
caktır . 

Sanayi birliği kongresi 
Sanayi birliği kon&'reıi bu ayın 

27 sinde toplanacaktır. 

İki şerir zavallı bir 
çocuğu niçin 

ve nasıl öldürdüler'? 

Katil Abdullah, Adem 1 

yakayı ele verdiler 

Evvelki gece feci bir cinayet 
olmuş. Aynalıçeşmede karakol· 
ittisalindeki bir numaralı kahve 
hanenin müsteciri Hakkı Ef.nin 
oğlu Sadettin bıçak darbeleri 
altında can vermiştir. Sadettin 
20 yaşlarında, ve mahallesi hal 
kının şehadetine nazaran, na
muslu, uslu bir gençtir. Soför 
muavinliği etmek suretile haya 
tını kazanmaktadır. 

Zavallı genci öldürenler A
dem, ve Abdullah isminde iki 
şahıstır. Abdullah, seyyar ma
navlık, Adem kahvecilikle işti
gal etmektedir. Abdullah vak'a-

ÖldOrültn zaı•a/lı Sadettin 

yı müteakip ve Adem bilahara 
derdest edilıniştir. Sadettinin 
pederi Hakkı Ef. vak'a hakkın
da şu izahatı vermiştir: 

"- On gündenberi sabıkalı 
Arnavut Adem, Sadetlne musal 
lat olmakta ve her gördüğü yer 
de oğlumun yakasını tutarak: 
"Sen benim dlikkanımdan sema 
ver çalmışsın. Bu 22,5 liradrr. 
Parayı isterim". demektedir. 
Nihayet bir hafta evvel gene bir 
birlerine tesadüf etmişler. Sa
dettin, ü:ı:erinde para olınadığı
ru, kendislle beraber kahveye 
geldiği takdirde parasını verece 
ğini söylilyor. O gün bana gel
diler. Sadettin meseleyi anlat
tı. Ben oğlumun böyle bir hır
sızlık yapamryacağmı, işın i<,:in 
de bir yanlışlık olınası muhte
mel bulunduğunu söyledim, A
dem, parayı vermememize kızdı 
ve o hiddetle Sadettine: 

"- Ben seninle sonra hesap 
laşımn" dedi. 

Dün akşam Sadettin ışını 
bitirip otomobilini bıraktıktan
sonra yolda, bir otomobil içinde 
Adem ile Abdullaha rast geli
yor. Otomobili durduruyorlar: 
"Sen de gel eğleniriz" diyorlar. 
Fakat sonradan öğrendiğime na 
zaran bunlar o gece Sadettini 
epey aramışlardır. Sadettin bu 

ltı •. ıtelınce; Bütecesinde 
... l . .. 

Çın 100 Suriye lirası 

ANKARA, 21 (Milliyet) _

1 
Harcirah layihası bugünlerde 
Heyeti Vekileye veril~cektir. 
g-'B mtkde cmfö mföy mfö öf 

1 
vaziyet karşısında otomobile bi 
nerek onların arasına katılıyor. 
Otomobil hareket eder etmez, 
Adem'le Abdullah, geceyarısı 
ortalığın yalnızlığından bilistifa 
de Sadettlnin üzerine çullanmış 
lar ve ellerindeki bıçaklan öte
sine berisine saplamağa başla
mışlardır. İlk bıçak zavallı çocu 
ğumun boğazını patlatmış.ikin 
cisi kalbini parçalamış, bir üçün 
cü bıcak ta yüzünü harap etmiş
tir. Katiller bu işi becerdikten
sonra bıcaklarmı şoföre tevcih 
etmişler ve "bizi kaçırmazsan 

hlrlikte dün lop?anan komlslyonlar öldürürüz" diye tehdit etmişler 

lEarOeSl•z kOmSJ•yonCU· dir. tki keskin ve kanlı bıçağın ~~ 
h tşısında halktan para 

l<ı., 3§ka çare yoktur. Hat 
a d• gecikmiştir . 

Q'e .. d 1 · ~tk· ınuca e esı 
•lef 

~ ~lı~ ıne gelen maHlmata 
t d Yetlerimizde çekirge 

~k•ı •vaın ediliyor. 
bur.••da kanunu mahsusu 

L •ti u~ halk. asker, jandar
'<lnuı Umucadele için sele· 

llıakuştur. Bunlar hep 
~ ~devam ediyor. 

()liat 
lt;ı e terfiler 

lııı.ı d~r polis memuru 
1 ll) <lvınliğine ve bir o 

lıavin k . ı· -tir t . omıser ıge 
~f · stıhbarat memu 
~~e rnuavinliğe ter

''anın 

:, arasında şaşalayan şoför, can 
Kitapçılara yardım korkusile haykırmış, ve o esna-

Maarif vekaleti, kitapçılara Jar çog'"' al d J... da 0 civardan geçen bir polis 
yardım için Devlet matbaasına devriyesi derhal otomobili tev-
6000 liralık tahsisat göndermiş • • eın • ı kif ederek katillerden birini der 
tir. dest etmişler ve yaralıyı Beyoğ 

Bu paralar, kitapçıların Türk Birlik, pazar gunu top]anarak bu mesele lu zükur hastanesine kaldırmış-
harflerile neşrettikleri eserler- h kkı d b. k Iardır. Zavallı Sadettin çok geç 
den bir kısmı mübayaa edilmek a ll a Ir arar Verecek meden ölmüstür." Cinayet tah-
suretile alakadarlara tevzi etli- kikatıru müddei umumi muavi-
lecektir. 1 Komı•yoncular bırliği idare heye-ı masını istemişlerdir. ı ni Cemil B. yapmaktadır. Ceset 

D • A • ti ve komisyonculardan bazı zevat Neticede bugünkiı vaziyeti ıslaha morga gönderilerek muayene e-
aımı sergı dün birlikte bir içtima yapmışlar- y~lı:ı.ız i~~;e heye~iı:ı!n k_u~re~ k.ifi dilıniş ve defnine ruhsat veril-

Ankara milli sanayi sergisin du. gorülmedıgınden butun bırlık azası- . • 
de teşhir edilen eşyadan bir kıs Bu içtimada komisyoncular idare mn el birliğile çalışmasına karar ve- mıştir. 

· h · .. "ki d k · k rilmi•tir. mı şehrimıze getirilmektedir. eyetıne gumru er e arnesız o- • 
Buniardan mürekkep olmak üz- misyoncuların gittikçe çoğaldığından 
re sanayi müdüriyeti tarafından ve bu yüzden iş yapamıyacak vazi-

yete geldiklerınden bahisle bu hale 
daimi bir sergi yapılması mu- bir nihayet vermeıc için heyeti ida· . ~ •· 

Komisyoncular birliği heyeti umu 
miyesi Pa•ar günü fevkalade bir 
içtima yapacaktır. O içtimada bu me 
sele tetkik edilerek bir karara raııte-. . 

Burhanettin 8. geliyor 

Seyrisefain iıletme müdürü Bür
hanettin B. lıkenderiyedeki i,lerini 
ilana\ ederek oradan hareket etmit-

Dan agırce:ıa mahhtmeslnde idamı istenen hatllte 
tahliyesine karar verilen maznun ganyana 

iki kabzımalı öldüren 
katilin idamı istendi 
Ciııa)relin ıııiişev ·viki olı11akla 

mazııtın buluııdurula11 
Raif ag·a serbC'st bırakıldı 

•••••••• 
Mahkeme Raif ağa hakkında müsbt!t 

delaili cürmiye bulamamıştır 

Geçen martın 25 inci salı günü yesinde bulunmasına maktullerle &· 

Kilçükpazardaki sebze hali . kanlı rasında ge~en eski bir münazaadan 
bir vak'aya sahne olmuş. Selami ve başka bir sebep olmadığını ve bina
Rıza isminde iki kabzımal tabanca enaleyh cinayeti tahrik ettiğine dair 
ile ağır surette cerh ve katledilmiş- ortada bir delil o lmadıgından Rai
lerdi. Katil bir değil üç kişi idi : Sab !in beraetine karar itasını. Sabriye, 
ri. Hasan ve Fettah. Bunlardan gelince ; Fettah ve Hasan la müştere· 
Hasan ve Fettah. cinayeti yaptıktan ken Rıza ve Selimi Efendileri ro
sonra ellerinde tabancalar, kalaba- velvcrle vurdukları Seli.minin ölmeı 
lığı yararak ortadan kaybolmuşlar den evvel vordiği ifade ve şahitlerin 
ve yapılan taharriyata rağmen bulu· ihbaratı ve diger delail ilo sabit ol· 
namamışlardır. Bu arada katiller- duğundan merkumun 463 üncü mad
den Sabri de firar teşeboüsünde !Ju dedeki haklardan istifade edemiyece· 
!unmuş ve Beykoza kadar gitmiş, gine ve katledilen phısla rın birden 
fakat orada izi ke~ledilerek yakayi fazla olmasına binaen Sabrinin ceza 
ele vermiştir. Fcttahla Hasan elcin ya kanUnunun 450 nci maddesini~ 1 Sinci 
kalanamadtklarından bunlar hakkın- bendine tevfikan tayini cezasını talep 
daki adli takibat yapılmıyarak etmistır 
davaları tefrik edilmi~ti. Dün Ağır İddia makamı ayni zamanda vak'
ceza mahkemesi huzuruna çıkarılan- ada bir dahli olduğu sabit olmıyan 
lardan biri katli bizzat irtikcip et- Raif aganm t.ahliye&u~ i de istemiş ve 
mekle, maznun Sabri. diğeri de eski mahkeme bu talebi kabul ile ~ A· 
bir kin yüzünden cinayeti teşvik ve ganın cerbetı; lt!l'a:ızı;:;amıa karar ft 
tahrik etmis olmakla maznun Raif rm ='?tir. 
ağadır. Mah.keme salonuna ve kori· i\!Uddeiumumın in Sabrı bakkın
dorlara emsali nadir görülür bir ka- da tıtbikini talep e tt i ği madde idam 
!abalık toplanmıştı . c c.,asıdır. Muhakemeye Ma}'ISrn 24 

Celse Hasan Lütfi Beyin riyasc· iıncii Cuınartesi günü devam edile
tinde açıldı. Zabıt varakası , tabip cektir. 
raporlar ı, ve diğer dava evrak1 okun -o--

duktan sonra Raif v~ Sabriyi istic Karakaş Hü1 eyin hakkm
vap etti. Sabri her şeyi tamamen 
inkar ediyordu. Raif ise böyle bir dairi raporlar 
vak'a oldugunu şundan bundan işit- Hacı Ömer Efendiyi katlebnekle 
tiğini, k~ndis~nin. b~ iş~eki alci~asını l "18.znun Karakaıın mecnun olup ol
anl~madıgını ılerı surdu. , madığı hakkında Tıbbıadli ile tımar· 

Reis. maktul Sel3.mi ve Rıza ile hane etibba•nnm verdikleri raporlar 
aralarında zuhur eden kavganın es · yekdiğeri.ni nakzediyoı-du. 
babını sordu: . Dünkü celsede Mahkem~ bu iki 

- Üçyüz lira alacağım vardı, lC· raporun c:elbile mevcut tenakuzu 
raya verdik. Buna kızmı~lar. Kah- tetkik edilmesine karar vemı!1tir. 

0 

vede beni dövdüler. 
- Hasanla Fettah senin adamla

rınmış. Bunlar yanında mı yatıyor· 
!ardı? .. 

- Evet! 
Müteakiben maktul Selaminin 

ölmeden biraz evvelki ifadesi okun
du. Selami ifadesinde Fettah ile Sab 
rinin kendisini tabanca ile vurduğu· 
nu söylüyordu. 

Şahitler ne diyor ? 
Bundan sonra şahitler dinlendi. 

Bunlardan biri müşah edelerini şöy
le anlatıyordu: 

- Kahvede o\uruyordum. O el 
silah patladı. Koştum. Rıza vurul
mu§. zerzevatların üstünde yatıyor
du. Eli silahlı bir adam ateş ederek 
koşuyordu . Korkumdan yere kapan
dım. Sonra şittim ki Rıza ölmüş , Se
lamiyi de hastaneye kaldırmışlar. 

Sebze halinde bakkallık eden bir 
şahit on onbeş el silah atıldığını, Rı
zanın yere düştüğünü başka bir şey 
görmediğini söyledi. Bir başkası da 
Sabri ile 'ttahın. pırasaları düzel· 
ten Sel3.ıninin üzerine tabanca ile 
ateş ettiğini. sonra Rızanın üzerine 
dt ateş edilciiğini, Rızanın "ooh !., 
diye yere yıkıldığın ı anlattı. 

Şahitlerden Hasan; Fettah ve 
Sabrinin Selami ve Rızayi vurdukla
rını, Selci.minin kaçmak istediğini, 
fakat sonra kanlar içinde yere yıkıl· 
dığını söyledi. Bir şahit Raifin Seli
mi ve Rızayı Hasan ve Fettaha öl· 
dürttüğünü iddia etti. 

Maznun vekili, Sabrinin Beykoza 
huıusi işlerini görmek ilzre &itiğine 
dair isimlerini verdiği ilç phidin cel 
bini istedi. 

Mahkemece şimdilik buna lüzum 
ı,:örülmedi. 

Müddei umuminin • 
mütaleası 

Tahkikat ııafha11 hitam bulmUf· 
tu. Reis, MUddei umumiye mütale· 
aamı ıordu. 

İddia makamı, talepnameainde 
evveli Raifin vaziyetine temas ede
rek katil filinin husumet teairile 
tarafından ikaına dair şahitlerin hiç 
biti esaslı ihbaratta bulunmadıkları-

Motör yandı 
Evvelki akşam geç vakit Ku

ru Çeşme önlerinde bir deniz ka 
zası olmus ve dört yüz tonluk 
bir motör iştial ederek batmış· 
tır. Hrisostomos isminde birine 
ait bulunan Pervin motörü gaz 
yüklü olduğu halde limanımıza 
gelerek Kuruçeşme önünde de
mirlemiştir. Dün gece, meçhul 
bir sebepten dolayı baş an barda 
ki motörler birdenbire istial et 
miştir. O esnada içeride bulu
nan taifeler evvela ateşi söndür 
meğe <.:a l ışmışlardır. Karadan, 
motörün iştial ettiğini görenler 
derhal itfaiyeye telefon etmiş
lerdir. Ateşi bastırmağa uğra
şan taifeler, alevlerin gittikce et 
rafa yayılmakta olduğunu ve 
hayatlarının tehlikede bulundu
ğunu görür görmez, motörü ter 
ketmişlerdir. İtfaiye az bir za . 
manda yetişmişsede o zaman!. 
kadar motör yanmıştır, Kaza 
tahkikatına başlanılmıştır. 

Kadıköy kumluğu ihtilaf. 
Vaktile mülga Maliye nezareti 

tarafından Şehremanetine 72 bin li
ra bedelle satılan Kadıköy kumluğu 
hakkında Defterdarlıkla Emanet •· 
aaında bir ihtilaf vardır. Defterdar
lık Emanetten 20 bin liraya yakın 
arsa vergisi istiyor. Emanet, muh
telif sebeplerden dolayı henüz tapu 
idaresinde ferağ muamelesi yapılma· 
dığı için kumluğa tasarruf edemedi
ğinden vergi ile mukayyet olmadı· 
ğını söylüyor 

Emanet Şilrayi Devlete müracat 
etmiştir. Şiırayi Devlet Emanetin 
noktai nazarını Defterdarlığa bildir
miştir. Defterdarlık Emanetin liyi
hasına cevap vermiştir. Yekrnda 
heyeti umumiyetle a 1rnr mürafaa va· 
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Fikir, lV.l.iz;Bh, Eclebiy~t, Set.I ı' 

'ji1lliYCt"·:::;::ı~:x--~:h:k~:a~-~,,rı 
. ' --..._:) "1· 

Asrın U desi "Milliyet" tır. Galatasaray birinci futbol ~~~~~~~ij~Jf2~2~ 
22 \lA '\ lS 1930 Çapa. caba l takırrnnn evvelce giristiği taah :aı ... !l:'~;~·;;=~"'.":.:o::::::~ 

ID RL HANE __ Ank ra cadden hüdat n'Ucibince Haziran hida- 1 
N 100 Telgraf adresi: Milliyet, la. Topkap;ya gid n t ramvayla- ,,etinde turneye çıkarak Alma-
tanbul rın akşam saatlerinde nasıl tık nya'da iki ve Viyamı'da iki m ac 

Telefon numaralan: lım tıklım olduğunu bilirsiniz., Gı•ttı· U'J. Lt._.r dahi gı"de •· .I ·yapacağı malfimdur. 
lstanbul 3911, 3912, 3913 Dün bir aralık işim dıiştii . Ça ,... "''"" 1 

• · d k D ünkii Politika refikimiz, 
ABONE- 0- CRETLERI paya gıdecek ol um. 'a at o- Aman efendim aman: ı sicil erin resimlerini göstere-

- • ' k d • ·1 k ı Galata~ar'lvın futbol federasyo . . . . . . . turaca yer egı a sr ı aca < Mal mı m al!. . Parça mı par- rek: , 
G Turkı}·e ., ın Harır ıçın k · b ı· ı k ' · nundan müsaade almadıg- ını bil ' '• ~ ' ·öşe bıle ulamadrın. çere e ı ça ! . . Lokman hekimin y i dedü- - Size çarpan adam buna mı 

PLTih ı\ I<,', 
\' C 

~fn '' il kı.h r a ıı n 

CASTıı .\ 
ınc: ~ htır bir 

KARTIYE 

' . 
~L. 
ııo · ı, 

j -\l\E 
Ji:\.\ 

... edı dc;ı ını ;.ttl e 

LATE 3 aylığı 400 kurı;§ 800 kuru,: k l b · ·b· b' · dirınekte ve bundan dolayı fede 
6 " 750 " 1400 " : a a alık yetmı yormuş gı ı, ır. ğü!.. buna mr benziyor? . . diye soru- ras,,onun Alman federasv. onuna 1 I.aril. ıl ~de tıl ııı ini tcııı,i l < <l c,·<k~uJir. 

12 ., HOO ., 2100 ,, kısmı da arkaya asılmışiardr. 1 Böyle müstesna kadın gör- yordu. , p ı · "' 
menfi cevap vereceg· ini yazmak en.ıe <i ı-;ı la rı nd<l zı'n,o·ı n va r_vet~ ı)nı.crl" • Sözün kısası fıçıya istif edil- medim ben!. . Nihayet kadın bir tanesini- ~ ,.., 

Gelen evrak geri verilmez · d 1 1 d h ' 1 'b· ld tadır. Spor Merkezi umuminin •====-=~~llf'1.'~3: mış sar a ya tuz amasın an Hayatım gitti bay atım kal- teş ıs er er gı ı o u: kararına nazaran inhilal etmi~ ıt Bu :k -nın rz 1 . •tanbul kinci Ticaret rt 
Muddeti geçen nushalar 10 kurn§tur. farksızdık. dr .. , Hemen arkasına takılı- - Hah!. . diye haykırdı! .. İş ~ il 1 M 1 R • 1 ı sınden: 

Gaute ve matbaaya ait i~ler için 1 addedilen bir federasyonun bu e~ rı)? u U en UJ ,a '" 
.. d.. . .. t d'l 'r Biletçi, biletleri ancak yo cu- verdim'·· . te bu! .. Tamam bu!. . Tıpkısı!. 

1 1 
b' N it b M k 'd' · ı n mu urıyete muracaa e ı ı . !:ekilde bir iş'armın nası o a ı- mı nda S;ı.n'atkiır at ey a amı aı ınce ven c. 

G ''•t•mı'z ı'la' nların mes'uıı·yctini !arın omuzları üstünde kesebili Fakat ka' fı'rı'n kı" ı amn1a da Muavı'n gu"lu"msedı". h't · k k rd1 
• '• ~ leceğini anlamadık. Maamafih .' .~BRln: 11-\\IM llllll.IKTI: 'amma ragmen on ° ~ 

kabul etmer. yordu. ciddi!.· Dönüp bir kere göz u- - Şimdi iş kolaylaştı .. - Bu Galatasarayın ~alahiyettar ze- knm ık sı:\'l\:I lll:Y in i«ır•kilc dfemedikkrnden vesairede 

Hl.JGÜl\KÜ HAVA 
Çapada, hele ne ise biraz ne- cu ile bile bakmrvor!.. h S İh 1 ş· d' , !asma kı:ru verilmesi , 

fes alabildik. , meş ur arı san .. · ım t e- vatı nezdinde yaptığımız tahki- lıırı n d dea a1arak mıiddei So<yete Komerçi}" 
Neyse sabrın sonu selamet! .. mir verir taharriye başlatıcım!. kat:: nazaran Galatasaray 5 Ma BE'\ Lİ 1'.JZ ı: Mayno müessesesi vck~ 

l'tin hararet rı ··ok '.!2 en ıı Yalnız arkaya asılanların teş Bakalım ne olacak!.. Siz hiç merak etmeyin. Yarın f d "dd ı h ça 
' kı'l ettı·g· ı' ı'nsan salkımı eksil- yısta salahiyettar heyete müra- 'L . 1 , . m an mu eaa ey 

' ' 11 . ı J' f b k d 'f b . " ~U ili \"H Op<r<r ; ! pnde 1 • c· . ! ' M ( p a 14 «r<« iui. ıı~lln ı üzı.r d ' Caddeikebirde o önde ben ar- ut en uraya a ar teşrı u- caat ederek ıcap eden musaade- . , _.. . [ao ırıt ı usta a aş 
m ··.·ı ·h" ,. ,·ı hı\ı hu l u ı : ıı olacak tır. ıne ı. k d ·ı ı· b " .. ı A'- h b · b d · 1 B' l h 1 l laı.ar .ıO. lıO. ·' k u ru~ IG numaralı odada mukıııı ' • Bı'letçı· bag- ırıyordu·. , ·.a a ı er ı)•Or_, _aLan onune ge- yurun... un a en en en .... yı a mı•tır maena ey a tr av j 1ı:::::=::::;::::;::::;::::;::;::~;:::;::=:"J . . 1" h · . d' - . " b : \lqn:hzt ıned ı rıi lie~i:dir - lu Z;ıde Biraderler Şirket~ 

: 

- Hadi bakalım, üçüncü mev 1 çıp yılışma\ ıstıyordum. Fakat Gen~ kadın bin bir teşekkür- evveı ıa er 'er ıgımı~ tı tuı-. ikame olunan davo üHflo' 

l.E ... Lmı!' K. _:~. ·,·"' l ki yolcuları. .. Sonra hatınnızr' nered~ee~ee.. . .. . 1 le ayaga kalktı .. Tam ~apıdan nenin ic~a~ı.na muhakkak nazarı 1 MELVK sı'nenıasınd !I olunan varakai davetiye_'.' 
.--=- ._ liıll -~ ~ kırmıyalım... j .. ~enı~kınde ~ur~t hır karış .. çıkacağı sırada bırdenbıre dura le hakabılırız. 1 fi ,UU kttı nıez kure yazrhanuının 

Şeytan cckiçlerinden biri, Gozlerıle sankı adamı tokatlı-ı !adı... ·:' ,~ ·' 

1 1 
ve ikamttgiıhının meçhul 

Ezme! gözlerini kı .·,)arak sordu: yor,!.. . - - Eyvah!.. Diye haykırdı.. Cuma CYÜnÜ yapılac11k ~ l l Do i un ~~r~le~~:i:.~i~:ı~.~·gg~ünn<l~üd 
-- Efendi a<Yabe)· nereye gel j Elbette, ınsan zaten magrur 1 Şimdi ben eve nasıl gidece- "' 

,, • 1 k · · b k d .. l l m li"I ar nen te bliı;at icrasına karar 
ıstanbulun en meshur türk dik?. oma ıcın u ·a ar guze o - ğim?... ..,. L<rn• t k 

1 l t .rususı· l-JA)-Arrı tir. Mahkeme günü olar• Şekercl. sı'ne bı'r mu"'-ter. ı· e-irmis Biletçinin -.·erine bir başka- ma 1 
.. • • • - Ne nasılı?.· Iunan 4 6 930 Çarşamba 

" ~ ' Y" "d 'k Y" ··d"l I N h lstanbul Futbol Heyetinden: bademezmesi istemiş, vermiş- cingöz cevap verdi: uru u · · · _uru u < .. · .ı a - Öyle ya bütün paralarım at 14 te şirketi me,kiırenin 
!er. yemiş fakat demiş ki: - Çapa! yet kalabalık btr yere geldık ... gitti ... Beş paracıklar kalma- 23 Mayıs 930 cuma giinü Tak- filmi. !1;11 eten: ~ı.-.ı.ı 'c ~AR- messillcrinin vcyi!hut ve 
_İyi amma sert ... Neden Bir ücüncüsü tekmilledi: Derken bir kargaşalık oldu ... 

1 

dı. .. Hemen ben fırsatı gani- ~im Stadyumunda yaprlacak KiLi \ 'ı.RYETE ~lcıh ıır 1'01\ mahkemede hoızır buJu,,m• 
böyle? tezgahdaki kalfa hemen - Öyle ise buradan ötesi ca- Bir koşu&ma oldu ... Bizim Ha met bilerek atıldım: maclar şunlardır: l)t!~ . .,trupu ı ~ r " fıntian _ ın; :-; mu ve ahi takdirde hak 

l IF \ \. 11 \il ( • :\I\ I· ~ı 'e ben mahktmc icra kıhnacı 
Cevap Vermı·c·. ha!.. nrmefendi bastı feryadı: - Aman Haıırınefendi ben- · '· .. ~. · ·· ~ Siileymaniye - Üsküdar saat 14 1 ALBERT PR~:,I:\\ rtpcrtuı;ırı. 1 makamına kaim olmak üzr< 

_ Aman Beyim, ezmem ize Kulak Misafiri Tutun!. . . deniz otomobil parasını takdim Hakem Sedat Rıza B. birinci nur. 
hic, söz istemez .... İlle son za- ----·-- - ----- -- Koşun!. - ederim!. .. Bendeniz götürü- k 1 .11111111111111111111111111111u11mı. ... 11111111111111uı11111111111ı 111 : ta ım ar. ııııııııtııııııııı ıı ı ıı 1111111111111,.. """'' r, ı ı ''',,, 1111111ııı1111 ıı 
manlardakilere... Me~!ıpllltr mauhahıı Yakalayın!.. rüm !. . İstanbul spor - vefa saat 15,45 :: 

Ne kadar 
_ Kimi? .. Neyi?.. Önce hıkmık etti ... Sonra... ·-

kör var? Hakem Seref B. birinci takım- :: ANADOLU · · Cenevre toplanışı - Yar.kesici var!.. Sokak or- Uzun lafın kısası razı oldu. !ar. · §§ 
Şu Avrupalılar tuhaf adam- ! 53 .. " h f S . ... - .. G tasında adam soyuyorlar!.. İm- Dışarı çıktık... Beşiktas - Fenerbahçe saat 1 i EE 

l d G . . . t t. tı''-ler uncu a ta ıncıııgını a- dat !. . Polis yok mu polis l. . A d d' Şey ı b k H'k K 1 H 1- B •• 
ar ır. arıp ganp ıs a ıs " . larasaray lisesinden 98 Seliıhad , . , - ma e ı. · · "· ~ ucu a em ema a ım · :: 
yapmasına bayılırlar. Bu nevı i .. 8 .1. 8 k . . y - Ne oldu ... Hanımefendı... - Ne?... Kadıköyünde yapılacağı ilan :: 

SiGORTA ŞIRKETI 
... d" dın a ı ey azanmıştır. a- D' kl t B' b'ld b Ü 1 B k f d tlf "'arip istatistiklerden hırını un d ' ıye yanına ya a!; ım: - Lli bir otomo ı e era- edilen Milliyet kupasr, sküdar :: Türkiye ~ an ·ası tar11 ın an teşkll edllm!ş ., . . . zısı şu ur: 

kü gazetelerden hın nakletın'.ş. , . . . . İki gözleri dolu dolu idi: ber görürlerse?... _ Süleymaniye ikinci takımlar :: Yangın - Hayat - Nakllye - Kaza - Otomobll - mes·oll! 
~u istat'.s1:ik .~ün yadaki . körle- Ce1:1ıye~ı _Akvamın şm:ıdıye - Ne olacak dedi elimden - Bundan ne çıkar?.. maclarile Taksim Stadvumunda :: maliye Sl&ortalarını kabul eder. 
nn adedını gostem1ektedır. k;:ıdaı 58 ıçtıma akdeaıgı n:a- çantamı çarptılar!. . - Ben evli bir kadınım!. . ki Beşiktaş - Vefa Milliyet ku- E§ Adres: .f llncU Vakıf lıan lstanb J\ 

Aklınıza gelen ve gelmiyen ı J~mdur .. Bu 59 uncu ıç_ıı::ıa ıse - Aman demeyin!.. O kadar israr ettim o kadar pasr maçı görülen lüzum üzeri- :: Telefon: ıstanbul - 5.11 Telgra!· lmııysı 
biitün memleketlerin isimleri ve d ı g_erle'.ınden _daha muhı_m ol- - lşte! .. Gitti gider dahi gi- yalvardım, dert anlatamadım ... ne tehir olunmnstur. Süleymani 11--1111111111111111111111 1ıı11111111111ıı. ~111111111111111111111;11•1••:: 
Orada Y~.şayan körlerin adedi 1 d, ug u gıb1 ı_ aynı zamanda hır _çok der'... .. ye - Üsku"dar ı'kı'ııcı· tal<rnıları "'""""""''"'"''111111111111,.. "''"11""'1111111111"'' 111

' ~ 1 p - Oy le ise bendeniz size bi- ( ' ( ~ j L!manlarm faali 
bu istatistikte var... • . . < • e;~· ı .et uıplomatl~rrı;ın arıste Zavallı kadıncağız şimdi iki raz para takdim edeyim de ... da 25 Mayıs 1930 Pazar günü ı. ,.ourelt llt 

Yalms Wr1Dll!lleketin ?Smı l1h.lakatlan ve oıa~"11 Cenev- , o·özü iki çesme hüngür hüngür Dedim ve beş lira uzattım... saat M.30 da Taksim Stadyu- Ticareti bahri\-e 
-S.; T'ftıld e'nfn. An18'?1• biz reye hareketlen suphe yoktur '.' - ı d · J k (Birinci sahifeden mabat) limanlara y;;ptıgı . 
7- Y k' . • . . 1 d . b' ag ıyor u. Almak istemedi. . . munda karşı aşaca trr. gelmi~ıir. u,.. 'wıD i 
de kör yok!.... ·ı sıyaset aıemınc c erın ır Demin bana hiç yüz vermi- Ceneral Goureaud Çanakka- cat ve S>iı ıın-.12 YRa 

tesır bırakacaktır. . . . - İmkanı yok!. . Dedi yaya -
b H f d d de fd ı· ~ · lede türklerin alicenaplıgı saye- teren bu cf'ftplar tas. 'f edi Polisler uçacak mı? Bu içtimada hilhassa seneler y~n du. anımı e en 1 şlını ık, b' · giderim! Tanımadığım erkek- man şen ıgı yarın ı 

denberi Tahdidi tes!ihat ve ~ıze m;en_ yı ana san rr a ı- ten para alamam. sin~~ ~:ya~ı~~ kurtard~.ğ~m h:r Dokumacılar intİ 
Beni adem icinde ötedenberi Loı1dra konferansıı1dan arta ka l lındden benıdmle ahbap olmuştu. _ Borcunuz olsun!.. Yarın İdman şenlikleri yarın sabah vesı e ı e soy ıyen ve tur as er 

- saat onda Taksı·m Stadyomun- lig- inin kahramanlrg"ınr takdirle D_okumacılar _ v_e >.· aznı•',' Uçurulması mutat Olan yegane 1 b' k 1 · ı· Ben en me et umuyor: t" · · ı d h 1 •• 1 an ır co c ıcmmıyet ı mese- ge ırırsınu:. d d h k'ki bir türk dostu- retı ı are eyctı ıntı 1ava 
faniler papaslardır. Elli dirhem leler gÖrüşüleceğinden bütün .- _Ne, ya.palı~_?'.: _Polise mi Nihayet buna razı oldu ... da icra edilecektir. ~~/ en a 1 yapılacaktır. 
rakr ile papas uçurulduğu hepi- devletleri alakadar edecektir. ! gıdelırn · dıye dovunuyordu. · · Kendisine benim bekar odamın Gazı' J.·o"p-. u"siİ 

d V k • b K d ' · · · ı Ceneral Goureaud bu seya-mizin ma!Umumuz ur. a ıa u Hic. <-üphe yoktur ki medeniye- - en ısını teskıne ça ı~tım, adresini vermiştim. Ertesi gü- 1 
k kla ~ ·ı b h d ld - Yı tnecıriy•I hatten istifade ederek Ankaraya Gazi kiiprü , imün 1<t~' papaslar u<;up ta pe uza ra tin en uüksek mertebesine vasıl ag amanın ey u e o ugunu nü beş lirayı oraya getirecek- en v "" d R · - k d ·k d - rt 

'd , .. · d' J k gidecek ve S haziran a eısı- Y• ın a ı mel. e ilmek. u•. gıdem.ezler anıma n_ erey_ e g_ı er_- olan ve el'an da daha yu· ksekle- SO)~le ım v_ e onu Y .. a.n. ım .. a a
1 
ara tı'.. . 1 D hl v k ~ - T k s cumhur Hz. tarafından kabul o- ıusc st• • ıyc < >letı 

!er o .da. anlaşılmaz. Şım_ dı dı- •ı re çıkarmıya cal.~maktan bık- me, keze ı._.adar goturdum .. - İ"tC kendi ayağıle gelen bu- Ür ~ por C 
1 

f' hivo müsa<:esi alınd ı ktan s 
- b k p li ı d - Al " lunacaktır. enera ın şere ıne, ata La•! kt ger ır rıvayet er tı: o. ~ :r e mı yan Beşeriyet bos yere hem- Eh, garıp kuşun yuvasını - na derler. . . ll.f üncll sayısı bugün çıktı. . f 1 -1 1 t' B · 1 " anaca ır. 
ucacaklarmış. Ben havaılığı sev cinsının kanını dökmeg- i mene- !ah yapar!.. Ben de artık mura .;. * * Zt~•a et er ven ece< ır. u zıya- ,. . . •J ~ 

Muvaffak Rifat, Adil Giray ve fetler hususi mahiyette olacak- h.aınbıyo fra• e mediğim için bu rivayeti pek be- decek olan çareleri aramağa üıma ermiştim!. . · 1 . . 
tenmedi~ .. -- A.caba ~u_fiki~ ~ça başlamış ve bunun en başta ge- Nasıl? .. Kös kös önüne ha- Aradan bu kadar zaman geç- Efdal beylerin makaleleri. Haf- tır. Dün borsada Ingilı\ 
rılarla ugraşabılmek ıçın rr le-. len çaresi için diplomatlarını kar da gider misin?.. ti hala bu güzel hanımefendi- tanın spor hareketleri. Ecnebi- Cenerahn haziranın iki ve 1033 kuru>.: c.nL-nış, b: 
. . ... 1.. ?I • den haber yok!. . 1 h k üçüncü günü sehrimize gelmesi ı 035 kurusa kac:ar • .-ü 

n sunı uyor. . yola çıkarmıştır.,, Hanımefendi ile ahbaplığı ı- !erle )·apacagımız temas ar a - muhtemeldı'r. , 
İşte kendi elile verilen buna ten sonra 1034. 5 h:r ıışt~ 

Kantar kırma! 
yice ilerletmiştik. Fakat hep kında yeni malOmat, Atletizmde 
canta meselesine dair konuşu- derler!. · Sultanahmet 2 ııci Sdh M.ahke- ınıstır. 

Dün köprü iskelelerinden bi
rinde garip bir hadise olmuş: 
Cemiyeti Umumiye B. Katibi 
olduğunu söyleyen bir zat ora
ıfaki otomatik kantarlardan biri 
ne çıkmış, fakat kantar bu sikle 
te tahammül edemiyerek kınl
ınrştır. M umailcyh ise hiç fütur 
ı;:e irmeden: 

- Tenekeden kantar bu ka-
dar olur' diy~rek uzaklaşmıştrr. 

FELEK 

Kiralık 

Sahil hane 
Bogaziçinde Beb~kte ,ı, ı r.n 
önünde bahçeyi ınuhtı 'i :;ı 

numaralı yalı ) azlık olarak 
kikalıktır . Oerunundakilere 
ve ya Bebek mliezzini Ha-
iıı. Osman Beye ınliracaat 

olunabilir.-

Biirlıaıı Cahil 

yorduk. Nihayet merkeze gel- Meğer asıl dildadenin çan-

ı 
dik. Muavinin huzuruna çıktık. tası değil bizim beş lira gitti 
Olanı biteni anhasile, minhasi- gider dahi gider miş ! .. 
le anlattık. Kadıncağızrn yara- Be adam paran cebine mi bat 

1 

lan deprcnmişti. Gene ağlama- tı? 
ğa başladı: 

- Efendim, diyordu! Az buz -------------

MÜMTAZ FAlK 

! para deği 1 iki yüz lira nakit iki 
tane de pırlanta yüzük. Her bi
ri biner liralık . . . 

Muavin de kendisini teselli
! ye çalışıyor; ve meşhur yanke-

Ali Mehmet Efendi 

Himayci Etfal Cemiyetine yardım 
!arda bulunan Mısırlı Ali Mehmet 
Efendi yarın Sinaya vapurilc şehri

mize gelecektr. 

\
lazımdı. Ya her ihtimali ve Ve ötekiler de alrşmrşlardr. 
mahrumiyeti göze alarak aile İkisinin, çok defa üçünün de be 
yuvasına dönmek veyahut bu raber bulundukları bu dediko
gün büyük bir alaka ile ayağı- du halkasına hazan Kadri Bey-
na gelen teklifler içinde en mü le hanımı ve diğer bazı dostları 
ı.ait olanını kabul etmek lazım da iltihak ediyorlardı. 
dı. Bu akşam ilk defa Cevdet B. 

Hale düşüncelerinin somınıt Halenin elini öperken: 
~an gibi etrafa saldırıyorlar. ınan okutuyorlar. doğru Ahmet Sam inin çehresi- - Sizi bu akşam davet edi
Pck zenginl~ri_ yi:l:'ec~kleri, av- Bu arada böyle yer değişti- ni hatırlamıştı ki kapının önün yoruz hanımefendi, dedi. Artık 
Jıyacakları şıkarı ıntıhap ed.er-

1 
ren ser~ct1 c~l~ ?eraber hareket de bir araba durdu. 

1 
mevsim geçiyor. Eyli'ıl mchta

l:en etine. kemiğine, leuetıne eden egl7ndırı~.1 sınıf ~a za~a Cevdet Bey, Sedat Ali, Ya- br son mehtap sayılır. Bu ak
hakıyor ve bu iştiha verici mah n.a'. mevsıme gore muhıt degış kup Nusret Bey gelmişlerdi. . şanı yemeğini Diyaskalosta yi
liıJ.:Jara diş gecirebilmek için tınyorlar. ı Bu ziyaretler artık o kadar! yeceğiz. Ve siz bizim misafiri-
c •rn gu7elliğine, diriliğine lez Hale, bunları düşünürken bu tabii olmuştu ki genç kadının miz olacaksınız. 
;C' t ine ceplerindeki, bankala- kendisinin de bu maddi emel- hörmetkarları akşaml;ırı klübe Ötekiler hemen ilave ettiler: 
r:·1daki servetlerle krymet hiçi- !erle yürüyen ve yaşıyan insan uğrayıp çene çalacak yerde o- - Artık köşkte oturmaktan 
~ orlar. !arın ortasında. bir zevk ve eğ- na gelip bahçenin bu gölgeli, bıkmadınız mı, biraz değişiklik 

Hale, İstanbulun kibar alemi lence vasıtası olduğunu göre- sakin köşesinde sohbet etmeği olur. Değil mi hanımefendi. 
c .ye bulduğu mev_ ıme, zama- rek isy~. ediyor, ?u adaleleri tercih ediyorlardı. j Genç kadın tebessümlerile 
nd gore eşhas degişen bu zen- ve behımı zevki enle yaşıyan Ve bundan Hale de memnun onlara cevap verdi: 
r ı ıler takımını hep bu seviye- mahli'ıklardan kaçmak istiyor- kalıyordu. Galip Beyin zama- -Korkarım siz sıkılryorsu
c.c, bu kıri' tta görmüştü. Rura- du. . nında eksik olmryan dostları o- nuz. Böyle ise size mani olmı-
c'a , anı.~ıra muhtelif fırsatlar ve Fakat aile evine avdetin im- na bu değişikliği hissettirme- yayım. 
'ak'alarla bir kaç zengin adam f kansrzlığı karşısında bu arzusu meğe çalışıyorlardı. Genç ka- Üçü birden itiraz ettiler. Cev 
pevc'l olu::r or bunlar hemen o kadar çetin manialara çarpı- dm gündüz akşama ve gece sa- det Bey yavaş sesle ilave etti: 
t r lik talırde toplanıyor. Ve 1 yordu ki genç kadın isyan eden baha kadar yalnız geçen :zaman - Eğer arzu etmiyorsanız bi 
k dı: : nnı yiyıp bitirinci- gururunun kalbini derin derin lan arasında bu bir iki saatlik zi müteessir edecek bahaneler 
v d e · 1 rini ~eçirincive ka-ı derin sızlattığını hissediyordu. sohbete çok ihtiyac hissediyor· 

1 
bulmapnız hanımefendi. 

d hov r l alık :. ıerl"İnde fer- Hakikat üzerinde düş-ünmek du. Gene kadın bu nazikane serzi 

kimler kazanabilir. 
ve spor. V. S. 

Zenciler me•İnden: Altın 900 L ' ret 8 96 
Sirkecide Macar Ziraa t 1'.faki11c- • . ' . 4 1.if· 

!eri Şirketinin ciheti kefaletten ala-, tan mu2mek ı;crr.:ı.. ' 
cağı olan 274 lira 74 kuruş•ın tahsi- - -O * * * 

Tıp dünyası li hakkınd;. Erbaa da Hacı Zade 1 , 
Mustafa Efendi aler hinc ika mc ey- R. ii lll b f Y O bot 

-r1:JO lecligi davadan dolo.yı ikometgahı 
bı.:lunamıyan müddei al<) h ha kkın
da ilclnen tt:bliı;-at İ C" ra!=-ına karar ve· 

22 ~ -,, 
( 1 ~ 1 1.1' 

Üç senedenberi intisar eden 
Tıp dünyasının Mayıs nushasr 
intişar etmiştir. Bu nushada 
Prof. Nonnenin, Fahreddin Ke
rim, Fuat sabit Nüshet Şakir 

rihni~ oldugundan mahkeme gilnü ontl r.1 1t . "' 5ı ' o r" r 
olan 28 Ila;dran 930 Cumarttsi gii_.. n rı~ 1 ' 1 
nü saat on c!örtt.r h i.liı ~..!lC veya lıil~ < t C\ " L 

Beylerin makaleleri ve 
tıbbi şuun kısmı vardır. 

zengin 
ve:k.llc m<.ıhkt mtdr. bulunmadr~r tak· H. ı.:"e • ' ı :; l'tl ]\ C' ''"' 

dirdc gı yaben mahkeme yapılacağı j Br Lıa.; el 
davetiye makamında i1 5n olunur. Ht 1n ı • ı:-.oo p " .. 

~· r .a 

nişten mahcup olmuştu. ' arkasında bej bir pardesü, boy-
- Bunu hatırrmdan geçirme- nunda bir lacivert eşarp, başın-

dim efendim. Dedi. da rast gele sarılmış bir tül 
Sedat Ali araya girdi: grekle göründü ... Onu çoktan-
- O halde kabul ettiniz, de- beri sokak kıyafetile görmiyen 

mektir. Kadri Beyin hanımı da ahbapları alkışladılar. 
gelecekler. Şöyle mevsim sonu, - Bravo. Mükemmel! 
gider ayak bir arada eğlenelim. - Güzel, çok şık! 

Ziyafete Kadri Beyle hanımı Geldikleri araba kapıda bek-
nın da davetli bulunması üç er- liyordu. 
kek ahbabının arasında yalnız Cevdet Bey: 
kalmağı hoş görmiyen gene; ka - Davetimizi kabul edişini-
dını memnun etti: ze çok teşekkür ederiz hanıme-

- Arzularınıza itaat edelim fendi, dedi. Bu bizim için unu
efendim. Dedi ve hemen ilave tulmryacak bir şereftir. 
etti: Sedat Ali ilave etti: 

- Bana beş dakika müsaade - Ve saadettir! 
eder misiniz, sokak için biraz Adanın sakin, az serin bir 
hazırlanmak lazım .•. Hörmet- Eylül gecesi .. Ay akşamdan gü 
le başlarını eğdiler. neşle beraber görünüyor. Ve 

Üç arkadaş bu daveti, bir za- harareti kesilmiyen güneş da
mandanberi Halenin akşamları ha Heybelinin omuzlarında .... 
onlara çektiği rakı ziyafetleri- Hazır fayton dört yolcuyu dile 
ne bir karşılık olmak fikrile ter doğru indiriyor. Artık gül ve 
tip etmişlerdi. Onun gururunu akasya kokusu yok, bahar yok, 
krmuş olmamak, müşkül mev- çiçek yok. Mevsim kırkrnı bul
kide kalmaktan kurtarmak için muş bir kadın gibi renksiz ve 
ziyafete Kadri Beyle haıumını hareketsiz ... Toprakta bile ar
da davet etmişlerdi. teryöz kloröz olmuş bir ihtiyar 

BP.<: rlakika ~oııra genç kadın erkek hali var Rengi sollT'uş 

ve içi katılaşmış .... 
Dile yakla$tıkca ağ•'. 

cak bir cam kokusu gel~i 
zamandan beri gökteı1 
la yaş görmiyen yeşil ~ 
!arı mevsimlerce keı~dı 

9 
terkedilınis kıymetlı 
gibi tozlu ve kirli... .. 

1 
Bütün yaz adayı dor 

zaif hayvanlar dolu ar9 

yokuşundan zorlukla ç 
!ar. Halenin karşısıııd~ 
Sedat Ali: 1 

- Haydi biraz da )'~ 
delim! Dedi ve ya,·af: 
atladı. 

Cevat Bey de soldall 
1 

Hale ile Nusrat Be)' · 
na oturmuslardı. Arab3

1 • ş 

leyince hayvanlar c~ll e ~I 
hamlede inenler ger~d ):Tİ' 
bi oldular. Hale zarıf 
ketle arkasına döndıi :_ 1~ 

- Yetişebilecek ı1l15, 
Cevdet Bey dudak~a;, 

dar gelen bir niıl tef1 

medi: . iJl 
- Size :yeti&Tl'"k ıÇ ı 

kuvvetimle çal r -rı 
fcncli 
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DEFTER
1DARLI1f'ILANA Ti I (~ -Y.4~~ 

, H l k v • r~ PASTİL RI " S.\ TILlK EV:No 62, li4; acınıano so ag1 ım- c~L·G~~ııa·ru11 r;ı1ı1~ 
rahor il)·as bey nıahallesi, Yediku!e, 2 katta Lııe ... ez·~ · 
r; oda t n1atbah, ve saireyi n1Üş~emildir. Tah- NİS BAHÇESİ 
nıin edilen kıyn1eti bed~li defaten alınn1ak 

ş·11·tile 2000 lira. Satış muamelesi pazarlık sure
!il<? 2t H~~.iran 930 cun1artesi günü saat 14,30da 
defterdarlıkta yapılacaktır. (R-69) 

* * * 
SATILIK DÜKKAN: No. 12 Valde hanı altı, 

çakn1akçılar, tahmin edilen kıymeti bedeli 
defaten alınmak şartile 800 lira satış ınuame
lesi pazarlık suretile 21 Haziran 930 cuınartesi 
günÜ saat 14,30da defterdarlıkta vapılacaktır. 

( R - 57 > 
• * .. 

KİRALIK ODALAR: No. 12, rn, 14, büyük 
vıldız hanının ah katı, Mahn1utpaşa caddesi 
3 oda, senelik kirası 300 lira. Kiraiamak n1u
an1elesi aleni müzavede ile 11 haziran 9~0 çar
şanıba günü saat i4,30 da defterdarlıkta ya-
pılacaktır. ( R-196) 

l~ınvali n1etrııke ıni1di_"ırlt.tğ·iiı1den: 

~ahlı~ ~ane ile ~ükkan ~issesi 
Feriköyünde Ayazma caddesinde kain birinci ve ikinci katları 

Uçcr nda birer mutbah ve !ıcJa ve kömürlük ve odunluğu ve 

maa kuyu bir mikdar bahçeyi havi Ye tahtında cedit 70 numa
ralı dükk~ru mt:~temil atik 30 mükerrer cedit 72 nu .• ıarıılı kagir 
hJnenin üç hisse İtibarile hazineye ait iki his,r;inin bedeli dört 

taksitte iidenmck üzre 2000 lirıı bedeli muhammen ile 3 r -5-930 
tarihıne müsadif cumartesi günü sııat l4 de aleni muzaycdc ile 

satılacaktır. Taliplerin % 7,50 teminat makbuzlarile lstanbul l\lilll 
EmLık mlidürivetine müracaat eylemeleri. 

• • 1 Artık suyunuzun . 
Esiri olmayınız 

Yeni intişar eden 

u 
T~l~M~lllll 

Kalalo~unıuzu ~ .•• -1 --- ' 

isteyiniz. . .. A 

BOUBLA BfRJDEBLER H ~UREKASI 

Yarın ao·ılıyor 

Şişi! Bulgar Çarşm 

Beyoğlu'mın merkezinde, vesaiti 
:abiyt ve senalye ile m~zeyyen 

lüks 

BAHÇELi LOKANTA 
!stanbul beynelmilel kibar 

halkının içtimagAhı olup Fransız 

Aristokrat ınatbah usullerile ihzar 
olunmuş nefis yemekler, zikıymet 

ve lüks mefnışatla tefriş edilmiş 

ziyafet, nişan ve izdivaç mera 

siminin icrasına son derece mü
sait ~enlş ve müşaşa kabul salon
ları. !Ier öğle ve akşamları enVli 
yemeklerimizi geceleri açık ha-

vada Venedik fenerlerinin esrar· ı 
engiz ziyaları altında muhterem 
mü~terilcrimiz ernirlcriııe a.ınade 

1 
bulacaklardır. 

Iler nev: ej\"lence ve tebdil
hava' a n1ah!ius ol:ın bahçemizi 

ziyaret ediniz. 

Müzayede ile satış 

Tıra~ olduktan sonra 

rüzgar cildiniz! tahriş 

~;YQ!'!)U 'I Şayet Jilet ... - ... ~-,.;.:.,.__ 

tıraş bıçaklarını kulla-

nıyorsanız bu hal vu-

'ficaret işleri umun1 
ınüdürliiğünden: 

30 ikinci teşrin 930 tarihli kanun 
hükümlerine göre Türkiyede iş yap· 
mak Uzrc tescil kılınmış olan ecnebi 
şirketlarinden Alaıın tabiiyetini haiz 
ve bir mil yo~ beşyilz bin altın mark 
sermareli ( Tirgartner Gazclşaft mit 
berşenkher haftong) şirketi bu kere 
müracaatla .ıı Hnunuevvel 929 ta
rihinden itibaren Türkiyedeki faali
yetine nihayet vcrdı~ini bildirmiş 
olmakla mezkılr şirketle a!Akası bu
lunanların şirkete ve kabında lwm· 
bul mıntaka<ı Ticaret :\lüdilrlüğüne 
müracaat eylemeleri il:ln olunur. 

Mayısın 23 üncü Cıima günü s~
bah saat 10 da Şişlide Halaskar 
Gazi caddesinde Etfal hastanesi kar
şısında 325 numaralı hanede Gras
yal ve Hatem Efendilere ait bil-
cümle nadide ve nefis eşyalar mü- İLAN 
zayede suretile satılacaktır. Tüne! Şirketinden: 

9 parçadan mürekkep gayet zarif 1596 numaralı müzeyyel ka-
asri palisandr akaju masif yemek nunun birinci maddesine tevfi
oda takımı, 7 parçadan mürekkep 
Viyena siste.mi küçük şik salon ta- kan, Gazi Mustafa Kemal (Un
kımı, masif kara ağacından mamul kapanı) v~ Karaköy köprüleri 
ı O parçadan ibaret gayet güzel ya- masarifi daimesi karşılığı ola
tak oda takımı, keza mavun kap- rak istifası l 223 numaralı kanu 
lama_ diğer yatak oda ta~ımı, brom. nun birinci maddesi ile tesbit e-
ve lake karyolalar, masıf meşeden , . . 
mamul bir çok aynalı ve aynasız do- dılen l O para resım, 1 Hazıran 
laplar, tuvaletler, lavabolar, korno- 1930 tarihinden itibaren 30 pa· 
dinler emsalsiz bua karbe kamilen ra tezyit edilmiştir. 
oyma zarif bir avize, bronz lamba- Binaenaleyh işbu tarihten i
lar, gayet eski ve kıymettar silah tibaren askerler ile mekteplilere 

kılınçlardan mürekkep zengin bir verilenlerden maada bilcümle 
koleksiyon, maroken ve kadife ka-
napc, koltuklar, sedefli tabureler, Tünel biletleri, madeni: marka
muşarabi aynalar, konsol ve etajerler lar ve birinci ve ikinci mevki a
yemişlikler. vazolar. bonbonyerler, bonınan karnelerinin varakaları ı 
tabak· takımları, kristal limonata ta- üzerinden. fazla olarak 30 para 
kımları. cini ve emaye sobalar. port-
manto. mu§ambalar ve sair eşyai istifa edilecektir. 
beytiye. İşbu resmi vermemiş olan a-

"Karauss Stuttgart,, markalı ne- bonman kar.neleri hamillerinin 
fis bir Alman piyanosu 3 pedalli, A- mezkiir tarih.ten itibaren ellerin
nadolu ve Acem hahları ve seccade- d hn b ·ı 1 · · 
!eri. Pey sürenlerden yüzde yirmi e mevcut 3.r:-nman ı et ennı, 
beş teminat alınır. Tünel gişelerinde her bilet için 

NUzayede ile satı' 
Mayısın 2.l üncü cuma günü 

sabah saat 10 da Beyoğlu'nda Par
mak · kapı'da imam sokağında 24 
numerolu hanede bulıınan ve muıe· 
bec bir ei!eye alt nefis eşyalar mü
zayede suretile satılacaktır. 

30 para fazla tediye etmek sure 
tile Üzerleri sürşarjlı diğer bilet
ler ile tebdil etmeleri laznngele 
ceği Tünel yolcularına ilan olu-
nur. 

İstanbul, 15 Mayıs, 1930 
MÜDİRİYET 

İLAN 
İstanbul Tramvay S,ı.rketin. 

den: lstanbul-Galata, Voyvoda caddesi, No. 36·42 fi___ . Bi7.ote kristalJI vitrinler ile mü
kemmel asri yemek oda takımı, ha· 
kiki lngiliz mamul:ltı ve som ın.
vund3n 111an1ul yemek masası \'e 
sandaqyelcri.. Fr.:ınsız m:ırnualAtı ve 
som cevi1.dcn ve 7 par,adan mü· 
rekkep Lui XV yatak oda takımı, 
som Cc\·ir.dcn ınamul diıi;er asri ya
tak o..!:ı takınıı, d~fa sorn cevizden 
matnul Berjer ~eklinde müztyyen 
salon t>kımı, en son model ayaklı 
Singer rnJkin:ı~r, Fran:-oız ınamul:l!ı 

Lui X V bronz ~ayet güzel dh·ar 
aplikeleri. muhtelif perdeler, cedit 
salamandr sobası • c.livar s:ıati , 
som n1avundan uıamul ln~iliz porr
ınanto;u, atik ve cedit pğlıl·oya 

tablolar, (;aıe, drcıdcn ve sair lam. 
balar ve vazolar, 1l7 parçadan mü
rekkep ,tabak takımı, bakırlar ve 
matbah ıakıınlan, ozic sepet - sandık 
vesair eşyai beyıive. ,\na<lolıı w 
Acem halıları ve seccodelcri. Pev 
ıürenlerdcn 100 de 2~ terr in"t alın;•. 

1596 numaralı müzeyyel ka
nunun birinci maddesi ahkamı
na tevfikan, Gazi Mustafa Ke
mal (Unkapanı) ve Karaköy 
köprüleri masarifi daimesi kar
şılığı olarak istifası 1223 numa 
ralı kanunun birinci maddesi ile 
tesbit edilen 1 O para resim, 1 
Haziran 1930 tarihinden itiba. 
ren 30 para tezyit edilmiştir. 

Nakliyat münakasası 
lsplrlo ve isplrlolu içkiler inhisar ldaresirin 

istanbul'da bir sene zarfında tahminen 2500 ton eşya sevkiyatt 
ltapalı zarfla munakasaya konulmuştur. 

İhale! kat'iye 15·6-930 pazar gUnU saat dörtte Galata'da Ke· 
leli Handa lcra edllecelı:tlr. 

Talipler o gün saat ilçe kadar teklif mektuplarile 5000 liranın 

",.7 tıuçuğu nisbetinde teminat mektubu veya parasını ayrı zarf· 
lara koyarak mezkQr saatıen eve! komisyona tevdi etmelidir. 
Şartname komisyondan alınabilir. 

lstanbul Sekizinci icra dairesin-. 
den: 

ı Ahmet Fevzi Beyin Bahçekapıda 
tlördüncü Vakıfhanda üçüncü kat
la ı O numaralı yazıhanede komis • 
~•ncu İbrahim Bey zimmetinde mah 
~~rn olduğu deyninden dolayı mah· 

Daktilo aranıyor 

Orta tahsil görmüş bir hanı
ma ihtiyaç Yardır. 'ı." enipo;taııc 

arbsında Basiret ilan iktısat 
Anonim Şirketine müracaat. 

Bimıenaleyh 1 Haziran 1930 
tarihinden itibaren Tramvay ve 
otobüslerde, hangi mesafeye o
lursa olsun, ita edilecek birinci 
ve ikinci mevki biletler için 30 
para fazla alınacağı ve tenzilatlı 
tarife ile seyahat eden askerler 
ile mekteplilerin bundan istisna 
edildiği, Tramvay ve otobüs yol 
cularma ilan olunur. 

Tı:amvay ile Karaköy köprü 
siinü her geçişte alınmakta olan 

1930 .'i 

. EYRi 
SEFAiN 
Merkez Acentası; Galat• köpril 

bcasında, Beyoğlu 2362 Şube 
aentesıı Mahmudiye Haru altında 
lstanbul 740 

Mudanya postası 
Cuma, Pazar, Slaı, Çar . 

şamba günleri idar~ rıhtımın· 
d~n ~ {la, ~alkar. 

22 Mayıs perşembe Kara· 

biğıı postası yapılmıyacakur. 

24 Mayıs cumartesi Karabiğa 
postası bu sefere mahsus ol· 

mak iizre programına ilAveten 
gidişte Marmara l~rdek dö· 

nüşte Şarköye de uğrayacak· 
ur. 

Trabzon ikinci 
postası 

[ANKARA] vapuru 2\ı mayıs 
Perşembe ak~amı Galata rıhtı

mından hareketle Zonguldak. 

lnebolu, Sinop, S1msuıı, Ünyç, 

Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon. 

Rize Hopa'ya gidecek \C dö
ııü~re pazar iskelesilc Rize, 
Si.ırnıene, Of, Trabzon, Polat
lıanl', Görck, Giresun, Ordu, 
Faba, Samsun, Sinop, İnebo· 

J uya ıı .~rayar&k gelecektir. 

İzn1ir sür'at postası 
(Cl'LCl~\lAL) vapuru 23 

.\layıs cuma f ~,.10 ılı Galata 
Rıhtımından hareketle Cumar 

resi sabahı lzmir'c gidecek ı·e 

pazar 14,;30 da lzmir'dcn ha

reketle pazartesi sabKht gele 
cektir. Vapurda m(ıkemmel 
bir orkestra ve cazbant mev· 

cuttur. 

~eniz ~atınalnıa ~onıisJonun~an: 
200,000 k o l·:kmck ı 

IO,OOO ,, l'tancııl.ı 29 \layı; Q.lO pn~cnı'ıe gtin saat ıo 

31 "7'ooıoıoo kilo JK{oyurı <;ti f 29 \layıs 930 per,cnıhe guııı s·ıat r ! 
, ,, UZU Ctl 

DcniF- kuvntleri ihtiy;tcı için yukardc yazılı Et Ye Ekm 
hizalarında yazılı ıı;lin YC saatlarda kapalı zari usuli.c m ı . ah· 
ile ihale edilecektir. Şartnamelerini görmek istcreıılcrin her • 
ve wrmek isterenleıin ihale günü saatlarında Kasımpuşada d ı 
Jeya1,•m ~atınalnıa komisyonuna müracaatları. . . 

. ... .. ~ 
• - • ı"~' 

BU YÜK 

TllYlB~ rlllN~~~~ 
8. INCİ TERTİP 5. INCl KEŞİDE 

11 HAZiRAN 1930 
Kesiclcler; \1ila,reı, ~ehre-

, J . 

nıaııetı, Defterdarlık, iş, Zi-
raat, ve Osn1anlt Baııkaları 
Mıırak:ıpları ve halk huzu

runda yapılır. 
Büyük ikramiye 

50.000 Liradır 
IIer keşideclc çıl{aıı 11uı11ara
lar tek.rar dolaba ı~on nıaz 

lstanbul Sı r1hi t\lüesses!:'ler .l\lüba Y<ıa t 
misyonu riyasetinden: 

1 

~ıhhi müesseselere 1 Haziran 1930 tarihinden 31 Ma 
1931 tarihine kadar lazım olan bir senelik sadeyar1, Et, Ek 
Seker ve mütenevvi mahrukat ve mekUlatı lıayvc. • ·ye e sa 
;;_1ütenevvi erzak tanzim edilen şartnameleri vechilc ve kap 
zarf usulile ihale edilmek Ü7.re münakasaya !rnı.ul •• ıu tur. Bı 
!ardan mahrukat Gaz, Benzin, Vakomyağı ve emsali 10 H 
ran 1930 Sah günü saat 15 te ve yaş sebze\cde muhtelif 

f 
1 

Bozcaada postrısı 
(GELiBOLU) vapuru 'H i\layı' 

<:umarksi · 17 de idare rıh

aşı hayvanatı 17 Haziran 1930 Salı günü saat 15 te ve Et, ' 
mek,Yağ,Süt, Yoğurt,Şeker Pirinç, sabun ve sair a•e1funu 
erzak 24 Haziran 1930 Salı günü saat 15 te fiat er '.ıa idi < 
görüldüğü takdirde ihale edilecektir. Bu bapt.ı'·i sa t.ume · 
!!Örmek ve fazla izahat almak isteyenleri'l ınc l{ür l{o ni ' 
o . 

müracaatları ilan olunur. 

tımından hareketle Cclibolu -'* * *l!lt# 
1 

!::;:kl ~::~:a1:!mr~~;:,~:ı~· Devlet Demi ry 
·*' 

iJa 
Çanakkale 1 .ılpseki Geliboluya ı• da Ji'D esi i 1 a fj)1 a ft 
uğrayarak gelecektir. 1 ·~. -- ·-·--·--------·ı -lil'7P"'ll!2l!'o:.:z.l • 

A 1 2452 ton meşe, güregen, çam odununu kapalı zarfb mUıi~ 
nta ya Postası kasası 9 Haziran pazartesi glınü saat 15 te Ankara D~ et ç, 

(!NEBOLC) vapuru 25 !\layı, Jı miryolları İdaresinde yapılacaktır. I 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarmı ve nıuvakl.at tem "• ps;r,ar 1 O da. Galata rıhtımından ı 
hareketle lzmlr Küllük Bodrum la~ını ayni günde saat 14,30 a kadar münaka,;a ko:nisvonun.. a 1 

J 

' meler[ liizımdır. ' 
Rıdos Fethiye Finike Ant~lynp 1 Talipler münakasa şar~aı~_:.lerini bes lira mukab;linde r~ . 
gidecek ve dönüşte mezkur j liye ve Muhasebe işlen Reısligınden Istanbulda Havdaıın 
iskelelerle. birlikte, .'ı.ndilli, ı mağazasından tedari.k edebilirler. ~ 1 . ' 

Kalkan, Sakız, Çanakkale, I ~~~~AAAA~~ +++ ···~~~~~t> rl . ; 
Gelibolu'ya uğrayarak gelecek- ln~ilterede b~anım~ oJduk'arı lwi:ll: 
tir. mlik:lhttm < ınr.ı 

Köprü Adalar, iı.ııadolu, 

Haydarpaşa ye Kadıköy se-

[erlerinde mlistameJ Eski Abo-

1 neman karneler! 1 J lazirın 
930 tarihinden itibaren va-

~ 

Filips(r R i ~ i P ~} 
Radyolaı·ı 

pur!arda ve iskelelerde mer'i 

ve muteber değildir. 

l~!lerinde ru yolda Abone

man bulunan yolcular niha

yet 15 1 laziran 930 tarihine 

kadar köprüllC abonernan ki
şesine müracaat ederek kul
lanmadıkları aboneman yap

raklkrırı kaplarlle beraber 

iade ve bedellerini almaları 

(,'ckos\oyakyada daha İki par :ı\ 111U· 

va!fakıyet kazanarJk 2ılLJ 1 i,rd'"' 
murckkep bir hakem hçyetin ·c , 

Dünyanın En n1üken1nıel J 

R~!?.!;~'~'~RI f 
İşletınek için : • i 

Fişi cereyana takmak, bir ~ if 
tek dUlme•lnl çevirmek 4 "' \ tuz ve furuhtu mukarrer olan Sarı 

'•tıkte yazıhane ve kristali maa ~ç 
jf ~arçadan ibaret pomya takımı bır 

Beşik taş 21nei S. 1 l. flakimllğinden: 
!llüteı•effa Ali Avni Beyin şayian 

uhdei ta3arrufunda bulunan Rumeli 
Hisarında Ali Torlak mahallesinde 
Tekke sokağında 11·5 numaralı bir 
bap hanenin üç sillüs hisse itibarile 
bir sülüs hissesinin verese tarafından 
vaki talep üzerine P7 nisan 9JO 
carihinde birinci arttırmaya vaz edi· 
!erek hanenin tamamı 800 lira kıy 

meti muhnmminesinden hissel ınez~ 

küreye isabet eden 267 lira üze
rinden birinci arttırmada hariçten 
100 lir:ıya talip zuhur edip isabet 
eden kıymeti lıulmadıı!;ı cihetle ber
mucilıi kanun ikinci arttırın•ra vaz 
edildiğinden birinci amırnıaıı takip 
eden 100 lirn üzerinden ikinci art 
tırınaya 12 hazıran 930 tarihine 
n1üsadlf per"cıııbc gfınü :o;aat l 5 de 
Be~iktaş ikinci sulh hukuk hakimli
liğinde satışa başlaııaca~ından 10 
haziran 930 tarihinden itibaren her
ke=- tarafından .arttırma şnrrnameslni 

görebilecekleri ve talip <:>!onların 

yüzde on nisbetinde pey akçclerini 
milstasboben mahkemei mezk~r 

ikinci sulh hukuk hakimliğine müra
caatları iltn olunur. 

1 kuruş, yine l Haziran 1930 ta- • 
rihinden itibaren ahzolunmaya ••••••••••••mi 

lüzumu ilan olunur. KAFİDİR ~)· 
•det paravana ve dosya dolabı altı 
1ane hezaran sandalye ve orta masa
tı iki sigara sehpası ve şemsiyelik 

1 29-5-930 tarihine müsadif olan Per
lernbe günü zevali saat ondörtte Çar 
!uyi kebirde Sandal bedesteninde 
~•ınurıı müvacehesinde bilmüzayede 
l:tuht olunacağı ilin olunur. 

Fatih Sulh mahkemeıinden: 

\' Mehmet Ali Efendi ile Hamdi 
1lalit Beyin şayian mutasarrıf olduk 
'•ı, Bahçekapısında Hoca Alii.ct
'in mahallesinde Tahtakale cadde
'indc atik 46 ve cedit 44 No. tak-
:iben sekiz metre yüz ve on iki met
. derinliklerinde ve üzerinde böl
"ıe kat mevcut bir bap dükkandaki 
111&se. şayıanın izalC'.'sİ zımnında fü
llıht·. takarrür ettiğinden 16 Hazi
·itn 930 Pazartesi günü saat on beş

alcnen arttırınası icra krhnacağın-
9f a,, i~tırasına talip olanların kıymeti 

iUhammenesi olan 367 5 lirar.m yüz 

9 
e onu nisbetinde pey akçesini ve 

1ı ~O 1418 N o. hamilen Fatih icrasına 
lıracaat eylemeleri i18.n olunur_ 

caktır. LLOYD TRiESTfNO 
İstanbı'il 15 Mayıs 1930 

MÜDİRİYET 

Umumi vekilleri: 

Belios Mnessesah : ı 
LLOYD ~::\PRESS 

Hindistan seferlerine tahsis edil
mi~ büiük ve zarif • GANGE • 
ı'ansatlantik vapuru istisnai bir su
rette iki LLOYD F.XPRES •cferinl 
yapacak 29 mayıs i 930 Perşembe 
ve 12 1 laziran Perşembe günleri 
ıam saat l O <la Galata rıhtı . 
mından hareketle Pire, Breııdizi, Ve· 
neclik ve Trieste\c ~idecektir. 

Paris 'c Londra için d!ığru bilet· 
ler. Fiatl"r mııtat "'chlle<lir. 
- - - -··~-=:-=---

BARTIN POS1~ASI 

Sulh 2~~~;~s Per~embe 
glinü '\irked rıhtımından hare· 
ketle (f:reğli, Zonguldak, Bartuı, 
1\ uruca~ile, Cide ) iskelelerine 
azimet YC avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için mahalli 
müracaaat: Sirk~ci salonu kar~ı 
sınd:ı l\lizan Oj(lu 1 lan No: 2 
Telefon lstanbul J:>.ı. 

( GANGE: ) lükı transatlantik 
v•puru 26 mayıs pazartesi günü 
tam saat 18 de Galata rıhumından 
hareketle mutat Hatlarla yolcu ıla

rılr. ( Köstence ) ye gidecektir. 

I !P•Siı.•D•l•KZ•A•D•E-B~IRlllA~D~E~Rll!IL~F.~ 
VAPURLAR! 

KARA DENiZ MUNTA-
ZAM VF. LÜKS POSTASI 

Sadıkzade 
vapuru PAZAR 

25 Mayıs 
gUnU aksamı Sirkeci rıhtı· 

mından hareketi• (Zonguldak, 
lnebolu, Samsun, Onye, Ordu, 
Giresun, Trabzon ve Rize 

iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 

~~iala HeHran Hın No 14, Pnılı kulısu Gala1a 411 : \ 1 

~·······················'~ TürkiJe Ziraat Bankasın~an: ~ ' 
Bankamıza merlıun ve ayniye 8 numaralı ambarda mcvcuraD, 

ı 12 balyede 4719 kilo tütün şehri ... , 27 inci oalı µ;ııııü saa(. 
14 de müzayede ile satı!aca~ından taıı 1•krin o A"Ün ı iizdc on p~ •, 
~kçelerile Ziraat Bankası lstanbu! şubesine mcırac:ıatl:ırı :I:\n olun· 

.:xxı:xx::• ESKİŞEHİR <1111::x%xiiixt 
BÜYÜK PORSUK OTELİ ~· 1 

LOKANTA - GAZİNO ~ı 
~" 1 

Vasi salonları - Bahçesi - TarRçası - Birinci sınıf 

servis - Kalorifer - Elektrik Telefon Banyo • Medeni konfor. 

Tafsilat için Sirkecide MH Odalar: t, t /1!-l!, l /1!-3, 1 I! 

adet hanı altında acentalıtıng~ Telgrafla odalarınızı temin edebilirsiniz. Porsuk: Eskişehir. 
müracaat. Telefon:lstaaltul 21ı!l •::xxxxxxxxxx .,._,.........,~...,.,.....~.,,,....,.....-fi" 
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<40 aenc evvel J. B. Dunlopun 
icat etdi;i tazyik bava ile 
iıtimali kabil tatbik olan ille 
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<40 Sene aarhnda 
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1 • ~~rnniyet ~andıbcrı ıniidiirlliğ·iindcn:' ;;;k4a~t~;;a ~~: ;;;::;,:·';e~~~~~:~ 
', • , gayri menkulün ne olduğu; Bir bap 
• ~1u-.. • tdt lkrıı ı\lerhunatın CH1$ \t: nt\:İ liorçfunun ı. -v hanenin tamamı. Gayri menkulün 
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bedeli numaraeı l<mi bulunduğu mevki mahallesi, sokağt, 
1. numarası: Kadıköy Hasanpaşa ma

hallesi Kurbalıdere 3 üncü sokak No. 
195 13399 Çakmakçılar'da Dayehatun mahallesinde Ye 25 

nihan sokağında 6 numaralı bir hanenin tama- Takdir olunan klymet: 2687,5 lira 
mı. Mm. Makrina 26-6-930 Perşembe. 14 ila ı 6 ya ka

dar. Artırmanın yapılacağı, yer, glln, 
1430 1786 Hocapaşa'da Karaki Hilı;eyinçelebi mahalle- saat: ht. 4 üncü icra dairesinde. 

sinde Abbasağa çeşmeıi sokağında eski 2 yeni 9 ı - t9bu gayrimenkulün artırma pr 
numaralı bir hanenin tamamı. Gezban H. tnameai 14-6-930 tarihinden itibaren 

140 19.58 Mevlevihanekapnıında .Aydınkethüda mahal- 930-39 No: ile İstanbul 4 ilncü 
lesinde Keresteci sokağında 3 numaralı bir ha- icra dairesinin muayyen numarasın-

. M t Ef da her keıin göre bilmeıi için açıktır. 
nenın tamamı. ura • 

255 2085 V dada Virıikşecaettin mahallesinde Ayaz- İlanda yaz~ı ?lanlard~n faala ma!il 
mahbostan sokağında eski 15 mükerrer yeni 8 mat almak ıatıycnler, ışbu şartname-

1 bi h · u amı Mehmet Cevdet ye ve 30-39 dosya numanıalle memu-
numara .' r ~enın m · rlyetimlzc müracat etmeledlr. 
Ef. Pakize, Cavıde H. lar 

355 2596 Azaplar'da l!:!vanzade mahallesinde Hamam 
arkası sokağında 1 numaralı bir hanenin ta
mamı. Emine Mübine H. 

106 2610 Eyipte sofular mahallesinde Terazi - Sofu-
lar caddesinde eski 2 yeni 7 numaralı maa bahçe 
bir hanenin tamamı. Necmettin B. 

385 Jl872 Babıcafer (Zındankapısında) Demirtaş ma-

25 

10 

40 

hallesinde Kutucular sokağında 4 numaralı 
bir dükkanın tamamı. Sallh B. 

30311 Aksarayda Muratpaşa mahalleı;inde Horhor 
caddesinde eski 1-1 mükerrer yeni 1, 3 numara
lı maa dükkan bahçeli bir hanenin tamamı. Fat
ma Neş'edil H. 

3083 Kapandakik'te Hoca Halilaktar mahallesinde 
Zeyrek caddesinde eski 78, 80 yeni 86, 88 nu
maralı iki dükkanın nısıf hissesi. Havva Dür
dane H. 

3115 Davutpaşa'da ve mahallesinde Tarhane mek-
tebi sokağında eski 8 mükerrer yeni 8, 4 numa
maralı bir hanenin tamamı. Mehmet Ali B. 

140 3149 Babicaferi'de Ahuçelebi mahallesinde Yumur 
tacılar Zindankapısı sokağında eski 262 yeni 23 
numaralı bir dükkanın yedi hisse itibarile üç his 
sesi. Hayriye H. 

125 3347 Kasımpaşa'da Kulaksız Ahmetkaptan mahal 
lesinde Değirmen ~okağıncla 3 numaralı bahç.eli 
bir hanenin tamamı. Emine Makbule H. 

Yukarda cins ve nev'ile mevkii yazılı emli'ık (altmış bir) 
•ün müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesinde hizala
. nda gösterilen bedellerle talipleri uhtesinde takarrür ederek 
irinci ihalesi icra kılınını& olcluğ undan talip olanların ilan ta 
ihinden itibaren 31 giin zarfında Sandık satış amirliğine mü
ııcaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

.~~~~~~~~~~~~------

Gümrükler ~eniz eus,etlörlülün~eo; 
ı - 5 Açıkcleniz motörü için birinci ve ikinci kaptanla-, Bi-

nci ve ıkinci makinist alınacaktır. · 
2 - Kaptanlann mütekait Bahriye .ı:abitanından ve makinist

rin de deniz motörcülüğüne aşina zevattan ve yetlerinde şeha
etname bulu:ıması lazımdır. 

3 - Talir> olarılarırı Deniz Etı~pektörlügüne müraca tları. 

2 - Arttırınıya igtirak için yukar 
da yazılı kıymetin yllıde yedi temi
nat gösterecektir. 

3 - Haklıırı tapu aicillile sabit ol
mıyan ipotekli alacaklılarla diğer all
kadarların ve irtifak hakkı sahipleri
nin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan itldialarıru i§bu ilfin 
tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte memu
riyetimize bildirmeleri icap eder ak
si halde hakları tapu sicillile sabit ol
mıyanlar satış bedelinin paylaşmasın 
da hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya iş 
tirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malfımatı alınış 
bunları tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunur!.,. Üstünde bırakılan 
gayri menkuliln bedeli zamanında 
verilmezse gayri menkul ikinci bir ar 
tırma ile satılır ve bedel farkı ve mah 
rum kalınan yüzde beş faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet kalmak
sızın memuriyctimizcc alıcıdan tah
sil olunur. Beş numaralı fıkradaki 
şart tahakkuk etmek kaydile üç de
fa bağrıldıktan sonra gayri menkul 
en çok artıranın üstünde brrakıhr. 
Şart tah•kkkuk etmezse artırma geri 
bırakılıp alıcı taahhütlerinden kurtu
lur ve teminat ta kalkar. 

5 - Artırmanın birinci veya ı kinci 
olmasına ve gayri menkule taalluk 
eden kanuni hakka ve satışın tarzınu 
göre diğer şartlar. 

Vergi, Belediye, Vakıf icaresi ve 
bilcümle rüsumu müşteriye aittir. Ya 
zılan bir bap hane yukarda gösteri
len 26'.6-930 tarihinde İst 4 üncü icra 
memurluğu odasında işbu ll~n ve 
gösterilen arttırma şartnamesi daire
sinde satılacağı illin olunur. 

1·a~ra içir. AJnıancava vakıf 

B~r Türk genci 
Aranıyor. Galata po-ia k..ıu<u 

11-2 numıro\:a tahrııc mür;1~aat 

Mükemmel bir 
kasık bagı 

..._ •. !J. 110VSSl!l Kosık 
'Jı 1 bat• Ml16n tıp 61•· 
ı . ~ mlncr 111111 takdir· 
• • li. l<r< mazlıor olmu~ 

' 

tur. Zil'• anu~ bu 
ball il• emnlytt •• 
rıhah tımmc ıldt 

edilir • 

'*tın kuııınııı olar•• lalbıkinl U 
temin için 

"•lnıa ft•rl•t•kl 

~ 
lıtaQul ..,1ıeıerl: 

., .... TIHI .,.,..,. llt. it 
" lıtlkltl eddeilnde "' 885 

Matualırımııı ı!yareı veyahut kut· 
runuıu bildirmek sOrttllt uporlflnlıl 

p0slı vıuıasll• l<ra tdlıılı. 

Fl->MI •ıt: T.L t ÇlllMI TL: t 
UbhntdU .. : • il · • • .. 
LIQ llıtn hwllll • rt • • • J • 

lngillz mamulatı 

"NASJUNAL,, MOT~H~ 
\lazot ve ınangal ~<ımııni ıle 

ııiuteharrik ıı,a~t ~a.ıc, ikıısadi 
ve fiatı r türlü rekabetten 
ari<lir. · Tetİiy ıta' teshilAt. Her 
zaman tcslitiıııı ;11madedir. TafsllAt 
için Galatada Per~embe pazarında 
~ r,,Jan Hanında 1 -5 numaralarda . . 

IZAKINO ARDITII 
müc..,,(•~esine mlirat:aat olunması. 

23 may11 cuma güıı1l saaı 16 dH 
19 a kadar 

Beyo~lı(fıda 'fl'RKLAZda 

TE DANSAN 
Bebeli ~ TCRKUKZ da 

TE DANSAN 
5 Furman• Orkestrası 

Dr. Horhoruni 
lkv<ı~lu ,\kkı.-p <Okak \;o JS 

'1lU3\Cnr 3hdıl' &k<•ma kadar. 

TECRiT LEVHAL RI 
[nşaat aksamının tecridi meselesini pek ideal birşekilde halletınişt'ı" 

Büyük formadaki ÇELOTEKS levhaları 
( takriben t.22m geniş ve takriben 9.4.'l den 4.24 m kadar tulinde) 

tavan, divar, dam ve döşemeleri 
hararet, burudet, rutubet 

(Sızıntı ) ve Seda nufuZuna 
karşı mükemmelen tecrit eder-

Senelef CB tecro~e e~ilıni' olan ÇELOTEKS 
EVLER. TİCARETHANELER, FABRİKALAR inşaatında ve 

keza RESMİ BİNALAR da 
muvaffakiyetle kullanılır. 

Arzu edilen her türlü malfımat, kataloglar tcklifnan1eler ,·c 
fenni istişareler bir güna taahhüdü zaınin olmamak üzre 

lstanbul'da Galata'da Yenişehirli sokağında 44 numeroda 

A. M A N G A S S A R İ A N 
Müessesesi tarafından meccanen verilir. 

Darlll' aceze nın~o~ın~nn~en: 
Darül'aceıe çamaşırhane çau ve fenarının tamiri miinakasa.sı ka

palı zarf usulUe 15 Haziran 930 tarihinde icra edilecektir . Ta
lipltorln yüzde yadi buçuk teminat akçelerile ml!racaatları· 

• * • .. 
Darül"acezeye 9\l~tazl )'erli mamıı!~tıııdan 30 top kdcnli~c 

y:1rar bezin kapalı zarf (usulilc 1 :S Haziran 930 tarihinde nıüna-
• ka5ası icra cdileceği!,l<lell taliplerin yüzde yedi. bucuk reı:ıinat, a~-

cı·lo-rile mıirııcaatlirL · ı 
~ ----

['Şehremaneti i1A~1 

Kiralık cJükkAn 
Şehremanetindcn: Karaktl~ 

eski borsa hanında 5-6 Jll
1 

, 

ralı dtikkln pazarlıkla k' • 
verilecektir. Talip olanlar, 

mayıs 9.30 cumarttsi günü sa~ 
be~ katlar le\ azım müdür\ 

"'ne. müracaat ~tmelldir. 

M•uı ·müdürü Bur 
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