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Cl1J\1AR'I'ES[ 
24 MAYIS 1930 

& inci HDC, Ne 1537 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Harp ve Sulh 1 

ı tal ya Hariciye Nazırı M. ı 
Grandi'den sonra Sinyor Mus-1 
lolini'de söyledi. Mussolini'niıı. 
on nutku, yalnız komşuların-ı 

da değil, bütün dünyada derin 
bir alaka uyandırdı. ltalya'nınf 
bahri programını mutlaka ta
hakkuk ettireceği i. h;.ıdudun I 
titesınde yaşıyan bazı milletle
rın 1 talya'yı hala kuçuli: bir mil 
let farzetmekle ne kadar alda
~acağını söy liyen Duçe, nutku
ııa şu sözleri de ilih·e ediyor: 

':•IUT 

2 inci sahilc1: 
1- 'Neron 1arlhi1c rlk'\ 
2 Harici haberJer 
8- '\on haberJc:-r 
4 Dünkü maçlar ve aUr· 

tizm mÜs31'akaları 
3 Oncıı ~ahifcde 
Memlekeı tlllzde bu· ~ene 

~ yeni köprüler yep:l..lcaı.:. 

~ 
2 (!'tanbul cuuıa :i!"~" erı 

nasıl etlenl ·er? 
~ 

4 üncü sahifede 

' ' 
ı Ft-lrk Haftan n yaz~~n 
ı HıkB,·e , 3 Rom&n 

- "Söz; güzel ve tatlı bir 
eydir. Fakat top, tüfek, donan 
«ı, tayyare de bundan daha 
ok kuvvetlidir. Silaha dayan
ıyan hak, hak değildir. M2k
aı-elin dediği gibi silahsız ka
an peygamberler. hep öldürül-

Dünkü şenliklerdtn Ü(' intiba: So/d1111 ilibııreıı; t·rkek talelw l>ir hareke. ,. :ıa.\ında, lstıuıbul /üz lisesi get;lt resminde; Kabala Erkek lisesi U't;!t r'smlndr. 

l!ı .. • 
uş/erdır ... 

Kolaylıkla tahm.n edileceği 
ibi Mussolini'nın beyanatı en 

1iyade Fransa'da. bu bevanat
ta kendisine bir çok taşl~r atı
an Latin hem~irenin diyarında 
~na akisler uyandırdı. İşte Pa 
·S gazeteleri günlerdenberi bu 
tcşli nutkun tahlili ve tenkidi 
le meşgul oluyorlar. Bu gazete 
tr\]en bazılamun tenkit lisanı 
Ok acıdır Mıinhasiren fevkala 
e taziyetlerde beyle şiddetli 
•zler ışitmeğc al "nuş olan ef-ı 
:-- umu nıye, hay rcte ve hatta 

e ecana düşr.ıcktcn kendim a 
· n-adı. Kanaatimiz meseleyi 
'alist bir kafa ile hakiki cep
"' Pden tetlck edince ne hıd·I 
te n,. de hayrete mahal kal-

Üçüncü idman şen i 
dün sabah yapıldı 

e 

Stadyon1da şimdiye kadar g·örüimemiş 
kesif bir kalabalık toplaı1roıştı .. 

-·--
30 bin kiş! 
:.\Iektcplilerimizin 

g·österdik lcri 
muvarfakıvetler 

/~ 
/ 

! 

l lktısadi 
isi erimiz 

' 

isn1et Pş. Ff z. l\!]eclis-
. te mühinı 1 

beyanatta bulunacak 1 

1 Ankara, 23 (Telefonla, -
Başvekil İsmet pa a hazretleri 
B.M. Meclisi kapanmadan evvel 
mecliste hükümetin faaliyeti ve 1 

inkılap hatırası 

Millet Meclisi tarafından 

bir 
Gazi flz.n e altı r1 
1e\rha takdinı edildi 

~DE 1 G 

l 

. ;:z Bı·,,~a fa<•~t italya'nın 1 
tıkadderatını idare edenler, 
ranın su lı edebiyatın kıy-

. t vermiyorlar. Cemiyeti Ak
a ~. tahdidı teslihat, Avrupa 
ılletlerinın ıttihadı gibi par

Sağlam vücutlu 
ve sağlam 

fikirli olmak için .. 

ı iktısatdi program hakkında mü 
him izahat vererek başlıca işler 
hakkında Meclisi te'lvir edecek 
\·e itimat reyi isti ·ecekt;r. İs- 1 
met paşa haıretlen haziran son 
larında Malatyaya gidecektir. 
Bas\•ekil paşa Malatayadan son 
ra istirahat etmek irin 1stanbula 
gidecektir. 

-·-··- - -

Türk- Yunan 
müzakeratı 

ıi 

> 

fıkırler ark, ,ında asıl poli 
alannı gı.demıyorlar. 

"l..mmnı hnrrten sonra nrttk 
l<:'i polıtika usulu hükı:m süı-
; ·ecek,, 

ilutun dc~.;lct!er. bu prensipt: ria
t edee<klcrcı, etmediler. Şimdi bıı 

'l•o sadık ol<Uak yalnız Mussolini'
~ İtalyası'nı goniyoruz. Binacna
~lı bôyk bir politikayı tenkit de
' takdı~ etmek lazımdır. Londra 
?lferansınrn vardığı netice. 1tal
'yı bu yolda daha açık ve daha şid 
tli yürümcğc sevketti. Gerek hari
y, nazınnın ve gerek Mussolini'nin 
beyanatı, bundan böyle Roma'da 

Üçüncii büyük idman şenlik
leri dün Taksim stadyomunda 
geçen senelere nazaran daha bü 
yük bır mükemmeliyetle yapıl
dı. 

Stadyom hiç şüphe yok ki, 
şimdiye kadar bu derece kalaba 
lığı görmemişti. 

30,000 kişi 

Mübalagasız 30,000 kişi bal
konu, tribünleri, parmaklık arka 
sınr, pençereleri, damları velha
sıl her yeri doldurmuştu. 

Sahanın ortasında 
~ip ediltcek politikanın mahiyet 
ınanasını daha iyi gösteriyor. Ro- Sahanın ortasına karşılıklı 
'nın aldıi;ı bu vaziyet, Paris'i bü- iki direk dikilmişti. 
it bır L,fiale sevkedeceği kadar Ce Ufak ve karşıya gelen direğe 
Yetı Al:vam'ın nüfuz ve kuvvetini Türk beden terbiyesi bayrağı çe 
•hemm:yctli suret!•. sarsacağı mu kilmisti dioeri bo" bulunu ·or-
ltkaktır. M. Grandı nın daha geçen · ' b " .\i 
fta içinde Cencvre'deki bu beyne!- du. . . 
"CI sulh mücsS<'sesi hakkında söy- Sabahın 9 undan ıtıbaren kız 
1ı~i söıler hatırlardadır: ve erkek mektepler birer, birer 
"- Cemiyeti Akvam'ı dev- gelmeğe başladı ve yerlerini al 

;ııer arasında bir nüfuz müca- dılar. Askeri bando güzel parça 
~le sahası yapmaktan içtinap lar çalıyor. 
'ıli/melidir. Orada devletler a- Söylenecek nutukların ve ve-

rilecek kumandaların her taraf
tan şidilmesini temin için hopar 
!ör tertibatı alınmıştır. 

Q ında silsilei meratip olamaz. 
tada kiiçiik, büyük, galip, 
a;,Iüp devlet olamaz. Gemiye 
"lkvam galip devletlerin mağ 

?/ara karşı te~ıs ettigi bir bir
' değildir. Cemiyeti Akvam 
il ssisleri diğer dev/Etlere 
' ı oldu,__u kadar bizzat keıı-
1ı:rıne karşı da bir takım ta
~1 ıclat altır.a girmişlerdir .. , 

" ' kak kı. hı.tün şu be· 
Fef ı.. t:ı 1 ya'nın mutlaka 

rı; bır devlet olduguna. 
rın v ba k !ar.na karşı 

1 
K bır tarp yaseti tak'p ettı

t etmez. Milli lıakla• ıs
vc • · müdaf asının te-ni-

Ayağa kalk!. . 

Saat 10, 30 da Çapa beden ter 
biyesi kursu müdürü Selim Sır 
rı B.in talebesi Nizamettin B. 
kürsüye geleli ve şu kumanda 
duyuldu: 

- Mektepliler .. Ayağa kalk! 
Kız ve erkek 5,000 genç yerle
rinden fırladılar. Derhal ikinci 
bir kumanda ile tabur oldular. 

Geçit resmi 
• ynclmılel ~da ette c'egıl, yal-

'ldı hirnrn•t ve kuvvetı •den Muzika resmi geçit marşını 
Jetler, bovle harekete çalarken geçit resmi basladı. 

' ırdurla Lugunku İtalya'ca h_ll 5,000 genç biribiriııden tefl';Z, 
~ ka ı, at. ıştc '>udur. Onun 1• biri birinden güzel gıyınmiş 

kı, ita yanın b!iyle aç k hır S OOO b I d.k ..•.. 
takıp ve l;u ıyasctini bütün • . genç as arı ı • gogus-

ya karşı çık ııır kalp ve lis.ın len kabarmış, asert adımlarla 
e etmesi -bizim görüşümü- geçtiler ve ·iclr1etle alkışlandı

ıa, an ~ 3rp le'tine değil, bila- !ar. 
khine hır harekettir. Resmi geçit bitiği zman tale 

Sıırt Meb'usu be muntazam bir sekilde sıralan 
MAHMUT mış bulunyordu: 

------···------ - Selam!.. Kumandası veril-

&bık Af~an kralı 

Enis Hey bu~ün M. 
Venizelosla görüşecek 

Beden terbiyesi Rursundan 20 Muallimin ehzer.~i:zleri 

Türk - Yunan ışlerine ait 
müzakeratın yeni bir safhaya 
girmesi üzerine hukGmetimiz ta 
rafından davet edilen Muhtelit 
mübadele komisyonu bitaraf aza) 
!arı M. Andersen ve M. Rivas i
le komisyon katibi umumisi dün 
akşam Ankaraya hareket etmiş
lerdir. 

İsveç beden terbiye fıli mekte 
binden mezun olan Nizamettin 
Bey şu nutku söyledi: 

"- Bugün Türkiye cumhuri 
yetinin üçüncü jimnastik şen
liklerini yapıyoruz. 

Türk gençliği fikren, ahi.ikan 
yükselmek için sıhhat ve kuv
veti en mühim vasıta bilir. O
nun için vücudünün terbiyesi 
ne ihtimam edeı:, 

Cumhuriyet evlatları 
Cumhuriyet evlfıtları disipli-

yaptırrnağa başladı. 

Genç kızlarımız harakatı bü
yük bir intizam içinde yaptılar 
ve bitirdiler. 

Muvaffakıyetle neticelenen 
her hareket bir alkıs tufanı ile 
karşılanıyordu. 

Kız talebenin yerini erkek ta 
lehe aldı. Verilen kumandayı 
3,000 gencin başı, kolu ve ba
cakları sanki yekvücutmuş gi
bi, çelikten bir kütle sertliğile 
yapJYordıı. 

Bitaraf delegeler neticeden 
cok ümitvar ve nikbindirler. 

Enis B. in mülakatı 

Atina, 23 (Apo) - Türkiye 
sefiri Enis Bey hariciye umu
ru siyasiye miidürü umumisi 
Çamadosu ziyaret etmiş ve ken 
disile uzun müddet görüşmüş
tür. 

Alkışlarla erkek talebe de ye 
rine çekildikten sonra beden ter Enis Bey bu mülakatta Türki 
biye kursundan bu sene mezun 1 ye hükumetinin mübadele mese 
olan 20 muallim büyük bir mu !erinin bir an evvel bitirilmesi 
vaffakıyetle en karışık ve en hakındaki arzusundan bahset
müşkill harakatı bedeni • ıniş ve bit:ırafları Ankaraya çı:
yeyi yaptılar. ğınnalan emlake ait beşinci 

Gazi Hazretlerine takdim edilen leı•ha 

Harf inkılabının bir hatırası olmak üzere Gazi Hz. ne tak 
dim edilmesine Millet Meclisi tarafından karar verilmiş olaı 
altın levha ehrimizde ikmal edilerek ahiren Ankaraya götti 
rülmüştür. Levha evvelki gün Gazi Hz. ne takdim edilmi tır 

Lev hanm zemini gümüş ve etrafındaki çerçeve altrndır 
Levhanın üzerinde yeni harfler altın olarak yazılmıştır. 

Daha a•agrda \'C çerçeve içinde altın harflerle ıı yazılıdır 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
Reisicümhur 

Gazi Mu.\fafa Kemal Hazretlerin(! 
Karar tarihi: 1 lkinci te~rin 1928 

Hanımlarımız intihabata 
hazırlanıyorlar 

Üçüncü idman enlikleri bu m_adde:ı:-i . tesb;t içi.ı olduğunu Kadın birliği, eyliilde icra edi 
suretle bitti ve stadyomdan çı- soylemı~tır. lecek olan belediye intihabatın 

Fırka. bu ıntihabatta namze 
Ieri meyanında esasen hanımla 
ra yer vereceğı ve aynca kad 
lar namına fırkada namzet :c. 
terilınesi mevzuubahsolmıyaca
ğı için birliğın teşebbüsü şaya • 
kabul görülmem· tir. 

karak muntazam adımlarla 1~- Bugiın on birde Enis Bey M. da birlik azasından namzet tef
tiklal caddesinde ilerliyen bu Venizelos ile gönişecektir. Ati- rik edilmesini temin etmek üze

. genç ve sıhhatli istikbal orclôsu na gazeteleri bu mülfıkata husu- re Halk fırkasına müracaat et
iki kaldırımı dolduran halk ta- 1 si bir ehemmiyet atfetmektedir. mistir: 

: rafından mil!eınadi}·eı1 all··ı lanı ............................................................ : ................... ; .......................... ... 

lvDor_duk ... 'lm !'ki . d ı· Fenerbahçe: 3 - Be .. ıktaş: 3 
un u ıc an şen ı cnn eva ı 1 . ' 

"ek;li ve ehremin• Muhiddin 
Bey, Kolordu kumandanı Şükrii 
Naili Paşa ve şehrimizin sair 
tanınmış zevatı da hazır b ılu
nuvordu. 

Selim Sırrı Bey 
ne diyor? 

Fakat Birligin vaziy i?. 
Za~en kadın bırliğinir t 

teşekkül ve n· ~ '!lnaın i 
nız kadınlı a ait :ctimAı < 

l<iırn ve l•a:1<ır ışlenle meş._u' o' 
bilmesine miısait bulunJuğt 
·in ( 400) azasile butun T r' 
dınlıgını temsilden bıt•abi 

) 

1 

ı. 

Kız t11/e/Je11in lıareklilına 

kumanda ederı muallim 
Jf!e.f11det il. uzak olan Birligın intihahatta 

Şenlikler hakl.ında ıni.iteleası gosterilecek namzetlerle i t• , ~ 
ne riayetkar, vazifeşinas, çalış- nı soran bir mııharrimve beden 1 Ii ve· int!lıapta kaclınlaıla erke · ' 
kan ve neşeli olmağa, nefsini terbiyesi müfettiş umumisi Se • !er arasında saPki bir fark va ~ 
her nevi fenalıklardan koruma- lim Srrı Bey demiştir ki: 

1 

mış gibi hareket etmesi hayret 
ğa, vatan müdafaası için hazır- "- Şenlikleri ilk te is etti- • le karşıla'1Makta ve zait görü' 
lamağa ahtetmiştir. Şiarımız iyi ğiın zaman Maarif vekaletinin - rnekte<lir t 

lik, güzellik ve doğruluktur. Jim müsaadesile verdigim nutukta j Esasen birlik azasının muhım 
nastik senlikleri hu büyük gaye söyclegim gibi: Bunrada filan ve Allelızm nıüsabahalarına alt bir enstantaııe bir kısmıda bu teşekkülün, h 
nin bir tezahürüdür.,, 1 ya falan muallim muvaffak ol- Diin T<ık~irn ~tadyomunda günün en muhim qıaçı Fener- runun. maksatlan haricine cık· 

Harekata başlandı 1 B T" k · ı ı , 
~ınadan gelen hir telgrafa 
~aran sabık Afgan kıralı A-

di. Muzika İstiklal marşını ça
larken Türk bayrağı biiyük di
reğe çekildı. 1 

muştur, meselesi mevzuu bahs- hahçe_ile Eeş_ıkt_aş arasında olmuş ve iki maç uç uçe ber<ıher!ii· masına şiddetle aleı,htardır. 
o amaz. unu yapan ur mıl- e netıce ennı:~tır. . . . .. . Bu itibarla bir ligin kongresi. 

Bundan sonra muallime Me- !etidir v~ muvaffakıyet gençli- Ayrıca Hober KoleJ sahasında mcvsımın ılk ve mu1ııın at- k 1 1. 1 • . d"k" l ço 1araret ı o acagı ve şım ı ı 
sadet Hanım kürsüye geldi ve o,.,"in<lir. O muvaffakıvette her l letivn miisab<ı1<<1an yapılmıstır. ı ·d 1 · · k"I • 

1 Ullah han.n yakında şehri
'-e geleceği bildirılmektedir. 1 

Nutuk ta söylendi 

Bayrak merasiminden sonra 

I · • k" · ,~hı"fcmı·.,a ... ı are 1eyetının çe ı mege mec-. keskin ve idareli kumandalari- ferdin hissesi vardır. Searınuzşu f Mac/ara "' rnü,abakalara ait ta sılat i ıncı ~ ' , 
le kız talebeye brc'cı• harakatı dqr: Fert hiç, cemiyet her şey.,, dir.] (Mabadı üçünciı sahifede) 



ON t 

akleden: KAMRAN ŞERiF 

l Oktavinln cesedini Poppea sakin ve 
mütebessim, uzun uzun seyretti ! 

• (i.-.ıç kadın, Senfurlonun ayaklarına kapandı 

~ Neron kurtulmuş, fakat Pop zak meydana çıktı. Mel'un ka-
ı :-~na halde tahkir edilmiş- dının niyeti benim vasıtamla 

r Gözde, intikam almak isti- donanmayi ele geçirmek, be
t ,du. Kayserin kendisine gel- nim yardımımla Romayi aç bı
t ·sine vakit bırakmadan doğ- rakmaktı .. İşte hakikat budur .. 
'ı' yanına gitti, hiddetini bel- Sema da şahidimdir. Böyle bir 

1
1 ~tmeksizin yalancı gözyaşla- cürümden dolayi uğrıyacağım 

1
' :lökerek: iskenceleri biliyorum. Fakat 

1 - Olanlar oldu! diye ağla- benim işkenceden pervam yok! 
ı i: Saltanat elinden gitti! .. Ok Bu itirafımla Kayseri kurtarı
' ilı •i'ye hayatını bağışlamakla şım benim için ne mutlu.. 0-
'ı · ndi kendini mahküm ettiği- nun insaf ve mürüvvetine sığı
'~ anlamadın . Bütün Roma o- nıyorum ! 
· . nla birlik oldu. Sen de gö- Ertesi gün Anisetus'un iti
f~ :ıle gördüm. Bir kaç güne rafı işaa edildi. Azatlı Sardon-

Jı lmaz bu kadın, senin yerine ya sahillerine müteveccihen 
ı ~ ihap ettiği adamı yanına a- yola çıkmıştı. Roma halkı şa
l Forum'a gider, bu müteas- şırıp kalmıştı. Poppea bu şaş
,·1,, halk ta onun seçtiği yeni kınlıktan istifade edip Oktavi'
: ~. ıperatoru alkışlarla karşılar! nin Pandalaria ismindeki ada-
> Neron "Ne dersiniz?., demek cığa nefyedildiğini ilan etti. 
·J er gibi karinlerine döndü. Ti Artık. ölümü muhakkaktı. 

•
1 
•• lcnus tek bir sözle cevap Filhakika bir kaç gün sonra 
1. rdi: zavallıya intihar etmesi için e-

l ! - Muhakkak! mir verildi. 
ı 1 Anisetus dudaklarından ek- Genç kadın dehşet içinde 
bmiyen hilekar tebessümü ile kaldı, avazı çıktığı kadar bağır 
•ı~ ze karıştı: mağa başladı, hükmü tebliğ e-
~ - Seni gene kurtarayım mı? den senturionun ayaklarına ka

:(t - Ah hakikatli dostum. Be pandı: 
e.n karagün dostum .. Benden - Ben bir şey yapmadım! 

dilersin? .• Emret! Her ne Ölmek istemiyorum! Bana ac:ı 
ersen kabul ediyorum! Mu- yınız ! 

a dderatımı sana terkediyo- Diye bağırıyordu. Bu istir-
C:: n ! hamlardan usanan senturion i
t -Kırlara çekilip bundan böy ki nefere işaret etti. Oktavi'yi 

1
1 sakin ve faziletkar bir ömür yakalayıp bağırmaması için ağ-

1 ~rmek istiyonun. Bana Sar- z1nı tıkadılar, bileklerinin ve 
nya'yi verir misin?. baldırlarının damarlarını kesti-

. ı Neron haykırdı: !er. Kanı iyice akmadığı için 
l s . 1 ' • - enın o sun.. . çırpınıyordu. Bunun üzerine 

- Sana bin sükran ve min- tutup bir sıcak su teknesine at
~ t, ey İlah! A,rkadaşlar, şim- tılar. Oktavi suda boğuldu. ö
• ' benim itiraflarımı dinleyin!. lüsünü Romaya götürüp Pcp
~ t ıpcratoriçenin dostu olan be- pea'ya gösterdiler. Kadm cese
'ılln! •. Ne hata? Ne gaflet .. di, sakin ve mütebessim, uzun 
,''r sersem gibi Oktavi'nin aş- uzun seyretti! 
'ı['ıa bel bağladım .. Fakat tu- [Bitmedi] 

~Jir hacı vapuru pek 
~ feci -surette yandı 
cAle,rler İ\·erisinde dua edenler, 
~ 11:! lıacı ıneydanda yol\: .. 
')ı •••••••• 

,ı acıların Hint müslümanları olduğu söylen-
~l- mektedir. Asya vapuru ateşler içinde t.. 
a 

Cidde, 23 (A.A) - Asya va-ı dir. Ve yanına yakla§mak ihti
runda zuhür eden dünkü yan mali yoktur. 
nda pek feci sahnelere şahit Kaybolan var 

•· unmustur. Li.nanrla bulunan 
k tün vapurların 20 ye baliğ o· Paris, 23 (A.A) - Asya va
, tahEsiye san<lalları vak'a! purunun tayf~sının .. kurtulnıu · 
ı: ahalline giderek 95ll yolcuyu o~dugu haberı teeyyut etmekte 

tarıp almışiardır. Geminin 1 dır. 112 hacı meydanda yok
tanı, alevler içerisinde dua tur. Ateş, çanaklıkların ahşap 

n mektc olan bir takım hacda- kısımlarını tahrip etmekte ve 
- :ı bu elim vaziyetlerinin arzet geminin ambarlarına doğru ilcr 

tekte olduğu harikulade man- !emektedir. Bu hacıların Hint 
ayı tasvir etmektedir. As- müslümanları olduğu söylen
gemisi, hııla ateşler ic;ind~- ,.., 0 lttedir. 

CUMARTE 24 M.\YIS 

HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 

Avam kamarasında Am•le fırka.~ına mensup azadan bir kısmı 

lngilterede yeniden intihabat 
mı? yapılacak 

l\luhalifler, işsizlik ı1azır111ın maaşnıın 
-. azaltılınasını teklif ettiler 

"'11111ıınıını111111111111111nuııııııııııııııııı111111ı11••t••ltlııu11111111ıııııı10 ı. ıııtııırııııııııııııırıııııııııırıııoıııııııııııııııııııı1111111 

Alman balonu Fr•naada 

Bir nümayiş 
Aralarında 

Cenubi 
1 

lng·ilterede müşkülat Amerikaya vardı. 
arttıkça arttı. 

Peranambouc, 22 ( A.A) -

12 Annamlı tevkif 
edildi 

• ı Telsiz telgraf istasiyonu zeplin 
İngiliz kabinesinin kaldığı ~en şöyle bir . t~ls~z almışt~r: 

müşkül vaziyetten dün de bu sü Saat 9 da hatı ıstıvayı geçtık
tunda bahsediliyordu. Bugün gece Pemambouca vasıl olaca
söyliyecek şey bu müşkülatm ğız., 
arttğını tekrar etmek olacak- Pernambouc, 22 ( A.A ) -
tır. Mesai fırkasının müfrit aza Zeplin saat 19, 40 ta yere inıniş 
sı Mac Donald kabinesinin tam ve 20,15 te yolcularını boşaltmış 

Paris, 22 (A.A) - 60 kadar 
Annamlı öğleden sonra Elize sa 
rayı önünde niımayış yapmış -
!ar, "Kahrolson reisicumhur,, di 
ye bağırmışlar etrafı siyahla çev 

tır.. Balon yarın tekrar hare
ket edecektir. 

Amerllıada 

Fransız projesi 
Vashington; 22 (A.A) - Av 

rupa ittihadına dahil olan Bri
and projesinin resmi metni 
Fransız maslahatgüzan tarafın 
dan hariciye nezaretine tevdi e- \I 

dilmiştir. · \ 
Komünist tııhrikatı 11 

Washington, 25 (A.A)- Mü ~ 
messiller meclisinde Amerika'- \ 
daki komii..-ı.ist tıaliyetleri hak
kında tahkikat icrasına memur 
beş azadan mürekkep bir ko
misyon teşkili 18 reye karşı 210 
reyle kabul edilmiştir. • - Brezilya reisicümhuru Annamlı bir kadın ve çow/u 

l~sillik Naı:ırı M. Thomas Riyo de Janeyro, 22 (A.A)- rilmiş bir bayrak açmışlar ve 
bir sosyalist hükumeti gibi hare Kongre M. Julio Prestes'i 1930- Yenbay vukuatını hatırlatan bir 
ket etmediğinden şikayetçidir. 1934 devresi için Reisicumhur- taknn risaleler dağıtmışlardır. 

Fırkada ikili'( vardır . luğa ve M. Viltal Soares'i de ay' Nümayişçilerden 12 kişi ka-
İngilterenin dahilde isale- ni devre için Reisicumhu~ mu- dar tevkif edilmiş diğerleri da-
etmeğe uğraştığı en mühim müş avinliğine intihap etmiştir. Ye- ğtlmıştır. 
külat işsizlikten ileri geliyor. ni Reisicumhur Santos'a gitmiş Bu nümayi§in sebebini anla
Mac donaldın fırkası geçen sene: ve resmen ziyaret etmek üzere mak için bundan bir kaç ay ev
intihabat esnasında bu derde de Müttehidei Amerikaya mütevec ve! Fransanrn Hindiçini müs
va bulacağını vadetti, bu suret- cihen "Almirante Jaceguay,, ge temlekesinde çıkan vukuatı ha 
le rey kazandı ve iş başına gel- misine binmiştir. tırlamak lazım geliyor. Bu müs 
di. Balonun tecrübesi temlekede bir takım .karı§~klık-

Halbuki dert kolayca çaresi. far olmuştur. Bu hadıselerı bas-
bulunur gibi değildir. Bir sene! Londra, 22 (A.A) - R 100 tırırken şiddet gösterilmiş ve 
denberi Mac Donald hükfuneti- ·metre tulünde hasarzede olmuş bir çok kimseler de idama mah
nin yaptığı şey işsizliği müm- kabili sevk balonunun zarfı 10 kiim olmuştur. Hindiçini veka
kün olduğu kadar ortadan kal- ise de balonun seyrüseferine , yinin komünist tahrikiitından 
dırmak değil, işsiz ameleye si kat'iyyen halel gelmemiştir. ! ileri. geldiğ~ söylendi. Fakat 
gorta şeklindeki yardımı arttır ~ecrübeler ı:nemnuniyetbah~ ne bellı ol~n b.~r §~Y varsa Fransa
mak ve nihayet yeni sene bütçe tıceler vermış ve saatte takrıben ~a t~hsıl go:muş bazı genç. yer
sinde veraset ve irat üzerindeki 130 kilometre sürat elde edil- lılerın kendı memleketlerınde-
vergileri tezyit etmek suretile miştir. , k~ ~dareyi düzeltmek istedikle-
bütçe açığını kapamak oldu. İş . . rıdır . . 
sizlere yardımı arttırmak Mac den sonra başlamıştır. Bu ıçtı- Pans, 22 (A.A) - Almanya 
Donald hükumetinin sosyalist ma gece geç vakte kadar devam dan alacaklı olan ~e~letler mu
eseslarına göre hareket ettiğin- edeceği zannedilmektedir. M. r~~hasla~ı Young ıstıkrazı ta?
·den bahsile pek cok itirazları Mac Tunald ile bir çok nazırlar vılatının ıhracı. şartlarını tetkik 
davet et~i. Hele bUtçeyi tevzin içtimada hazır bulunmaktadır. etmek mak".8dıle toplanmışlaı:
için servet sahibi adamların ver Bu içtima gayet büyük bir alaka dır. M~htelif me~eketlerde ıh 
gilerini arttırmak, bu itirazlara uyandırmakta ise de bu akşam raç edilecek tahvıller mıktarı
yenilerini ilave etmiş oldu. kat'.i ~ir karar .ittihaz e.dilmesi- nın ~em~n ~emen k_at'i s~rette 

Parlamentoda en mühim mu- ne ıhtımal venlmektedır. tesbıt edılrnış oldugu soylen-
halif fırka olan muhafazakarlar M. Mac Donald, par! ;mento-ı mektedir. Fransa ile Amerika 
yeni bir takrir vererek işsizlik na nun .fe~hini talep etmeğe müte- h~rbiri 82 milyon, İngiltere .59 
zarının aylığını indirmeği te't- mayıl ıse ~~am kamarasınd"a 28 m~lyon, Fe.lemenk v~ İsveç 25 
lif ettiler. Bunun manası, işsiz- maY1S tanhınde muhafazakarla- mı iyon İsvıç:e 15 mılyon . Al
liğe çare aramak için ihtas edi- rm takriri üzerine verilecek re- m:ınya 10 rnılyon v~ ~elçıka 5 
len nezaretin, daha doğrusu me yin neticesine intizar etmesi mılyon .dolarlık tahvıl ıhraç ede 
sai hükumetinin hiç bir iş gör- muhtemeldir. Bu takrir. i~sizlik ceklerdır. • . ~ 
mediğini ileri sürmektedir. nazırının maaşının tenkısı tale- Akademı azalıgı 

Şimdi öyle görünüyorki Mr. bine dair olup kabulü hükumete Paris, 23 (A.A) - Fran~ız 
Mac Donald evvelii kendi fırka karşı bir tevbih reyi mahiyetini şair ve romancılarından Char
sı dahilindeki vaziyeti düz~lte- alacaktır. . !es Legoffic ile yine muharrir-
rek kat'i bir hattı hareket tayin Liberallerin bu meselede müs !erden ve gazetecilerden Chau 
etmek istiyor. tenkif kalacakları zannediliyor. meix Fransız akademisi azalı-

İngilteredeki meselenin ne ka Vaziyet düzeliyor mu? ğına intihap olunmuşlardır. 
dar dikkatle takip edilme~e de- · Londra, 23 (A.A) - M. Mac- ~iddetli fırtına 
ğer olduğunu söylcmeğe hacet donald, Moslev takririnin reddi Reima, 23 (A.A) - Büyük 
yoktur. Fırka ictimaı hakkında hususunu temine muvaffak ol- bir fırtına bu havalide hüküm 
aşağıdaki telgraf vaziyetin cid- muştur. Maamafih, liberal fır- sürmekte bağları asmaları, buğ 
diyetini göstermeğe kafidir. kası muavenette bulunmaktan dayları tahrip etmektedir. Esa-

Amele fırkasında imtina etmistir. Hükumet, dün sen bu nebatlar geçenlerde zu-
Londra, 22 (A.A) - Amele I İngiliz - Mısır meselesine da- hüra gelen don yüzünden hasa 

fırkasrnın ictinıaı öP.le veme~in, ir hir hı-yaz kitap neşretmiştir. ra uğramış bulunuyordl' 

Amerikalı tayyareciler 
An karada 

:.\lisafirler )Tarın Ankarada11 
lıareket ('deceklcr 

Ankara, 23 (Telefonla) Bu- len misafirperverliğin doğruyu 
gün Amerika maslahatgüzarı ta 1 söylemek lazımgelirse çok nok· 
rafından Amerika tayyarecileri 'san olduğunu, Amerikaya giden 
şerefine Ankara palasta bir öğ- tayyarecilerimizin orada gördük 
le ziyafeti verilmiştir. !eri çoşkLm ve candan tezahüril 

Ziyafette Tayyare cemiyeti elan bir hatıra olarak kalplerin 
reisi Fuat Bey. C. H. F. katibi de sakladıklarını söylemiş ve 
umumisi Saffet Bey, İş Bankası aziz misafirlerimizin şerefini 
müdürü Celal Bey, tayyare ce- içmiştir. Müteakiben tayyareci· 
mi~eti erkanı, idare heyeti ve !erin ~efi Mr. Mojör Ho.lll Tür 
erkanı matbu.~t bulunuyordu. j ki yede haklarında gösterilen 

Maslahatguzar Mr. Paterson roskun tezahüre arkadaslan na· 
ziyafetin sonlarına doğru kısa 1 · t kk.. t · T ... ki·ye 
b

. k ·· 
1
. k . f' mına ese .ur e mtş ve ur 

ır nutu soy ıyere mısa ır tay , · ı · t t b l E k. h. 1 den unutulmaz hatıralarla ayrı 
yarecı erın s an u , s ışe ır 1 kl ·ı" · · 

e A k d ·· d."kl · 1 ·· ·· aca arını ı ave etmıştır. v n ara a gar u en 1usnu 
kabulden dolaYl beyanı teşekkür Tayyarciler cumartesi g-ünli 
etti. ı tayyare meydanında hiiyük tcc 

Buna Tayyare cemiyeti reisi rübeler yapacaklar ve paz"ra h 
Fuat Bey cevap vererek gösteri tanbula hareket edeceklerdir. 

Mensucatcılar kotıgre~i 
Ankara, 23 (Telefonla ") -

Milli iktısat ve tasarruf cemiye 
ti mensucatçılar kongresi akti 
için İstanbul ticaret odasına bir 
teklifte bulunmuştur. İstanbul 

ticaret odası pamuklu mensucat 
çılan bir kongre halinde topla-

mağa teşebbüs etti. Yünlü mcıı 
sucatçılarda bir kongre yapmak 
teşebbüsünde bulundukları için. 
tasarruf cemiyeti ipekli mensu· 
catcıların tesviki suretile Türki 
ye ~ensucatçılar kongresinin ak 
tinin h.ydalı olacağını bildinniŞ 
tir. 

İzmirde jimnastik şen- iade merasimle ve kesif bir ka· 
likleri yapıldı !abalık huzurund1 icra edilmiş 

İ tir. 
zmir, 23 (Milliyet) - Hava· İdman çenlilderi 

!arın muhalifetine mebni bu haf ANKARA. 23 ( A.A) _ İd;T"ar. 
taya tehir edilen mektepliler şenlikleri bugün i.tikla1 meyda,,uda 
jimnastik şenliği bugün fevka- parlak bir •urct•c yapılmışt,. 

~----···-----------.~-, .. :.t .... !~~~-:~ ... J.;.,.c 
Fenerbahçe: 3 • Beşilctaş: 3 

Beşiktaş kaçırdığı sayısız ifırsatlarla 
galibiyeti de kaçırdı 

Dün Taksim stadyomunda üç mü- Tarafeynin yaptıkları gollere na· 
him futbol maçı yapıldı. İlk maç ikin zaraıı bir sıra t•sis ed.,,ek olursak 
ci küme liderleri Üsküdar ve Süley· maçın ne derece hararetli olduğu aP 

maniye arasında idi. !aşılır. 
Kazanacak taraf filen ikinci küme Fener: 1 - Beşiktaş; O 

şampiyonu olacaktı. Süleymaniye'nin Fener: 1 - Beşiktaş: 1 
bidayette kaçırdığı iki üç sayı fırsatı Fener: 2 - Beşiktaş; ı 
kaçırdıktan sonra umumiyetle daha- İkinci devre: 
müessir oynıyan Üsküdar 4-3 ga- Fener: 2 - BeşiktJş: 2 
tip geldi. Fener: 2 - Beşiktaş: 3 

İkinci maç İstanbulspor - Vefa Fener: 3 - Be~ikta~: 3 
arasında idi. Umumiyetle İstanbul Tarafeyndea bihakkın iyi aynı 
spor daha canlı ve daha seri oynadı.>1 yan~ar: . .. 
Bundan başka hücum hattı da daha i Fıkret. Nıyazı. Reşat, Adnan, Hut 
kombine ve müessirdi. Bunun neti· ı nü, Tahir, Hayati, Nazım. 
cesi olarak 3-1 galibiyeti aldı. Ga-

1 
Besiktaş'tan Na'lm ve Hayati'deP 

tip oyuncular kamilen iyi oynamakla gayrisi kaçırdıkları muhakkak saY' 
beraber Sal&hattin ve kaleci Kemal fırsatlarile takımlarının galibiyeti k' 
bilhassa nazarı dikkati celbetti. ı çırmasına da sebep oldular. 

• * * . An karada lik maçları 
Günün son ve .en mühim maçı Fe- 1 ANKARA, 23 3(A.A) _ BugiiP 

ncr~ahçe ılc Beşıkt~ş ar~sında oldu: lik maçlarına devam edilmistir. BiriP 
B~ıktaşın ga~bıyctı h.~lın~c h:r 1~1 ci takımlar maçında lmalltıharbi}'< 
ta ~ın .puan rının musavı. 0 acagı ikiye karşı beş sayı ile gençler bir!İ' 
kcyfıye.tı maçı çok hararctlı ve heye ğini. ikinci takımlar macında Muh•· 
canlı bır şekk sokm';'şt~. . . . 1 fızgücü sıfıra karşı altı· sayı ile Al· 

Kemal Halun Beyın. akcmlıgı al- 1 tınorduyu mağlup etmiştir. 
tında cereyan eden musabaka zaman K ki ı · d ı r 
zaman sert, seri, ilk ve son onar da- ır are ın e yarış 8 
kikaları istisna edersek umumiyetle 

1 
K ki r 23 ( M·ıı· ) _.,. 

Bcşik:taş'ın hakimiyeti altında cere- 1! B. 
1
1r are ı~ . ı ıyet _.. 

yan etti. ın erce seyırcı huzurunda Kır .. 
Bu maçta Bctiktaş daha kombine lareli ilk bahar yarışları yaprldı-

Fener ise eşappe vaziyetindeki daha . . 
az hücumlarla daha mileısir oynadı. Hındıstanda arbedeler 

Nitekim Beşitrtaı muhacimleri Bombayı 23 (A.A) - Poli 
Y.~zde doıan dokuz go~. o.~a~ak bir sü gönüllülerin tuz deposuna vıı 
ru fı.rsatl~rda~ yalnız. uçunu aayıya. kubulan yeni bir taarruzlarııı• 
tahvıl ettıklerı halde Fener muha- d f ·k G dh. rı 
cimleri kendilerine gelen ancak dört e ettı ten sonra an ı ta 
fırsattan üçünü golle neticelendirdi-' ta~Ia_nnın karargahını tahrip el 
!er. mıştır. 

Atletizm müsabakaları 
~~--------~~ 

Kolejde büyük bir kalabalık huzurunda 
yapılan bu müsabakalar güzel oldu 

Dün öğleden sonra Rober Kolej 
sahasında mevsimin ilk ve mühim 
atletizm müsabakaları yapıldı. Kala
balık ve kibar bir seyirci kütlesi mun 
tazam ve ciddiatletik müsabekalarıu 
her zaman rağbet göreceğini bir de
fa daha isbat etti. 

Bu müsabakaların hususiyetlerin
den bahsi başka bir güne bırakarak 
neticeleri kayitle iktifa ediyoruz: 

100 metre: Semih (11,2/5), Meh
met Ali, Enis. 

200 metre: Mehmet Ali (24), Ney 
çef. Kalfopulos 

400 metre: Kallicr (51,3/5), Todo 
raf, Kallopulos. 

800 metre: Sadrettin (2 d. 11 s.), 
Sait, Agop. 

1500 m•tre: Karancopulos ( 4 d. 

23 s.), Mehmet, Muhsin. 
3000 metre: Mehmet, Pantd• 

Muhsin. 
110 m. manialı: Kollier (15,1/5). 1° 
dorof, Vets. 

Gülle atma: Gcyts ( 12 metre 24) 
Kangelides, Gançef. 

Yüksek ,atlama: Haydar ( 1 ıne1 

76), Gançef, Pulyo;. 
Disk: Geyts (37 metre 88), Ga~ 

çef. Frangakis. 
Uzun atlama: Çernoviç (6 ınet 

43). Buinof, Haydar. 
Cirit: Muradoğlu ( 48 metre oS) 

Frangakis, Çiçelkof 4) 
Üç adım: Gançef (13 metre 4 

Azmanidi, Selim. 
Sırıkla yüksek: Nedim. (3 m. ıo 

Sadri. Saci. 
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u sene memleketimizde mühim köprüler inşa edilecek 
930 senesi nafıa programı 

oseler ve köprüler 
Şimdiye kadar kaç 
köprü inşa edildi~? 

•••••••• 
er - vilayet tarafından üçer sene

lik bir program hazırlandı 

Amerikalı 
müslüman 

·-
Ali Mehmet Bey 

dün geldi. 

Himayei etfale muhtelif zaman 

1Metrukevler 

Yeniden faaliyete 
geçilecektir. 

Metruk emlak nasd 
meydana çıkarılacak? 

larda büyük Y.aı:dımları. d?kun- 1stanbulda bulunan metri'lk 
m~ş olan Amerık~ yerlıle~nden emlakin meydana çıkanlmuı 
~lı Mehme~ B: dün De_tr~ıt şe~ için son fakat sıkı bir tarama 
rınden şehnm_ıze g~lmiştır. Alı yapılacaktır: 
Me?me~ B. Hımayeıetfale karşı Bu neviden emlak bulunursa 
denn bı~ muhab~t besl~mekt~ bunlar şimdiye kadar alman i
olup gö~sünde ?~ıma Hımayeı car bedelleri de tahsil edilecek 
etfalin hır rozetını taşımakta-

dır. Mumaileyhe zevcesi ve daha tir Yapılacak başlıca işler sun
dokuz arkadaşı refakat etmekte !ar olacaktır: 
dlr. . Halen başkalarının yedi gas-

Bugün Himayeietfal Istanbul bmda kalmış emlB.kimetruke var 
merkezini _ziya~.et ed~cektir. mıdır? Varsa bunlardan bu em
Dün k~ndiaıle gorti~en bı: _mu- lakin ismdiye kadar olan bede 
~rimıze şu~ları soylemıştır. latı ica~esi tahsil ve kendileri 

- Detroıtten doğruca bura mahkemeye verilecektir. 
ya gellyorus. Ne kadar kal_ac~-. EmHl.ki metruke idaresince 
ğımısı vo nereye g!decei!;ımızı bilhassa vazıyet edilmiş olan 

lstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

Kır eğlenceleri başladı 
Y edikule bahçesinde 

lar .. Marul kan 
marul safası yapan

yaparmıs '? mı 

Sur haricindeki bostanlar cuma 
kalabalık 

gunleri dehşetli 

oluyor. Hastane bahçesinde nasıl eğleniliyor? 

• henll• bilmiyorum. 1~ki hl l · · f' d De · 10 k d U li1 em " n sa p erının ırarm an 
troıtte a ar m 11 - hükfunete intikal ettiği zamana .. . 

man vardır.,, kadar olan bedelfttı icaresl arana Buradan otesı artık Istanbul ruıra ihtar ediyor: Bahçeye girdik anıma her ta-
Y•nid'm in,. edllm .. t• olan ll.llprOl•rde11 biri Ali Mehmet B. Türk lnkıllbı cak ve tahsil edilmemis ise iste şehri değil ... Yedikulenln son -Çok yediler. verme! rafı kaplryan Ahbarlardan yer 

'-ıtkara muhabirimizin bildir sına ieçen ıteneden itibaren bq halr:kmda da demlıtlr kl: necektlr. - 1 evleri burada bitiyor. İnanınız Analık şefkati: bulup yerleşmenin imkanı yok. 
1 tıc göre Nafıa Vekileti go- lamış olduğu köprülerin inşaıı- ''.- Bu hwıustaki düşüncem Bir aralık iade edilen bazı em ki, İstanbulun yarısı, Cumayı - Varsın yesinlcırl Marul Bahçenin müşterileri içinde 
sene oldu~u gibi bu sene de tı behemehal 930 senesi nihaye o kadar büyük, o kadar ulvtdir itki ınetr~kenin, mevzuatı ka- işte şu gördüğ~üz kale kapısı kan yapar. bir kaç ta Türk aile var .. İçle-
il şoseler Üı;terindeki köprti tine kadar ikmal edilecektir. ki, timdi bunun için hlç bir şey nuniyeye tevfikan mı iade edil nın d~_ıın?a geçırdi. .. Duymadmrzsa duyun: rinden bir kadın ortada fınlfırıl 
atına büyük bir ehemmiyet Hor vilJ.yot husus[ idareıi ta söylimiyecefim.,, d!ği ve bunda suiistimal olup ol . Üçuncil Sult.an ~me~ guq -Ma~l kan yapa~ış... dönen cerbezeli ınarulcuya çağı 
ekte ve on iki ııenelik yol rafuıdan 930 dan itlbaf'en tat- madığı araştırılacaktır. ilikle okunur bır kıtabesının ya- Halbuki peder, o fıkirde de- rarak çıkıştı: 

0gtammın 930 ıtenesine ait bik ed!Jmek üzere üçer senelik V apUr yapılacak Muhacirlere verilene mltkl zıh olduğu bu kapının altından, 1 fil: - Ayol, bunlar tuhııma kaç-
1_ nı tatbik etmeğe hazırlan bir meSa>i. proğramı yapılmakta metı:Uke kıymetleri k1'yae edil- üstüne yıkılıv~recekıniş vehmi- - KR?-ı sulandı!"rı... diyor. lllll·· 
iş lbulunmaktadır. dır. Seyrisefain fabrikası mek üzere çıkarılacaktır. . le çabucak fiCÇ~P te ~~r kaç admı Alın sıze tıbbi hır münakaşa: Herif pişkin: 

Geçen sene milli şoseler ve Nafıa VekAleti bu profamı f il t i Satılmış olan metrllk emllkin atınca kendımı büsbutn başka i - Hacı Ömer Efendiye dok - Cinsi böyle .. 
l'iiler kanununun nel"ini hanrlarken villyet huıua !da- 88 ye • geç yor. listesi çıkarılarak bunların tak- lemde buldum. , torlar bol bol marul yesin deme - Nasıl cinsi böyle .. Basba-
leakıp memleket dahilinde relerin yol varidat ve ihtiyacı- Geçenlerde bütçe işini takip sitlerinin tahsili i~i tetkik edile- . Cıvılcıvıl kay?aF ~erazi!.t diler mi? Adamda albomin var- yıl tohuma kaçmış .. 
lb.uayyen hudut üzerinde m da nazarı dikkate almıştrr. için Ankaraya giden Seyrisefa - cektir hır kalabalık .. Kımı ellennde ne dı. Onlar böyle çekiı;irken ilerde 
l. köprünün inşaatı taayyün , in umumi: müdürü Sadullah B. ' vale dolu sepetlerle, yerleşecek - İyi arnrna hanını, bir kere bir başka hanım yanındakine: 

' 

• 

'ı . ış bulunmakta idi.Bu köprü Yalova yolları dün şehrlmiııe avdet etmiştir. fzmfr pOlfS mfidfi- rahatça bir bostan arıyor, kimi bizim çocuklarda albomin yok. - Bizimkiler de tuhaftır di-
9 n tnecmuu tulü sekiz buçuk Yalova yollanmn nihayet bir Sadullah Bey kısaca demiştir J bir arabanın yanında pazarlık et Sonra da bunlar Hacı Ömer E- yordu. marul tohuma kaçannı i1 
t tıı.etreye mütecavizdir. huirana kadar bitirilmesi için ki: rÜOÜ Sflcvap mekle meşgul.. Kimi, otomobil- fendi değil,... imiş? Hıyar mr bu? . ıı1 
~ 

1 
llnlardan geçen sene yapıl- kat'i emir verilmiştir.Butarihte "- Yeni bütçemi• kat'iyet İzmirden bildirildiğine göre lere kurulmuş toz~ dumana kata Bu esnada b'enim marullar da Salıncaklara binmiş, sallanan 

O ı programa ithal edilerek Turing klüp murahhasları şeh- kespetmiştir. mülkiıye müfettişleri Dahiliye rak koş~yor. Klmı _de yolun. .k~- geldi. . . . çocuklar, ağaçlar arasında kör-
~tı inşaatı devam edan ve rimize gelerek Yalovayı ziyaret BUtçede yeni vapur ihtiyacı- vekılletinden aldıkları bir emir narına çomelın_iş, cıgarasını ıçıp Yaprağın ıçınde bır parça sl- ebe oynuyanlar, dondurma yi-
1! ı azamı son zamanlarda ik edeceklerdir. nı temin için de ltmngelen talı üzerine İzmir polis müdürü Ö- etraf~ı seyredıyor. .. yah tuz da beraber .. Sularını tu yen, dolma atı~tıran •. ra.kı c~kış· 

a fd Cdilmit olan köprtilor şun- sisat vardır. mer Beyi istiçvap edeceklerdi. Yeşıl salkım ağaçlarının goz- za bmarak son yaprağına ka- tıranlar .. Hepsı kendı alemmde 
"' it· Arif Oruç B, Fabrikamızda gelecek sene- LAldn ömer Bey hasta olduğu lerden gfzledi~i blitün bu saha dar yey~p. bitirdim. Başka da kendi zevkine göre eğleniyor. 

,a
ak 

~)'dıın. vilayeti dahilinde ve . . . den itibaren vapuru inşa edebil- için istic;vaba gelmedi. Ömer B. marul tarlalanle doludur. . yapacak t§llil k~mamıştı. _ Cızırtılı bir gramof.on bilmem 
ilıetre tulünde Kalabaka 90 Yann gaztet1ı baş muhamn mek için tertibat alıyoruz. ye sorulacak sualler şunlardır: Hani ~u.sokak.ta ba~larında. Çıktım, bo11 gıden bir araba kaçıncı defa oynak hır kasap }. 
e tulündo Dalamaçay '86 Arif Oruç Bey, Maliye vekili Sa Dört beş bin tonluk büyük bir lstanbula niçin gittiniz, Mu- - Yedıkulenın .. dıye bangır bulsam da ucu~ça has~ane balı- ~a".~sı tutun:ıustu. To?'.lu yolu~ 
e tuliinde Menderis klsprii raç oğlu Şükrü Bey tarafından gemi mübayaa etmek teşebbli- ammer Be · dövdünüz mü? bangır satılan ı:narullar, o meş- çeaine kadar gıtsem diyordum. üstunde beklıyen arabalardan hı 

le, İstanbul vi!Ayeti hududu açılan hakaret davasının muha- sil henilz neticelenmemi~tir. Bu . İstiçvap~akında icra edilecek hur göbeklerinı burada bağlar- Allahtan başka şey arasayrnı - rine d?ğru yürüd~".. 
ilinde ve 72 metre tul\inde kemesindo hazır bulunmak üze- hususta icap eden ecnebı mUes-· tir. lar. . . şım .:Adamcağız beni otuz kuru Yedıkule kapısı onunde san 
e~li köpriisile, Balıkesir vi- re vekili ile birli~t~ dün. Anka- seselerile temas edilmektedir . ., Önüm sıra şışman hır hanım şa gotürüyor işte ... Arabaya at- sakallı bir adam, önünde bir sil 
eQ hududu dahilinde ve Ba- raya hareket otmıştır. Arıf Oruç Yalovaya rağbet ehemmiyetli Boğaziçi sporcuları gidiyordu. Elinde milbalAgasız ladık. . rü marul, avaz avaz bağırıyor-
Sir _ Edremit yolu üzerin- Bey Ankarada _vekil Bey aleyhi surette artmaktadır. Sadullah Şimdiye kadar yalnız deniz ondan fazla marul vardı. Arada İşte hastane bahçesi .. Burası du: 
85 ınetre tullinde Gilngör- ne beraatlo n~tıcelenen ~a~~~~ Bey bugün Yalm·aya ~idecektlr. sporlarile iştigal eden "Anadolu bir bu marulların bağlandığı su nı size uzun uzadıya tarif ede - -Boş dönmğe değmez .. el-
ı_ ltöprüsü vo bunlardan ov- dolayı ı:nukabıl bir ~~s?ı~_curuı:n İstanbul- İzmir- İskenderye Boğaziçi gençler kuliibü,, kara kapuyor, marullar yere düşüyor. cek değilim. Yalnız unutmama- liıter paraya .. 
1tışaat ihalesi yapılmış olan ~avası ıkame edecegırtı. soylemış seferlerine haziran sonlarında sporlarım da yapmağa karar ver Kadıncağızın, yüzü mosmor lı ki, Taksim bahçesi gibi bura Sonu bitimi!.. bitmişi, kesil-
<ltnba'da Yeşilınnak merin tır. başlamak ic;in esaslı istihzarat miş ve futbol kısmını vücude ge olarak di:ı1dilen bu marulları ya da duhuliyesiz girilmiyor. A mişl, temizlenmişi .. elli paraya! 

'e 286 metre tulündeki ce- yapılmaktadır. Baremin Seyri- tinniştir. yerden toplaması sahiden acına dam başına on kuruş... M.S. 
:eo \>eşilırmak köprüsüdür. Hanımlarımız sefainde tatbiki gelecek seneye Dünbukısmınküşatresmiya cak hal.. 
•Y' , İzolü köprüsü kalmıştır. pılmış ve Beylerbeyi sahasında Amma da pis boğaz şeymiş: Po/i!Jle 
l<~ ~ . , kulübü (A) ve (B) takımları - Huuu. Baksana .. Oğlum .. 

lıtı\ardan başka elyevm mü ( Birinci sahifeden mabat ) Kenan Bey geldı ilk defa olarak çarpışmışlardır. İrilerinden iki parça ayır da kAğı ----·-
·~sada bazı köprüler bulun- Boyacı arabacıyı tadır. Bunların en mühim- bur kalacafı söylenmektedir. Geçenlerde Ankaraya giden Kulüp forması kavun içi ve da sanver! .. 

uo tı· · d Hatta hukuk itibarile kadın er- Adliye müsteşarı Kenan Bey beyaz renklerinden müteşekkil- Arnavut kağıt helvacı sordu: 
rio ırat nehri üzerm e ve 110 . d · · dir. _ Kırrnizi mi yoksam be- M h k d " l ·· 

e açıklıkta yapılması karar kek farkı kalmadığına göre ka- şehrim_ı_ze_av_e_t_etmı_.:.şt_ır_.___________ ecru ço geçn1e en o mtış, 
~i~ ltılmış olan İzolil köprüsü- dm birliği namının lüzumsuz bir d • k • • yaz? b d l 
, •. ·l!uköprüMalatyaviliye-halegeldiğiilerisürülerek ar- Yeşil gün: ün ıç ısız -Kınnızıammaağdasıbol oyacı a tutu muştur. 
ı\I· 1

le Ellziz viliyeti arasında tık kadınların her hangi bir ce- olsun.. E lki 1 
~ha valide gerek idari ve ge- miyette erkeklerle birlikte çalışa ğl t• tıl ar Kağıt helvalarını koltuğunun vve . akıam Akaarayda bir pe örtüsünün arkasına attlıruş 

at e iktısadi: noktai nazardan bilecekleri tabii görülmektedir. e en ı y 8 p .ir tarafına sıkıştırarak yollara arabacı cerh ve katledilmittlr. tır. Hizmetçi Eleni şüphe 
ltıu'·hı'm bi·r mevkı"de yapıla k revan oldu. Yaptığunız tahkikata na - edilmekte olup tahkikat yapıl-

_, Birlik azalarının toptan ayt f d · · ı· b' kt d .lır. Yalnız bu köprünün be- Kendi kendime düşün iım: zaran emaye ı yapan ır ma a ır. 
ıri' ı. ve kabul için fr :<a merkezine ~ K• • d t ki' · 1 boyacı Araptır. İsmi Fe- -o-«eşfi 375 bin lira tutmak- . - agı ın gaze eşe ını a -
dı. 1 müracaatları da nizamnameye d kt ·· ·· ge ·nce tur raş olan bu boyacı, Valide ca- Ecnebi fahi•eler 

.. t. Söylendig" ine göre dünya 1 an sonra gunu çı ~ 
, mugayir olduğu cihetle kendile- , .,,," k ld • nu bilirdik de mii yanındaki fırına ekmek ge- Fahişelerin toplanabilmesi i-

'
cUdünün açıklı köprüler me 1 şusu uru ugu • -- rine ikamet ettikleri mıntakalar "' k h l d l nnuş tiren arabacı Ömeri bıçakla sag· çin zabıta faaliyette bulunmak-liS· n .. da bu köprüde en cesim ,. me e vası a o uyo ... 
"' da ayrı ayn ocaklara milracaat ., ' R l b' b t a girdim· böğründen vurmuştur. tadır. 

ıll' ·~!erden birisi olacaktır. · , "i asge e ır os an . · 
ıııı 1) etmek suretıle kaydedilebilecek- _ • Çarkın başında çıplak ayaklı bl Ömerin arabası Feraşın boya Ecnebi fahişeler Türkiyede 
raf . İğ er mühim olanlar leri bildirilmiştir. \ ri var; seslendim: sandığına çarpmış, Feraş alabil kalmıyacaklarım anladıktan son 
el "r de Kütahya viliyeti hu- Şimdiye kadar fırkaya aza ol "' ı _ Marul var mı marul? diğine arabacıya küfür etmeğe ra, başka bir hileye tevessül , 

~.dahilinde Porsukçay, An mak için müracaat eden kadın- - Herif, elindeki koğayı bıraka- başlamıştır. etmişler ve şehre "Artist,, ünva 
ada Manavgan, Bilecik'te lann miktarı iki yüzü müteca- rak cevap verdi: Bu yüzden çıkan bir kavga nile gelmeğe, Türklerin san' ata 
tya Şebinkarahisar'da Ak · d' T b'l üzerine Feraş, arabacıyı bıçak- karşı izhar ettikleri hünnetten 

~ 
1 

• vız ır. - uz ı em var .. 
: 1,, Ankara vilayeti hududu . _ Demek marullann tuzlu... lamıştır. çok fena bir şekilde istifade et· 
,'!•nele ve Nallıhan civarın- Bu. nlar _ar.a.sında haklanndakı Yarası çok ag"ır olan Ömer meg"e başlamışlardır. 
, k k b l k k b l Kaça veriyorsun? 
. \lYunağılı, Kayseri'de Sarı tet ı ~~ ıtırı .ere a u mua- _ yedi buçuk guroş.. Cerrahpaşa hastanesine nakle- --0-

1'1, Siirt vilayeti dahilinde melesı ıcra edılen kadınlar (50) İskemleye çöktüm. İlerde, a- dilmişse de orada ölmüştür. Ka Eşek ısırması 
<ır ve Gezer köprülerile, Bal kadardır. ğaç altında bir haşırtıdır gidi- til boyacı yakalanmıştır. Büyükadada belediye tanzi-
~ Çana!-:'.<ale şosası üzerin- Yeni belediye intihabatı için . yor. Sanki bostana bir sürü inek -o- fat merkeplerinden biri İbrahim 

1<i' , tı büylil: ve cesim köprii- ilk hazırlıklara şimdiden başlan- ginniş. Bilmem siz, marulu se Sabrinin otomobili isminde birini omuzundan ısır-
, 1930 senesinde insa faaliye mıştır. İntihabat . ancak intihap İçki aleyhtarlarını harıııl vapur harellel etmeden eııvel ver misiniz? Mübarek bana kal- Dün Beşiktaştan köprüye gel mıştır. 

1'
0 

• ba.şlanmak üzere - yakında hakkını haiz bulunan kadın ve Yeşilhilal cemiyetinin yazlık Saat yarımda tekrar haraket- sa hoşlantlmıyacak şey değildir. mekte olan şoför Sabrinin ida- Hükumet doktoru tarafından 
ı4 l .,,~ita.saya konulacaktır. erkek vatadaşların yansından deniz tenezzühü dün yapılmış- ıe Boğaziçine gidilmiştir. Bir kere en tabii pürgatiftir. Ye resindeki otomobil Tophanede görülen lüzum üzerine İbrahim 

1'l ıkesir - Sındırgı yolu ü- bir fazlasının iştirakile tekem- meği kolayca hazrnettirir. Son sıra kahveler önünde duran Tev Darülkep hastanesine gönderil- ;ı. 
~ de D .. d c ··1 d •· d h Ik re l · tır.. Tenezzühte davetlilere müte- f'kin b'l' k k · k ·· ahede altına alın et•· ~e egırmen ere ve e- mu e ecegm en a a Y en- Tenezzühe Şirketihayriyenin ra iştihayı arttırır. Bir kusuru ı otomo ı me çarpara ar a mış, eşe muş - Ilı 

. ilıderesi köprülerinin ik- ni itimal husunda kolaylık ol- . h . d'lm' . V madiyen limonta ve ayran ik- varsa insanı otlayan hayvanlara tarafını parçalamıt ve o ııra ma mıştır. Eşeğin İbrahimin omu- ı: 
l·u . k 'b 1 . . . . d ki h k hır vapuru ta sıs e ı ıştır. a ram edı'lmı'ştı'r. kin . . ·ı ul 1 E d t - k b'' .. k ' vveı arı eye ge mıstır ması ıcın rey san ı arı er e- b · d' s ki ki · · enın tamın e meşg o an zun a aç ıgı yara ço uyu - ve ı,· ı.ı - · - purun yan taraflarında şöyle bi enzetmesı ır. e z on şının -

t 1kesir - Dursunbey yolu sin hazır bulunması kabil olan İ ki d" k d 1 . bir arada tarlaya dalıp marul ko temi de hafifçe yaralamıştır. tehlikelidir. i 'l'ld d K'll k" .... d .... 1 k . rer levha bulunuyordu: ç uş Tenezzühe iştira e en enn ~ • uu • ..._ _ l 
~ .. ': e ı e oprusun e yerlere kadar göturu me suretı .1 .. b çanı keminneleri, pek kibarane -o- H il .... J. h • 00 lı: ''lıh . 1 manian yeşı gun ayramımız ekseriyetinin gençlerden mürek- a ıa mer cru· nu 
~ ım tamırat yapı mıştır le dolaştırılacaktır. kutlu olsun. bir manzara teşkil etmiyor. Çalman yüzük FO. -

1 $on kısımlar yukarda zik h 
3 

d k.. kep olması bilhassa nazarı dik- Arkamda yedi kişilik bir aile Taksimde Nefti sokakta otıı- Dün Hilaliahmerin günleri-
c,11 . k" "\ Dun·· kü' konser Vapur saba saat 8, O a op kati celbediyordu. d . 1~h· cesım opru er meyanı rüden hareket ederek Adalar ci var. Bu yedi kişinin üc; tanesi ço ran Mm. Polimanın odasın aki nın sonu idi. Bu münasebetle 

ıl değildir. Dün Türkocağmda bir konser varında bir tenezzüh yapılmış Gençlerimiz arasında içki düş cuk. Annelerinin elinde' marul konsolun içinden ·200 lira kıyme cemiyetin bazı şubeleri müsaı!lllilttJ 
~f Başlananlar verilmiştir. Konser çok muvaf- ve saat 12 de köprüye avdet edil ınanlığı artmaktadır. Vapur geç görmesinler, hemen göbeğine tide bir yüzüğü çalınmış ve taş reler venniş ve aza kaydolun-
ıa Vekaletinin yaptınna- fakıyetli olmuştur mistir "akit köoriiye avdr-t ,.•mistir 1 ortak çı!:ıvorlar. Peder efendi a- ları dee-istirildikten sonra kane muştur. 

an 

rı vurdu 
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Asrın Umclcsi "Milliyet" tir. 

~ ı ~1 \ \ IS 1930 
' lr-AREHANE -- Ankara cadde•i· ; f o. 100 fclııraf adrcıi: Milliyet, Iı. 

nbul 

1 1 

' 1 

Telefon num;ıral~n: 
lst~nbul 3911, 3912, 3913 -

ABONE ÜCRFTLER! 

.. .. 

'i'urki)·e ~in Hariç için 
40U kuruş 800 kuru~ 
7ŞO ,, 1400 ,, 

l•OO ,. 2700 " -Gelen evrak geri verilt!lez 
:ti geçen nc~halar 1 O kuruıtur. 

Gazrtc ve matbaaya ait h:Ier için 
ı t müdfıriyetc müracaat edilir. 

t Gazetemi'-" ilinlcırın mes'uliyetini 
kabul etmer. ı 

1~!=========91 

· I Hl'GCı\KÜ HAVA 
1 'ün l.ar ırtt tn \'IJk ~~ ın az 

· J.ı;; <'trcct lc!L J'1.,un rÜ7~A:-i ~ rn\r:ız t .• ,-. h 'utlu olaı.."'lktır. 

da giren bir Fransız kadın muharrir tedcnb•ri iğzap ve mahut dikenli 
gcJerek ıçımdcn güldüm. Reis oldu- yapraga verilmiş olan "Kaynana di
ğunu tahmin ettiğim o hanım artık li,, (Nefret! sadaları) ytrine "gazete 
yük'Jrıü iyice almış ve dolmuş olan sa ci dili., (handeler) ismini kabul edi
lona şöyle sıizgun bir nazar atfettik- yor musunuz? (Hay hay!) 
ten sonra kUrıuye rıktr ve ufak bir Bundan sonra semt isimleri arasın 
çmg rag. hafifcc: sal!" arak salonu da t~sadüf ettiğim ve kadınlık için 
dolduraro: ga--i!1 şamataya nihayet ver bakasın• mahzlirlu gördi.iglım alemle 
di. . re g:eç~}·orum: Ezcümle "'Harem is

Salon şık, l-,(J hayani. genç ve az kelesi, .. 
genç zı·l v • e'1 şişman yuzden Bu ne ab,s sözdür. Harem kaldı 
fazla hanımın ııeşrettig~, lcvanta, mı. Kadınlığın esart:t devirlerini ha· 
ı-udra. dudak boyası ve terden mü- tırlatan bu tabir yerine "Selamlık 
rekkep acip hır k,ku halitasile meş· iskelesi., ctiyobiliriz. (Elbette!) "Kız 
bu idi. Reis kürsiıye çıkar çrkmaz kulesi., t01birinde hürn1ctsizlik vo.r-

esrarı 

- Fransızcadan 

salonda·hışırtılar oldtI. Ç•ngırağı mü- ~ır, bunu ."Hanım _kız kultsi., _şe~- Çok güzel bit kadındı. Fakat1 hara bakarken hiç l?Üphesiz 
teakıp u s<.:zkri söylctli: ~n.de tashı~ ~d_<cegız _(edeceı:ız.)jcazibesı yoktu. Sapsan: bir şöyle düşüniıyordu:, 

- Haııımlanm, celseyi kuşat etme Kız taşı .. ısmın de aynı ~ekılde t".s k d K d. . k ·1· - " . . . . .. . . 
b. k · d · · · · hıh olunabilırse de ben bunun "Og- a ın. en ısıne aş mı 1 an e - Nırm kendımı oldurece-den evvel ır no taya musaa enızı rı ·. , , .. . d d . ~. : . . . 

c;: edecegim!.. (Estafurull•h! scsJc-ılan .taşı .. tesmıyesını da"a munasıp en a ama. gım? .. Bır borç ıçın mı?. İn-
ri) Bur•da ha<.ır bulunan htın. irelc·. gor~yoru~._ (lştı~ak td,em). Hanın; - Fakat, dedi, siz benim na- san bir kumar borcu için kendi-! 
rimizden birinin refakatinde bir ha- sed1ı ka)Ja1 ?kılır dTeı;ıl mk ı.. (Kkala.bıl;r · sıl dul kaldığımı biliyor musu- ni öldiirmeli mi? .. 
rem ag.i:l.sı gelmiş... I s~s. e:ı .. d ın - aya ao?n so agı ~a~ , . 

Söz buraya gelince b<n hı km m•y- bır~nın. Lala Bty,, ol<rak tashılıı nuz.. . Bununla beraber kocam ılk 
dana çıkacak zannile kaçmaga hazır-•ı· ~ogr_u .olmaz_ ~ı? (Pek doğru!) Şım: - Biliyocum. Zevciniz in- fikrini, intihar kararını değiş-
landım, 0 devam etti: ahı sozum~ bBıtı.~ede?keHvvel kıymetlı tihar etti. Kumarda kaybetti. tirmedi. Çünkü benden korku-

B k d. . . b d .. emoe.ıremıı urumcu annnın ver- o·· ıu·· nıden başka çare bulaınadı -. . en en unın ura a vucn· d. - · 'b· k · d b h d · · d B · .. . . . .. . E ; ıgı ır t• rır en a se ecegım... B .. 1 deö"l m·, yor u. en borcunu veremıyen 
dunc hır manı '?.r~edım. . ~asc.."lı Hcmsirenizin bu takririn de "Bey- oy e 0 1 ı · · · bir adan1111 kendini öldürmesi 
me~zuu, ?ah~cdccegımız ~·y~en ıh~t.a. lorbcyi. Kasımpaşa, Haydarpaşa. Ko - Hayır. . Hepsi bu kadar laüm geleceği kanaatindeyim. 
ya ıdrabK'ı musaıt ~l~ıyan aganın ~ç~ı camustafapaşa, Davutpaşa, Cerrah-,' değil.. Geliniz size hakikati Demek ki kocamın intiharında 
;:1~d~ u unu~uh. kı~tır:;a~~~a er c "I' paşa gibi semt isimlerile imambayıl- anlatayım . 
. .. u rtmemc a .ın a _ı ararın:ı:zı dı. papas yahnisi, vezir parmağı Mus . amil aranırken asıl kuvvetli a-
ıhlal <tme~ kamı.atındeyım. · · (Şup-: tabey umudu, Hasan bey kavunu gi· Genç adanı, kadını takip et- milin ben olduğuma şiiphe edil 

ı 
he yok ı Bızden ne farkı var! O bız-ı ı.· · · · · · · · - S j d k k b" d hl" 

Haftanın d d · ·! .) 
0 

h ld 1 ı yıyecelr ısımlerındekı ıhtıram elka tı. a on an çı ara· ır e ı- mesin .. Kocam ölüme mah-
en c zararııız ses en a c ce - b l' - kl"f k d' B · · 

! ı, 1 B Lld H ının •gvını te ı etme tc ır. u ı zden aeçtıler Kadın orada bır kum olmustu. Bu adamın ka-r. st a ı mıştır. uyurunuz es a 'ı t krf . k h dd' t. d k h k ' 0 • 

ır y8ZISI nrmefendi' e ' '" ıa a ı za ın e pe a -ıkapr açarak bir odanrn önüne bahati ne,·di' ... Kuma1·-a karşı 
l 1 ·· • .. . _ lıdır, fakat biz kadınlar erkeklerin . · . . , 

ı Gayet .şık, guzel, enıne boyuna bır mevcudiyetlerini bile bilmemezliğe. geldıler: Içerde eskı bır takım zayı[ olması, kendini bu ihti-
ı ~ M a do o 1 u hanım ehn~.e ~.ır takım. kht1:"r oıdu-1 gelirsek onları çıldırtmı, ve bu suret 1· eşya, bır de yazı ma~ası buıu- rastan bir türlü kurtaramaması Y fl Z , gu halde 1'ur~uye geçtı. · G~zel saç- le daha müsmir şekilde ahzi.ar etmis nuyordu. Çoktanberi buraya 
'f 1 ı l ı h l b kild b idi. Sonra oyunlaki tahlihsizlig" i 
,ı k •• f I l arını e ı e mu me ır ~e e il•·roluruz, bunun için bu takririn müza. ·kimsenin girmediği anlaşılıyor . . 

0 fe er ••• tırdıkt•n ve burnunda asılı saplı goz keresine mahal görmüyorum 1 d K d I gelıyordu. Bu zayıf adamın kal 
• JI r·kı 1 b k k k ı~ . . . u a ın nıasanın Ja~ı11a uec- d l d · f 1 u e sa ona a tı tan sonra e ama fnce bir ses: . · > b · şısın a cesaret e avranan yal-

••• t• .. :FLF ... %n 

"Milliyet" in 
- - ' 

/\234aeıeeı 
1 i. 

Buı:-linkU ) tn 
bilmecemiz. 

Soldan sağa 
1- Afrikanın şimalinde bir 

memleket (3) Geyikleri meşhur 
olan nehir ( 3) 

2 - İsyan eden (3) Ben (3) 

.... ·----·- """1C" ••• 

eğlene( 

Dilnkü bil:ncceıniziu 
halledilmi::- ~t·kh 

Yukarıdan aşağı 

-; • 

3 - Bal sineği (3) li 
4 - Temiz (3) Damarda do 

1 - Nida (2 ) Gümüs (3) 
2 - İdam et (2) isyan edeı 
3- Nota (2) Nota (2) Ne~c 
(3) 

!aşan (3) 
5-Mesih (3) Yüksetmek(3) 
6 - Nota (2) Darıl (3) Yol 

(2) 
7 - Layik (5) 
8 - Baş (3) gaipten haber 

(3) 
9 - Çaresiz (5) 

4 - Siyah (4) 
5 - Geniş değil( 3) Kıl(3' 

6- Kederniğlik ( 4) 
7 -Nota (2) Rabıt edatiı(Zl 

Bir yemiş (3) 

8 - Genislik (2) ;üksek (31 

9 - İstifham (2) İşve (Sl 

ittihadı Milfi 
' Ey ?eınimd erkek okhuyku'ck~ı-hrıbm!]Ş~ıağaz eyledi: - Ben takririmi geri aldım! tı: D d d' k d nız bendim. İşte onun ölümiin-1 Türk sigorta şirketi 
ı , n gun er c sıxe en a ı ı a er en - Hemşireler. hanımlar! Size ha-j Lades hanım: - urun uz, e ı, arşını a d l · ı b l , E' -
: rcbilmek i~i;ı ne t~hlikeleri göze rumefendi diye hitap e:nıeyi~imi ka-. - Hemşireler. beni dinlemeğe ta- durunuz. İşte kocam şu oturdu! e as.r .a-:nı en ° cıum. ~er Harik ve hayat üzerine si,gorta nıua:n'.!lesi 

rak ne gıuı fedakarl•klar yaptıgı·ı balıg·ıma hamletmcmenızı nca ede-: haınmül etti~inizden dolayı siıe te- Ci d k d" . ··ıd··. .. ·- kendısını bundan menetseydım 
. . b k 1 h"" .. b .,um yer e en mı o uımu~ h" . d" ··1 .. 1 l . ı . s· t 1 1 lk . . . t i bilsenız ana ar,ı o an usnu na-· rim. (Estafurullilh sadalan) Ben ka-ı şekkür ederim .. (Alkı<lar ve çığlık·• .. K il el • b d b . ıç o şım ı o muş o mıyaca <tı. ıcra ey erız. , ıgor a arı 1a iÇi n ffilt°"a l 

1 ~ınız dübala olur .. Sözlerimi y~ln.", d!nları, c~endi gibi_ erkeklere . ait bir !ar) ' j tu. u an. zıgı ta. anca a u 1 Herkes onun benim haberim ol, şeraı"tı· ha\'I. clı" r · 
f ~ek okuyucularıma hılil.p edı~ımın lakapla agırlamak ıstemem bıze efen Bu esn-da I ad.- Hanım kürsüden masanın go ,undedır. Kocam d k d- . ..ld .. d .. - .. • 

+: nebıkkadınd. o~uyucuı~nı;;ı lazd~-tdiliğin lü~umu yok. (Brav~. çok doğ· iner ve i.;. Hanı;,, çıkar: 1 intihabrından ev~~! ?a~a~~~- ::'a~a:~ g~~ir~;stir~ H~~b~~~~ea ı\ferkezi 1 Jaresi: Galata da Ünvon Ha ,1 :ı bı l ı r 
3ma ıçı.n ır ger on ar a aşagı a ru! se>lerı)... - Hanımlar kıymettar kararları- mar orcunu soyledı ......... ;ın . , . · . -

t sa~ırları bi<im kad~r itidal_ il~ oku- Bugün huzurun11zda izah edeceğim 1 nızdan dolayı sizi tebrik ederek cel•e ben kendisine bir yardımda bu- kıkat bu degıl. . !'. ,. ı ı "' 1 •ıı ı nnıı! '.')an ~f'iı l rl f'ı~~·~ "'','"ı. • :n· ı 
bıhrlersc benım ıçın ne buyuk sa- şey simdiyc k;ı.dar erkekler elinde yi kapatıyorum l d ç·· k.. "İ .h d k" , l d 

1 
l C efon: lltıV•);.(ı'ı - L'JIJJ <ili( ~=== ı 1 , • ' . . • · unama ım. un u anamın mı ntı arın an ımse mes u e -- - · ------- __ " e . oyuncak olmuş olan lısanımızda ka- Ey benım erk<k okuyucularım l Şu k .. .. ·- _. . .. .. .. p 

i * " * dınları tezyif eder tarzda mevcut o- Cel•e kapanır ve pudralıklar a'ı- rasına anca kocamın olumun- gıldır,,sozunu okudunuz .. Ben de S h t" "IA t1 
j ' d • ı b"ld. A · h k"k · 1 ş· · · ı . e rcmanc ı ı .ına ı })')l·toı· ~ ı Efendim bundan bir kaç gün evvel lan ve buna .. muk~bil ke.ndileriı:iy~ni lırken bcn de §ıvı tım. en sonra varıs O a ı ım. - sıze a ı ·atı an attım. ımdı sız ~ · ~ 
1 k mevsuk bır membadan haber al· erkeklen ı•uk'°ltır ş<kılde dılımıze FELEK nam, onunla izdivacıma razı bu miithis hakikati öU-rendik- 1 1 k 1 .1 , . ı .,· d . 

ı k. K d 1 B" ı· . f h l . . b 1 . . 1 1 . - . O . . ~ h \f( ı O\ ,l: eoı\c < ... re ın en• HA L'f '~ (-,A \l A [ . n ı a rn ar .. ır ıgı s_ır anıma- ı;~rmış u una~ ısı?1 ve at~ c~ ye- degildı. 11tın ıçin zcvcinıın in- ten sonra da beni sevmekte de-ı 1 KadlkCh· nhtımuldaki k:uınluk t\ r '..J A ..J 

· m. •ısus olmak uzerc bır munakaşa nı ve daha asrı tabırlerle degıştırmek Kiralık - tilıarında benim hı"sseme hı"çbı"r d k · .. , s· d • k. · h'I lt 1·1· , . . ~ vam e ece mısınız ıze ar:ı.zı c "ro ·ı~ı veı; ı e a l\a raz d d konferans verecekmı .. Konferan- tır. (Bravo Yaşa Var ol!) · · · · ( un:a an mı a ıur. "Oc ~le· r. - . . . · · - ı vicdan azabı isabet etmiyor. ·h . b" d h b 1 oh.nan kısım odun dcp<Hı olarak. 
l •1 l meuuu malüm olmamasına rag· Şımdı .sıze bu haks.ız ta~ırlerle .. _ on s ahı· ıh an e Bundan eminim. Kocam bana nası atıı_ı:ı ır a. ~ u~aya ı;:e - ~ Kumlııl.ta knıkhıne. den •nrra .aaı !4 - Ih da J•13r.• 
• · .nky1 a1nız kadınla1ra mubnh.asbır oklup ların1 yer~ııe ıl:admtsğını teki f ettıgım 1 her şeyi anlattı. Bir taraftan memek uzre ç_ekılıp gıtmenız- .ı - ,\lczkiır kankhıne Cstün<lc bul J)iHn\Oİıınd• 118 ncmC'"O· 
1 ~ ~c ere n1emnu o uşu cnı u o ... n: yenı erını_ arzc_ ~et: ım .. : ~ dir.. . ki ~nziııo mıha ili hİr -.cr.c 1 .,uddı.:tle 
İ -ans hakkında tahrık etmege kalı Hcmsırelerım .. e_vvda ka~ınlıga Bogaziçinde Bcbtkte d&l}an da önündeki kağıda bir şe} Icr ılenı muzaycdı •'ıretıic kira.c nrl· lu hıı-tL•! ı .• ~ ·nL J.ıd, hasular nı 

. r ._. - .. ~arşı .en menfur bır ıftır~ te~kil edeni önünde balıçe}i muhtevi 54 yazıyordu. İşte bu kağıt .. O- Aşkını ilan eden genç adam lecc,ırdrn taliplerm ~·b <ı10 ruclıt- h>l ul cd r. 

ı ~. Bm tilrlu çareye bat v~rdum. _en Kırlı hanım pey.nırı~ ıle başlıyo' -ı kuyunuz. bundan sonra bir daha sarı be- I ne ". "' .di! cc:ınarıc•i ~ur , mu. kta.i h ı tt (A l) B f numaralı )'alı yazlık olarak 
'fkım geçl~nt a_ııırrıl alra Brıcl~ e ~.m rtuLn;·. rnan ~e •yı~ k u meKn. ulı: 1 Kadın bir k{ie-It gösterdi. nizli kadını gönnedi. l ıemı' •- 1kçc>ilc aaı 1:; ıc daıre en· 
· uvvet ı avsıye er e ır ıge mura .il ırın ari:lmız~ıa yerı yo tur. ır ı kikahkhr • Derunundakilere .... cün·enine rnüra~aıdarı i'ln olunur. c ıJ at ettim, imkanı yok beni konferan l>anım yoktur (ve olamaz sesleri) bu Bunda ilk göze çarpan satır şu -••••m••••••ıml!!! 

Jf' l:abul etmediler... nı:n yerine "Peleme peyniri., tabiri- ve )a Bebek müezzini Ha· oluyordu: ASRI 
Ecııebı ınenıleketlere 

giden tüccar YC 

seyvahlara l 1Hiç bir hanım da orada cereyan ni teklif ediyorum (eller kalkar ve fız Osman Beye müracaat "İntiharımdan dolayı kimse 
1

;' 1en mÜ•akereden beni noktası nok- kabul! sadaları) - Olunabilir.-
h d • · · d ş k d b - · · · d k. ı k mes'ul değildir,,. Kadın sözüne . 1 rına abcr ar edecegını vade eme u a ın gö egı ısmın e ı çıp a . ı. il ~ 

lığa bakın! Bunun ytrine.. Hokka ııv!I o"ru·n g2s1' glı' devamla dedi ki: 
!" 'Gördüm ki işin içine "cinsi hayıi- tatlısı,, muvafık mı? (Çok muvafık!) , U U U _ Kocam bunu yazdı. Ben 
: . it .. girmiştir. Ben de hileye müra- ya kadın budu söziindeki hayasızlık 
• ,__ 1 ··d · , Kirli 'e itiııa ı;iirınernis . a«· de kendisini burada bıraktım,. 

1 
t tate k.ı.rar verdim ve konferans gii· ıw.bili tahammü mu ur. • T 
. yıizumü, gözümıi ve ellerimi sim Kadın budu ile o saçaklı ve tıkcz lar en l(t.Y.cl kadını ı,;irkinle~tirir. çıktım. Zevcimin intiharına bu 

1. •ah boyayarak mükemmel bir ha- köfte arasında ne münasebet var KaJın 'tiz \'C ı ıicuduna na<ıl suretle müsaade etmiş oluyor-
1'.!ı "' ağası kılığına girdim. Sa Janm (Lanet olsun!) bunun yerine "Asri bakar-.ı s4laruıa o 'urrtle ba~- dum. Ben evden çıkıp gitmiş-

SiNEMADA 
Bugün \c ~ıun 16 l ·Z matine• 

!erinde ;\;.~'.\J)'t'"S ıu·:\l I·: ~ünüıı 

yrni proJ;Çramı 

IARTi JE LJTEN 
Filminin bi•ı ük muı Rffakireıleri 

ırünmesin diye bir de büyücek ~s-1 köfte., diyelim (Enfes!..) Cariyeniz mal:dır. onları hrr gun "BIOK'.'.. tim. O gün, öğleden sonra sa
/ ı kasket tedarik ederek başıma ı:;e- Dilber dudağı tabirini deği\tirip de- rayıhalı >ampuıın ile yıkayııııı. at üçtü. Ben burasını terket-

ı1 -dirn. Yakıt saat geleli elimde bir ğiştirmemekte mütereddidim. (Fena () onların sukutuna \'~ · · S d ··- d" k"'t••••••••••••ıq: 
1 ston olduğu halde dizlerimi içeri değil! Kalsm) Yalnız şu erkeklerın ' mıştım. onra an ogren ım ·1 1; 

~ 1ri bükerek, ayaklarımı da dı~arı kadın vücudünü bu çeşit >emek isim rtn~inir acnıa<ı ,a mani ııl· kocam saat altıya doğru kendi- c L A K ~ o 1 
;arı ba•arak Birliğe gittim .. Ka-t krile adeta bir tel dolaba çevirmeleri ,ıuıtn ı:"hi daha Zi) <Hk 1 llm \· sini öldürmüştü. . Niçin bu ka-ı 

' un önünde iri yarı, dudaklarının ne hadna inaslıktır. (Kaba herilkr ~atır ı t! rıııdül~•yoııları . daha dar gecikti?. _ Çünkü bir ümit, 
1 \ünde benden fazla bıyıgı olan es- stsleri) Şimdi bazı mahsulata veril- dcı-.tm'ı yapar. I öleceğini bilen bir adama gelen 
( <:!rullcvn bir kadın vardı, beni gö- miş olan kadın isimlerine geçiyorum. ! 
1, -ncc Ayşe kadın fasulyesi tabirindeki "B Ol\ - toz ~:ımpuıanı ,aç bir ümit onu da bu kadaı· gecik-
.- Nô, ne istıyorsun agafendi? de-ı kabalık '" küstahlık kabili taham· kqıt·ı;iııc kilr:ı prk nafidir. Pa· tirmişti. Benim gittikten sonra 

. Ben en tabii bir harem ağası ses mül müdür? {Hayır. Hayır) Ben bu keti !;er ~enle l .5 kuruıa >ıttılır. gene gelerek kendisini intihar-
§'VL ile:: nun yerine nimet fasulyesi demek l'iıunı;o ınudiiriyctiııdcn: dan vazgeçireceğimi ümit et-

'- Aman kardC5, iserde bizim hanı istiyorum. (Parlak. ala!) M;mıf gü- \t:ıııuntsi ır~hlle "IO,OOO., mişti. 0 gün şu pencereden dı-
frndı var onu bckliyim zel kokan çiçeğe Hanım eli denme- . I · . 

- Pek ala öyleyse gir içerıl dedi sinde bit mahzur ı:örmüyorum (Kal-1 adet e\lcnınc icil <leftuleri şan bakan kocam goz erının Ö-

1 beni dogru konferans salonuna çı- '-"'· kalsın) Bir nevi limon çeşidi o- ıah ttıirilccc~:nden talıa ıa!ip nünde ilkbaharın bütün ihtişa-
• rar k kaı ın•n }anındakı boş san- lan "Kız memesi., ni pek açık buldu mile parladığını görüyordu. 

olaca laruı pc akçaları ile bir· f I i e•erden birine oturttu. Kendi- ğum içiıı ve zaten şimdi kadınlar na Güzel bir güneş, her tara ye-

yu ırcrııhe c1ınrk daimi ola· 

rak taıhik etmektir. < >nunl~ 

kahiJı kıya, YC tına kaiın 

ıılacal.: hiç hir pda yoktur. 

l\lilyonlarca yav

ruların ha vat Ye sıh--
hatleri ona n1ed-

* * 
l"aıih dain-•inden: l lo,-. 1 !alil 

ıktar mohallt<ir.in 1 lac~ \"nl.ııp ıoka
j.tında '2"2 _\·. haııcnin dcırllt uı; hi"
~c:s; ınüzaltdt• 1~c kira,·a vtrı:c .. ·ektlr. 
T~lip~crin ·14-lı·9(l0 c·unıArtc:-i ıt:iinü 
"aat J S te tnt:ümcr:e ~elmrltri. 

* * * Bava7.11 daire-inden: 1144 kuruş 
tanzi[at \·c ren\·irat h(lrcuııu verme
diğinden dolan Emin hey mahalle· 
•inin ol.~ular 1 aıı caddr;ınde 68Xo. 
dükl-fod ÇtlrAJ'\'l ~luhtar U, tahtı 
hacze ı~ınan l1 i" adet \·nrap ınakinesi 
'lb ~ 9JO paı;n;c-i gunU -ant 14 de 
ınahaller hiln~tı1.a' c.:cit ~atılaı.:ığınd•n 
almak i~it\t ;criıt Yt\ tn '"' ,·akti 
mczkiır<lç ·haııt l.ıuİuc ılaıı ilan 
ohınlır. 

~ ,_ . 
.. rhrcmaııeıinı:en : Kıra koy de 

Fcrmc.:n•:l:ilerde 1 v -f tı.ı numerolu 
dükk;ln pazodıi-•a kira" Hrllecek· 
ıir Tıliplcriıı 27 m•"ı, 1130 <ah 
~ünü lnnzım mıidurlıl~une gelmeleri. 

* * * ~c: hrcna.n eti ndc".'ı: Fatıhtc i\·laniı1.al1 

.. 
Bank& Kommerçiyaie 

· ıtalyana 
Sl'rma rnsi 700.0(X),000 

(ihtiyat akçe-w 
580.000.(){)') ı. 11) ) 

Tr:ın·;lt>:" (.'ııyy.ı'ı. ı 
~ekl,,ri) ~ıı.ı: 

Liret, frank, İnı:: : h ı•ı 
'eya dola.rı Jmıı'.;: n!:ırak 
~atılan lııı ı·ekle; "l\'e<n !.ı . . 

t . ' nereye ~ı 'cnı1. p·ıra ıı ıı -.e· 
nıali emniwtiJ Lı w '.ı lı·' · . . 
zaınaıı i~teı '''nİ: ılıny.vn 1 

her tar:ıfınd:ı, 1chirıh. uıe.
lerdc, Yapıırlarıl.ı, tr~ııleı.k 

bıı çeklerı Pil kiı~ıık ı.ıJiy.1 
içiıı ııııkit ı ıl:ı kıını:ı l ı krıLı. 
ylıkla ı>Iİıın, c•ıktıi ıı'.'llll 1. 

Traveller;; rPkle·· lnkiı< 
l, kürsuntin y• mda ayakta duran gôj;üse pek rağbet etmediklerinden liktc n 5.<1.10 salı ı.:unu att şil, ağaçlar. çiçekler. . Böyle 

ha' ma gıdıp beni gostererek bir bunu "Ponpon .. gıbi zarif bir isinılcj 15 tc pıyanko mıicturlt,~(md~n bir anda insanın içindeki arzu 
e t r soylcdı. O dnde aklıma geçen yadetrncgi münuip buldum. (Ya a-ı ınul<''e~kıl t3 ~,a·c muhaı.·aaı .. 1 , el --1 ak ı yundurlar 

JJ c kadıdarm gırıncsi memnu olan sın Ponpon!) j 0 meK egı • yaşam 0 ur. 1 · 
~ r .o• mandstı !arına erkek kdıgın• Hem irelerim, ~Uphcsız htpınizi ö- komb~nnuna ır'.ıJaca~t'ırı. İşte kocam da dışardaki ilkba- iım••••••••••••M' 

J\Jehmttpışa m;tha_~:c~İIHl..: C;rmicilrr 
cadde<inde 12. llt\IZl"a kaııkçılar 
cıd<lt•indc 2. flocap .. ,ıda ıram\8Y 
caddc•indc ~larıçn meli alıında 11 
numaralı dükkAn pazıriıkht kirı)·• 
verilcctktir. ·ral"ılcrin J 7 \lavı~ Q,'iO 
~ılı güo.ü ·aıt on hcşc kıdar leva 
zım müdi.ırlrı~llr.~ gclırr-lrrı 

~alıihiııdı> l ·ı,k ı kiıııse.ı ı 

kıılıı:ı:ııııay:ı.•:ı;1ı bir ~ekıı l ı 
lı·plİ• Ye ılııa, eti ııı;'l'ı. 

"ıliilliyet,,in edebi romanı: 101 
' /. _,,- ...,... IP11 I \

{an gözleri tanıdık lan simala- ":e infiali yenmek için- derha(lhazırlamıştı, oturdular. - hn garsonlar o yır Cevdet Be- -·lenin şen ve musıkili sesi fı.(ika 
n keşfedince mütekabil hay- cevap verdi: Ahmet Sami ne zamandan- yi, Ahmet Sami Beyi ve onlar lemeye hakim oluyor erkel:-
ret ve meserret avazelerile se- - Teşekkür ederim efendim, beri köşkiinden çıkmadığını ve gibi bir kaç zengin hovardayi lerin mes'ut ve gürültülü ı:al'· 
liımla~tılar. ahbaplarımız içinde o kadar ha- bir kaç defa İstanbula, apartı- görür görmez bütün işleri, hü- kahaları dalga dalga yayılıyor· -~~ 

~ ,_ I Biirlıan Caht 

Ahmet Sami ummadığı bir tirşinaslar var ki beni yalnız mana indiğini söyliyen, Hale- tün masaları bırakıp hiıımete du. 
zamanda Haleyi bu ahbaplar bırakmamak arzusile fırsatlar nin bu akşam Galip Beyin eski koşuyorlardı. Ahmet Saminin kula~~ıııJ 
sofrasının bir başında göriince hanrlıyorlar. arkadaşlarile burada, bir içki Ahmet Saminin emrini alan birer hançer darbesi gibi gelr 1 ~ 

~I 
1 

~· 
!' 
il 

l 

i 
l t 

çivilenmiş gibi bulunduğu ye- Bu cevap hem ona taş hem masası başında bulunmasını garson yerlere kadar eğildi: bu sesler, bu kahkahalar icl:• 
- Nafile kar•ştınmyalım, lo hatırasına hepsi birden kah- re saplandı, yüzünün ne hale de vaziyeti ötekilere hissettir- bir türlü hazmedemiyordu. İç- - Basüstüne basam ! devam ettikce artıyor, bilhaS· 

·z gene emektar rakımıza baş kahalarla gülerken gazinoun 1 geldiği belli olmuyordu. Fakat miyecek bir mukabele olmuş- !erinde Cevdet Bey olmasa bel Bu akşam yanlarındaki ka- ı;a Cevdet Beyin sesi biitün s~· 
·alun ! deci.. önünde bir araba durdu. 1 birdenbire duruşu ve Haleye tu. ki bunu bir resmi davet gibi dm meb'us Hüdai Beyin Kadı- taret membaının üstünde bı! 

! Gecenin cildi oksıyan hafif On!a_r mehtabı daha iyi gö.r-
1 
bakışı içinden geçen şeyleri ta- Ahmet Sami sustu. Yanla- telakki edecekti. Fakat her iş- köyiinden getirdiği yeni kızlar Neren neş'esi gibi aksediyorc·ıı-

1 rinligi. kızgın çam kokuları, mek ıcın bulundukları elektrık mamile anlatıyordu. rında yabancı bir kadın olduğu te, her adımda karşısına en bü- dan birisiydi. Küçük, minyon Bir ara.lık Ahmet Sam; :ıY: 
) a Jıra karanlık bir kö~eden ta lambalarını söndürmüşlerdi. Dört beş sat evvel en hususi için hürmetle iğilerek: yük rakip olarak çıkan Cev- bir şeydi. Böyle alemlere yeni ni mebzul kahkahaları keıııl' 

ı n kuctik bir kadın feryadı, u- En yakın yerdeki lambadan ge- bir mükalemede baş basa bulun - Yakında arzı hünnet et- det Beyin vaziyeti işi bozuyor alıştığı her halinden belli olan masasında da yaratmak iste<l:· 

1 ktan gelen bir gazel sesi, len aydınlıkla ay masalarım duğu genç kadının gene bura- meğe gelecegim Hanımefendi. du. Onun için o kadar lakırdı klza karşı Ahmet Sami şimdi Söylemeğe, söyletmeoe ,ıı· 
ıımv· lnr ask sarkısı, gazino- füzumu kadar aydınlatıyordu. j kip sofrasında görünüşü onu Bu cevap Halenin hoşuna işitmişti, rakibinin, genç kadı- adeta hiddetleniyor, hakaret et 1ı~tı. Fakat sofrasındakt geııÇ 

(m ara ~ıra duyulan balık ıs- Arabadan çıkanlar gazino- pek müteesir etmişti. gitmişti. na en yakın dostlarından biri mek istiyordu. O olmasa bel- k~z 0 kadar görgüsüz, 0 kad~~ 
ilrnsı kolm1an, Hristostan, nıın baska taraflarında müsait Biçare adam bir müddet a- - Çok memnun olurum e- olduğuna dair öyle kıskandın ki de masalarını birleştirecek- tecrübesizdi ki, bu eğlenti aJeı1'1 

rilden, Ayaııikoladan gelen a- bir yer araya araya ziyafet yakta, çelikten bir telgraf di- fendim, dedi, beklerim. cı, kudurtucu dedikodular öğ- ler, Halenin sohbetinde, Hale- nin havasına hakim elamı •Of 
b:ı, kamçı, nal sesleri ve çın masasının civarına geldikleri reği gibi durduktan sonra ken O, tahmin ettiğinden daha renmişti ki şimdi bu manzara nin havasında, Halenin kokusu er!: ekleri harekete getirenıiyof• 
aklı merkep katarlarının şı- zaman onların Ahmet Sami dine geldi. Selamlasan, ayak pişkin ve zeki çıkmıştı. karşısında hepsi birer sivri ve ile yaşıyacaklardı. öteki masanın üzerinde suh v~ 
t la'"I bu g 7el Eylul gecesi- Beyle arkadaşları meb'us Hü- üstü konuşan ahbapları ara· Ahmet Sami Püreda Hanımı sert çivi gibi beynine saplanı- Bu hırsla daha ilk gelen ka- raksan kelebekler gibi ~çıısııı1 
lıı;tün dekon:'lu te§kil ed;- dai Bey, Nihat Bey ve bir de sında o da ilk defa genç kadına da hünnet ettikten ve arkadaş yordu. Gelen garsona şiddet - dehe sarılan Ahmet Sami ar- ~etaret kahkahalarını yaratıı' ıl 

:ırd:.ı. tanımadıkları genç kadın oldu- sokuldu. Onun çok nazikane lamı selamladıktan sonra bi - le emir verdi: kadaşlarına işaret etti: yordu . 
H~lenin 'c'are ettıği sohbet gunu gördüler. uzattığı eli aldı: raz ilerde manzarayi seyreden - Rakı, meze, yemek! - Haydi bakalım, marş! Bir aralık, öteki masada:•· 
.. n lezze•ıle devam ediyor, Gelenler ilk hamlede görme- - Çoktanberi iyısınız in- yabancı kadını bekletmemek i- Adanın bu seneki meşhur si- Genç kız da dahil olmak üz-1 Jer veni ve cılgın harekf'tl.: r 

eler ve kadehıer boşalıyor- dikleri bu miikelle~ sofr~ya bul1 sallah ha~~fendi, .dedi. Ne çin hepsi beraber ayrıld.ı. Gar- malaı:ını ~arsonl~ derhal öğ- re .~ad~hlerini kaldırdılar:. . leri~cl n. kalktıllir, bura C. ,. r 
kad.ır yak la ınca bırdenbıre • a- zamandır goruşemedık. son onlara hemen sekız on a- renmışlerdı. Bahşış olarak beş Otekı masada sohbet but un det Beyin , r•, ya atıgı b·r 

Gen kadının anlatıgı bir ba· saladılar. Sonra aydınlığa alı- Hii!e onun lisanındaki kin drm ilerclrki büvük bir masavı liradan elli linıya kadar para a- şetaretile devam ediyordu. Hfı- ı;ebtp 0ı 11m-tu. 
B •medil 
~·~ 
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Tenzilatlı Yaz tarifesi 

ıportatif Gramofon (siyah) 77 lira 
Portatif Gramofon ( L ·· ks) 85 lira 

PERTEV , 
TUALET 

PUDRASI 
d' 

l<adın tualetlerinin lazımı gayrı müfarıkı cildin teravetioin 
bami5idir. Fantazi nevilerini en yüksek muhitin tercihen 

istimal eylemesi nefasetinin en büyük delilidir. 

Devlet Demiryollarıl 
idaresi ilanatı . 

Arap harflerile matbu aboneman karneleri J 

hamillerinin nazarı dikkatine : 
liaydarpaşa- Pendik kısmın bu karnesi olan muhtereı:ı yol

da muteber 50 varakalı abon- cuların, nihayet 15 haziran 930 
111an karnelerinin Arap harfleri tarihine kadar, köprü ve Hay
le matbu olanları 1 haziran 930 darpaşadaki bilet kişelerimize 
laıihinden itibaren katarlarda müracaat ederek istimal edeme 
ll1uteber değildir. j dikleri kame biletlerin bedelini 

Ellerinde Arap harflerile mat almaları ilan olunur. 
• • • 

Koıum takımları ve teferruatının kapalı zarfla münakasasr 
~!16/930 Pazartesi günü saat 17 de Ankarada Devlet Demiryol
"tl'ı İdaresinde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat temi-
1\atıarmr ayni günde saat 16,30 a kadar komisyon katipliğine 
"tnneleri lazımdır. 

Tali.plerin münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde 
~nkarada Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden, İstanbulda 
aydarpaşa veznesinden tedarik edebilirler. 

Tütün inhisarı 
lamsuo ~a~nıü~llrlülün~en: 

idaremiz depolarında mevcut takriben (1!0000) yirmi bin kilo 
llııkdarında mefsuh reji şirketi zamanına ait müstamel ve gayri 
llıtı>tamel matbu defter ve evrakın kilo ile gayri safi mikdar 
~l.eı inden berveçhi zir ~erait dairesinde sanlacaktır. 

1 - Mevcut evrak ve ddatırJan hiç kullanılmamış olanların 
!:ııreti istlhllk ve fatimali serbest ve istimal edilmiş olanları dahil
de istihllk edilmiyerck idaremizin koııtrolu altında harice sevk 
Ve ihraç edilecektir, 

2 - Müzayedeye iştirak edecek olanlar ( 150 )yuz elli lira depozito 
•kçasını makbuz mukabill veımeye yatıracaklardır ve ihaleyi mü
teakip bedeli ihalt'ye nazarın ttıninat mikdarı k:anonbine ktfl 
ftltnediği surette mliddeti kanuniyesi zarfında haddi kanuniye 
,hıAı olunacak ve müzayede ve münakasa kanunu ahk!mına tat· 
uik muamele olunacaktır. 

3 - Verilen fiyatlar dun görülürse idare daha bir hafta tem· 
dit sellhiyetlni muhafıza edecektir. 

4 - \'ezin masıırıfı ve her türlü hanımallye ve nakliye ma 
•rifitc t11.>dik harcı ve dellallye ve pul masrafları mü~teriye ait 

Ufaeak: tır. · 
5 - ihaleyi müteakip nihayet O!\ gün zarhnda mezkur lern

~ırıı tartılıp w bedeli vez:neye yatırıldıktan sonra kaldınlacalttır. 
. Talibi bu müddet zarfında kaldırmadığı takdirde bir hafta 
~Çin gunde beş lira tazminat vermekle mükellef olacak ve bu bir 

Qfta zarfında da teslim muamelesini ifa etmiyecek olursa teıni
~lt ırat kayt olunacağı gibi hakkında da miı:ı:ayede ve muııakasa 

1 
~tıunun maddei mahsusıısı utbik olunacaktır. Bu hususta daha 
~1.la mılılmat almak isteyenlerin Sam,un başmüdürlüğüne mürı· 
caaııarı. 

Emvali metruke müdüriyetinden: 

~abllk sa~il~ane 
it . BoğaLiçinde Y enimahallede Pazarbaşı caddesinde zemin 
/·tıle üç kattır. Zimen katı: Antresi taşlık ve bir yemek o
'iı.3.~ı. mutfak. Birinci katında bir sofa üzerinde iki oda bir he
~~ 1kin~i katm"da keza bir sofa üzerinde iki oda ve bahçesinde 
ceica ıki oda ve lıir heladan ibaret uşak odasını havi atik 54 
, ~ ıt 105 107 numaralı sahilhanein bedeli 8 taksitte ödenmek 
ç~rc 2500 lira bedeli muhammen ile 28/5/930 tarihine müsadif 
., 1lamba günü saat 14te müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin 
~ .. 7 •. ~o. hesabile teminat makbuzlarile İstanbul Milli Emlak 
lldu~ıveti Satıs komisyonuna ıniir;ıcat eylemeleri.. 

yalan söylemez 
Ben Türküm; 

Senelerce tecrübe ve ihtis:ıs neticesi meydana g<!imiş 
\e zanıi b:ıı litreyi geçmiycn rakya mahsus kaza ne' an çe· 
kilmiş elli d~recel.k (19,1-2 gra.:!o.) şekers,z, kokusuz 

t bii 1:: ir rakıdır. 

Son zamanlarda çıkan elii derecelik 
rakdar da dahil olduğu ha de 
Baküsten daha nefis rak.ı 

Bu,;üac 1 ac!ar fstanba'da yap imam şhr. Tec übe eimek 
is" .::ycn:er l::cyoğlu 2723 telefon ederler, adreslerini 

b'ldir:r:cr:e parasız nümııne gönderi.lir. 

Her bakkaldan ~e her ga-.ı:inodan 
musırran SAKÜS ta ep edhıiz. 

Comal BAKÜS 

. . 

\'ihirct dainıi cnciin1eııiııde11: ı 
Davutp~sa medresesinin üzerinde mevcut kuqunlar satıl-~ 

mak üzre 11 Haziran 930 Çarşamba günü saat on bire kadar 
müzayedeye konulmuştur. Taliplerin Encümene müracaatları. 

\'il~\vet clainıi enciiıııeııinclen: 
Davutpaşa medresesinin üzerinde mevcut ahsap aksamı S<· 

tılıktır. Taliplerin 18 Haziran 930 Çarşamba günü saat on bire 
ka<lar Encümene müracaatları. 

\ · ilitve1. rlainıi enciin1<'ll indf'n: 
Davutpaşa medrese binası taşlarının yıkılarak gösterilen 

yere istif edilmesi 25- Haziran - 930 Çarşamba günü saat onbir'I 
kadar miinakasaya konulmuştur. Taliplerin Encümene müra
caatları. 

Vilayet ~aiıni eocllnıenin~en: 
Sirkecide Ebusuut cadesinde atik 42 cedit 17 numaralı dük

kanın mülkiyeti bedeli birinci taksiti ih~lede vediğer taksitleri 
birer sene fasıla ile dört senede ödenmek ~artile bin beş yüz 
eni liradan talibi uhtesindedir. 28 Mayıs 930 Çarşamba günü 
saat on birde ihale muamelesinin icrası mukarrer olduğundan 
taliplerin daimi encümene müracaatları. 

Vilayet oaiıni encümen in~eo: 
Sirkecide Ebussuut caddesinde atik 40 cedit 19 numaralı 

dükkanın mülkiyeti bedeli birinci taksiti ihalede ve diğer 
taksitleri birer sene fasıla ile dört senede ödenmek şartile bin 
yüz elli lira bedelle talibi uhtesindedir. 28 Mayıs 930 çar
şamba günü saat on birde ihale muamelesinin icrası mukarrer 
olduğundan taliplerin daimi encümene müracaatlan . 

Pangaltıda &~baba sokağında 7 No. hane. 
Ortaköyde Cevit ağa mektebi. 
Y enicamide Çiçekpazarrnda Haseki Mustafaağa mektebi. 

Vilayet oaiıni encümeninden 
Balada muharrer emlak icara verilmek üzre 11 Haziran 930 

Çarşamba günü saat on bire kadar müzayedeye konulmuştur. 
Taliplerin encümene müracaatları. 

LLOYD TRİESTtNO 1 
( CANGE ) hıka transatlınrik 

vapuru 26 mayıs pazartesi gintı 

tam saat 18 de Galatı rıhtımından 
hareketle mutat llatlarla yolcu ala
rak ( Kösteııce ) ye gidecektir. 

Liseler mubayaat 
komisyonundan: 

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

SADIKZADE BiRADERLER 

VAPURLARI 

KARA DENiZ MUNT A-
ZAM VE LÜKS POST AS 1 

Sadıkzade 
npuru PAZAR 25 Mayıs 

ıtını alı:aamı Slrlı:ecl nhtı· 

•ıadaa lıarelı:etle (Zoaıııtdak, 

laebolu, Samıua, Onye, Ordu, 
Olresan, Trabzon ve Rize 
lılı:elelerln• aıı:lmıt ve avdet 
ıdıcılı:tlr. 

Tafılllt için Slrlı:eclde MH 
adet lıaaı altında aceatıılıtı•I? 

•Dracaııt. Telefon:lıtaabal lll 

ŞEYRi 
SEFAiN 

1 

Enıniyet san~ı~ı nıü~ürlü~ün~en: 
!\lü7.ayede ık az ·~. nerıun:atıT"'ı cins ve rıey·~ Bcr iu-rın 

'.\lerkez A""ntaı; Gaau köprl 
basında, Beyoğlu 2362 Şube 

ıentesı: l\Tahmudlye ilanı nltınd1 
lstınbul 740 

Mudanya postası 
Cuma, Pazar, Slaı, Çar

şamha günleri idare rıhtımın· 

dan 9 da kalkar. 

2h !\layı> Pazartesi Trah 
zon birinci postası yapılmıya
caktır. 

Antalya Postası 
(!NRBOLLJ') npu-u 25 Mayi' 

pazar 1 O da Galata rıhtımından 
hareketle lzmir Küllii:C Bodrum 
adoı Fethiy: Finlb .4.ntnlyaya 
ı'.idecek ve dön.i}t! mezk!lr 
iskeleleri~ birlikte, Andifli, 
Kalka", Sakız, c;anakkale, 
Gcliholıı"ya u~rayarak ı;elecek 
tir. 

Bozcaada postası 
'C:EL!Bdl.LJ va'"luru 2-l- :\la\ls 
cunı:ırk"'i ı :' de id.ır~ rıh

tım·:ıd.ı;ı har,1<ct 1 ~ Gclibrı!u 

Lapse ,; Çaııa'·kale lmroz Bozca 
daya gidcc•k ve dö.ıuşcc 

\"makkalc L;\p,cki Gdiholuy.ı 

uğrayarak ı:cle.:ektır. 

;\luhterenı yolculara 
ı -Sc\ ahili mııtcca\ .re hatla
rında Arap harflcriıc m:ıtlıu 
clıonc:Tan karnekrı 1 l iazi
rnndan itıb.ırcn m.ıtchcr dc
~ild:r. Bcırl.: bi'.cı ;riıı 1 1 la
~ir:ın.hın "ı ~ ! liızi ~n cı.10 ta· 
rihiıı~ kadar para~arı kti11rcı 
l\adıkiiy iskcksindckl lıwu.;ı 
liişcdc i:ıde olu,-ccakw. Bilct
l"riıı kn'1la:·;1dan YC ciltlt•rin 
den ayr;ln.:ınıı~ olması lılzım · 
dır. 

2 1 1 !aziran 930 tari-
"indcn idıarcn kanunu mah
," :mıu' inct tekmil biletler.: 
otuzar pJra d.ıha köpru pa
rası 1.anır-1 ) apıldıftından yeni 
Tu. i: harf rri'c ıııatbı.ı olu ı 
1 l lazir.ından evvel satılmı~ 

alıoncın"'1 bileılerinın her 
!ıiri'ıdcndc kontrol esnasında 
memurlarımız taratmdan 30 
para küprii zammı alınıp mu· 

kabilinde kuponlar verilecektir. ı 

idaremiz kAtip muavinlerin
den 1 l:ıydar efendinin Uç !{tin 
zarfında l~itımc şubesin(' mu· 
racaat etmt•dil!;i takdirde mu"· 
tafa adeddilece~ ilAn olunur. 

NAl:\l \. APURLA:Rl 

lzmir Postası 
Seri, IUks ve muntazam 

ADNAN vapuru 
Mayısın 

26 ıncı pazartesi 
günü 16 da Galatı nhtımındın hare
ketle ( lzmire ) ve Çar~aınba günU 
lzmlrden lstanbula hareket eder. 

Galatı gümrük karşısında Site 
Frınsez hanında ll!nuınıradı Umu
mi ıcantılığına milracut. Telefon 
Beyotlu: 1041 

Haftalık seri ve muntazam 
PIRf. -ISKEl'\DERIYI·:. PORT SAIT 

postası, " ATIK! " vapuru 
25 !\llyıs paıar günü gelecek ve 

26 Mayıs pazartesi günü l 7de eşyıl 

ticariye ve yolcu alarak Galata nhtı
mından hareketle Pire, !skenderiye ve 
Port Stit'e gidecektir. 

fia:!ar rekabet haricindedir. Taf
silAt lçin Gllıtada merkez nbtım 

hanında 4 numerodı umaınl ıcıntı
lın ÇELIPIDI ,e STAFILOPATl 
vapur acenulığına müracaat. 

Telefon: Beyoğlu 854 
......................... 

Yelkenci vapurlan 
Karadeniz po3tam 

Vatan 
npurn 28 Çarşaınba 

Mıyıs 

günü akşamı 6da Sirkeci nhıımındın 
hareketle doğru [Zonguldak, lne
bolu, Samsıın, Ordu, Giretwı, 

Trabson, Sürmene "' Rize 1 ye 
pdıcekdr. 

T ılalllı için Sld:ecldo Y elkencl 
hanında kAin acentesine ıniirı• 

caat. Tel. lstınbu\ 15 l 5 

Pangaltı tiyatrosunda bu gece 
Naşit ve Şevki Beyler Sefahat 
bülbülleri 3 perde. 

bedeli 
426 

156 

• 

248 · Haydarpasa'da Rasim paşa mahallesınde t;; 

Cayır yeni Mühendis sokagında cskı 56 yeni 
numaralı bir hanenin tamamı. Bedriye H. 

710 Üsküdar'da Valdeiatik mahallesinde M 
dancık sokağında eski 9 yeni 11 numaralı bir • 
nenin tamamı. Emsal H. Eda H. 

307 2309 Üsküdar'<la Çakırcı Hasanpaşa mahalles1n 
Mes'u?iye sokağında eski 2 yeni 2 numaralı l' 
hanenın tamamı. Emine Faika H. '. 

687 2407 Çengelköy'ünde Çamlıca tariki Çakaldağı s 
kağında eski 3 yeni 14 numaralı maa köşk 1 · 
kıt'a bağ. Kamil B. ı 

626 2888 Beyoglun'da Feriköy Birincikısnn mahalle 1 
de Kuyulu bağarkası sokakta eski 5, 7 yeni 
11 numaralı iki hanenin tamanu. Mm. Katina 

335 3074 -Üsküdar' da Ahmetçelebi mahallesinde T:ıh 1 
riye sokağında eski 14 yeni 12 numaralı maa b. ; 
ce bir hanenin tamamı. Mehmet B. 

2490 3076 Galata'da Bereketzade mahallesinde Hacı. ~ 
sokağında esk 2,2 mükerrer 4,4 mükerrer yeni l 

ila 8 numaralı üç dükkanı havi bir apartman · 
tamamı. Ali Riza B. 

1 

9368 3258 Beyoğlunda Feriköy mahallesinde Eşref E 
di sokağında eski 24, 24, 24 mükerrer natam· ~' 
bir apartmanm tamamı. Mustafa Ef. · 

320 3264 Üsktidar'da İhsaniye mahallesinde 1hsani 
sokağında eski 21 yeni 83 nuınara'ı maa ba 
bir hanenin tamamı. Fatına Hacer, Emine Siı 
riye, Ayşe Namiye, Münevver Hanımlarla , I 
Mithat Ef. 

756 3309 Kadıköy İbrahimağa mahallesinde Yeni 
kakta eski ı yeni 1, 3, 5, 7 numaralı bir hane 
tamamı. Macide İclal, Müjgan, Afife ve Hami 
Hanımlarla Hikmet ve Ssat Beyler. , 

280 3607 Erenköyün'de İçerenköy mahallesinde Üsk 5 
dır sokağında eski 45, 46, 47, 48 yeni 50, 52, 1 
nu-naralı üc dükkanın tamamı. Sehime H. F 
htB. . 1 

124 3806 Küçük Mustafapaşa'da Molla Husrev malı .. 
lesinde Karasarıklı caddesinde eski 8 yeni 14, 
numaralı maa arsa bir hanenin tamamı. Mehn- 1 

met 1zzet B. 
738 3922 Fener'de Aptisubaşı mahal!esınde Fener m 

danı sokagında eski 17, 19 yenı 17, 19, 19-11
1 

maralı maa hane iki dükkanın tamamı. Fa ı 
Zehra H. 

119 4175 Kesmekayada Hamamimuhittin mahallesin.~ 
Kesmekaya caddesi sokağında eski 18,18 mükt.~ 
rer yeni 32,30 numaralı maa dükkan bir hanenı' 
tamamı. Mehmet Hayri ve Ahmet Hilmi Beyltık 

307 4187 Ü .küdar'da 11,saniye mahallesinde Sultani E 
sokağında eski 20 yeni 24 numaralı bir hanerl 
tamamı. İsmail Hakkı B. 

382 4188 Beyoğlunda Bedrettin mahallesinde atik Yaş-· 
ınaksıyıran cedit Yeni sokakta eski 20 yeni 
numaralı bir hanenin tamamı. Serile Cemil 

263 4195 KadıtCöy Osmanağa mahallesinde.Yazıcıoglu s1 

ka~ında eski 31 mükerrer yeni 16 numaralı bir ı \ 
nenin tamamı. Osman Şemsi Bi 

204 4227 Üsküdarda İcadiye mahallesinde eski İcadi) 
yeni Karabetkalfa sokağında eski 6 mükerr 

yeni 52 numaralı bir hanenin tamamı. Hüseyin l .. 
135 4303 Küçük Mustafapaşa'da Külcamii mahallesin . 

Camiişerif sokağında eski 24 yeni 10 numa9 
bir hanenin tamamı. Yusuf Ağa Hamit ve Emi ' 

Servet Hanımlar , 
194 4387 Üsküdarda Arakiyeci Hacımehmet mahallesin : 

Toptaşı caddesinde eski 395 yeni 453 numar, · 
bir hanenin tamamı. Ahmet Nazif · 

442 4318 Galatada Okçumusa mahallesinde eski 67 miı~' 
rer yeni 83 numaralı bir hanenin on altı hi~' 
itibarile beş hissesi. Fatma Müyesser 1' 

430 4386 Cibali Seferikaz mahallesinde eski Cibali y~' 
Kayık iskelesi eski 3 yeni 3 nutT'.aralı bir dü ' 
kanın tamamı. Ayse • 

450 4410 Üsküdarda Altunizade mahallesinde İsmailpa ' • 
sokağında eski 5 yeni 11, 15 numaralı mukad 
ma maa bahçe hane elyevm cedit l 1, 15-9 n : 
maralı ve yedi yüz altmış dokuz buçuk zira a • 
üzerinde mürur hakkı olan müfrez bir hane. 

Yusuf Be 
161 4415 Üsküdarda İhsaniye mahallesinde Sultaniye 

kağında eski 29 mükerrer yeni 65 numaralı 
dükkanın tamamı. Hatice Şerife 

243 4432 Unkapanında Haraççı Karamehmet mahallesi 
de atik Yeşiltulumba cedit Tekke sokağında e 

81 yeni 9 numaralı bir hanenin tamamı. 
Mehmet Ağa 

260 4451 Kadıköy Hasanpaşa mahallesinde Adalet 
kağında eski 35 mükerııer yeni 36, 38 numar 
iki hanenin tamamı. Talat Be 

535 4453 Cibalide Karabaş mahallesinde eski Yenikapı 
ni Çeşme sokağında eski 6 mükerrer yeni 4 
maralı bir hanenin tamamı. Mm. Teodosy 

208 12262 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde eski 
vuşbaşı yeni Fuatbey sokağında eski 22, 22 
kerrer yeni 9, 11 numaralı ahır ve arabalığı m 1 

temil bir bap hanenin tamamı. Neşeyap 
• 166 12512 Mevlevihanede Melekhatun mahallesinde Bin 

ci Paşabakkal sokağında eski 27 yeni 3 numarı' 
bir hanenin tamamı. Mehmet Sadi B. Hatçe 11-

diha Hanım. ' 
782 16877 Kasımpaşada Bedrettin mahallesinde Yaşmak 1 

yıran sokağında eski 16 yeni 26, 8 numaralı i 
hanenin tamamı. Fatma Remziye H. Talat 

1354 1965-4 Bakırköy Cevizlik mahallesinde Yalı sokağı!'\ 
eski 4 yeni 8, 10 numaralı bir hanenin tamamı , 

Ihsan Bej. 
Yukarda ikraz numaraları yazılı eml3.k vadesi hitamı1' 

tediyei deyin edilmemesi hasebile (altmış bir) gün müdde 
satılığa çıkarıldığından talip olanların ve fazla tafsillit alın 
istiyenlerin Sandık Satı amirliğine müracaat eylemeleri lü 
mu illin olunur. , 

(;tınbul ikinci ic .. .ıan: 
1 L A , ' 

Bir doyinden dolıyı mahcuz ve 
furuhtu mukarrer Kurtuluşta Sinem 
köyünde Biiezikci :;oka~ndı 209 
cedit numaralı hanede bulunao mil· 
teaddir hıne •syası 1 lızlranıa 2;iincl 

paıt- ı:iın ~ aat 14 de açık artı 
~ureııyle satılacağından talip olınl 
vevm ve saat ve mıhıllı nezkıl 
"930.46,l dosu numara,ını mu>t 
hlben mahall( mczknrda hazır b 1 
nacak olan memurun1 muracaaıl 
iUn olunur. 
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BlN SÖZ 
BiR RESL\1 

Gl<1 Hazreu•nnin manni kerimeleri Hanımefendi ile kıymetli jandarma muıazimlerinden Hiisnü 
B. in nikah merasimi Anknra'da Gazi Hazretlerinin huzurile ylpılmışıır. 

1 1 
~. 

11\emleketimizi zi;aret eden Amerikalı tayyareciler Ankara'da 
bü) Uk bir merasimle karşılanmışlardır 

• 
< :l I '\ 1 A. H. l'E:"-1 i 

2,1 '\tı\ ·rıs 9:)0 

Anadolu Bogaziçi gençler kıılubü " A •. ve " B .. takımları dU~ 
ilk maçlarını Be)·Jı r:ıeyinde yepmışlarıfı-. İki takım ve kulüp er~l 

....................... 
En son sistem 
\l~kinelerlc çekilPıı 

Hali tasfiyede bulunan Türkiye 
Tütünleri Müşterekülmenfaa 

1 Karaman Çiftçi Bankası 

ENO S Fruıl. Salt"' meyn: tozu 60 ıeu•· 
denben mıd• karacıger ve barsaklann 

yardimcm olmakla mtıştehirdır. Tuzlu kayııa.r 
menbadao istihzar olunan tekersiz. tuzHZ tabıı 
mtlsbildır Eno's meyvelerin eksu havas• 
nafıasıoı cam• tallı ve lezzeti IUıftir. 

Sobah ,,,. okfG"' lllr •n lıodelU 
d•ranuıttl• INr lro.hw 1cottll_ olınır. 

• Fnılı s.ıı· 
ve ·• Eno .. 
'5,untente eh
krti fabnka
oın alimtll 
fankasıdır 

b d
. . 1 

Bursa e e ıye rıyase- ; l ler Yerde anıvınız. 
~ . 

'-ı':'t:1t"rırro,;c "!} 8,l nıımcr J 

~lame:i larıb ,,ıar ıK te cı:' <dı 

nuıırııı..rcı w..ı...a.~ı. •• 111rc1ıa.. 
W..•b•t-G.ı..t• 

1 
1 

Reji Şirketi 
lıan 

Tasfiyedaran tarafından mcvcu
dattan üçüncü tevzi olarak her his
se başına O. 1 O.O İngiliz liraltk ( oıı 

• şilin} bir meblağın tevziine ka
rar verildiği Türkiye Tütünleri Müş 
terekülmenfaa Reji Şirketi hisseda· ı 

1 

ranrna beyan olunur. 

!!11!1•••-.ı:m•-••••ı.. Binatnaleyh hi~scdaran kendileri-
1 

Or. Ihsan Sami ne ait ole.n hisse senedatını 20 Ha- ı 
()ksürük şurubu ziratsı~~t~ı'.~:i~inden itibaren: 

ÖksUrUk ve nefes darlığı Osmanlı Bankasr merkcıınc. 
iç;n pek löirli ilaçtır. Paristc: 

/, Meyer' . r soka~ında Osmanll 
)1\rı.11\·c hı :uıra ,,y m.ı tlı.ıhl';ı18'1 

";,oıt91:ms;mc:;=~m:ım•ıı:ıı Bank2s1 subesinc 
'" - 7. Chauchat sokagında Unyon Pa·ı 

Miiş:<rıa11 Ref'edln!z risıcr.r.• Bankasna. 
Londra'cla: 

ı ~ 1 .1 .. J\J,,c :"ı l,,·ı.;1ln~1k"'ı.:-'k l 

l , /.1f ... ıJiı I· ı"at ... ntı b• '"'ltk 1:ı-

7.~l' \İlSLıı 1,t, \ı.ı hr flttSta \'C 

"{·11,t.:r; , c'rrin · n ' leh i Lethırık 
;1 n Tokatlı nal. fıa· •~·• l:\ıınıbn 
ı<;[\t'ldt.: ı.:di F .. (:ık }atalar ,,:ı .l), hll· 

Kııılcr IFU. p • .r : ku u- ı·:vltn 

1 
26 Thrcgmortoıı soltai';;ncla Os- j 

J ın~ .,lı Bankası ~ubes! ıe ttvdı etmc-ı 
'id , .... ltr. 

1.Jfr hisse başına ıtası mukarrer 
salifuzzikir 0.10.0 lııgiliz lirasınrn te· 
d~ycsi muamelesi elyevm mer'iyü1icra 

ı bu1una::ı ki\nun ve nizam ahkamın:ı. 

tinden: ""llj" -
1 aa:!!~r.m::ı::ı:t::ı::.::ıı:ıı:tr:m:!;.ı::r:•I 

~c ,.. ..... ...... 1 ... ,1 , ~cb rJe hu 

• n•q .. v c:. ' r lt 'l' 

'fürk Anonim Şirketi 
Sermayesi 150000 TUrk llrasıdır. 

\krı-ezi : Karanınn 
llılumum Bank• mt.amelaıilc ıştigal eder. 

ya bunµ .... ya bun'-' 
;ı 300 adet su saati mü-

11 

Daktilo aranıyor 
1 Jrt., t ...... , 1.1 rl!' ı~ hır '·i.lnl-

nı l 1 t~\.11r· \ ırdır. \·eıııpo· t:r:ıc 

nr~.ı>ı~da ll:ı irct l l:ı 1 tı, .. r 
.!\"' >nır ı .;irk etine 11ıur·ır< ıı 

t 
trvfı!:an ve hisse enedatırun tevdii 
tarihincleır iti~ren tam ve kiimil iki1 
gün zarfında ıla olunacakt;r. Mcz- ı ----+------- , kl.r hisscstnctlcri üçüncü tediyat vu-

, kuunu ı;östcrmek i in damgalandık!· 
cı,a sonrR iade olunaC"aktır.Bu muamc 
leye ait bordrolar anifülarz mıiesse
scl rde hissedaranrn emrine hazır bur 1 
'urı<lurulmaktadır. l 

·Dr. Horhoruni \hıı d' dulh· lll17~ı s:ıye,ıııdc M'h/.ilr oluı an ( Bil )1\' '\ Dı· 

mal\.i'ıU" di~ l'tl'-'.rini 
aıı;za ~uzd bir koku 

kuvıı·tlcn,lirir. tlijl" • b~ ,ı~l· ttr 
<:rır ı e nılkrnpları• ı olıkn.r · nakasası. 
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T azyki 11 kilo, kutur 
0,015 milim. r on 1000 
Türbin saat evsafında 
olacak işbu 300 su sa
ati, kapalı zarf usulile ı 
münakasaya . konul-

ı 

muştur. 28-5-930çar-
şamba günü saat 16da, 
ihalesi yapılacağından \ 
saat ermek istiyenle

ezkür gün e nu• 
rı 

e bet 
•• .. 

em at ve 
te i · t mektup~arını 
. , u sa ro~ yeuiye meclisi. 
ne ve meleri. ı 
-- -- ___ .. _ ---- ---

TOkal ~. M~n~ .i fünıınıilimn~en; 
Tokat hapish:> 1esi ı n 1 !Hı.JO dan 31·5-931 ta•ihine kadar bir 

e ıclik ekmeb. kapalı a•f us.ılile ~yd.ı 6000 den 8000 eski okka
a kadar almmak ve Jl Mayıo; 9~0 Cumartesi gtimı saat 16 da iha 
• olunmaK ııcrc mun~ka•.aya ~·on..ılmuştur Talh olanların To
atta mateşckkil komısyorta \ e seraiti anlama'c ıst•yenlerin Ha-
ıishane müclürlugibe mı..racaatları. 1 

mttıyt.:IH; ... ı, t ı ak~t·n1 kntLı. 

ili~ aı er>, 

ve rtstımu 

• ,, 
ah:ren köprü 

sa·re dahil 

eden: 
müruriye'i olarak 
olduğu halde sivil 

vesaiti 
bilet 

nakliye 
ücretleri 

1 ha:ıiı en 930 tarihinden 
ücrttlerine yapılan zamaim 
berveçhiatidir: 

MINTAKALAR 

Köprüden iskelelere 
\e iske!elerde 1 köp· 
rüye tek bilet fiatı 

Köprüden iskelelere 
azımat ve avdet bilet 

fi atı 

İskelelerden Köprüye 
azimet ve avdet bilet 

fiatı 

2 · ine· 1 • inci 2 • inci 1 • inci 2 · inci 

mevki mevki mtvki mevki mevki 

1- inci mıntaka 
1 · inci k sım 11,25 14 22,51l 2f 20 
1 • inci mıı:taka 
l · inci kısım 13,25 16,'l5 ?il 50 32,50 21,50 

2 · inci mmtaka 
1 · inci kısım 16,50 '22 S'.J 44 31,50 

2 • inci mıntaka 
23,25 

Hırem, Sa:acak, Üsküdar ;skelcleridir. 
2 · inci kısım 20,75 
Birinci mınt:ı.~a bi ··nci krnm: 

41,50 46,50 32,50 

.. .. ik:nci kıs.m : Köprüden Rumeli Bebeğe Anadolu Vaniköyüne 

İ< inci " bi ı inci " " " Yeniköye " Beykoza 

'' '' ikincj 
1- lstiyenlere tek 

karneleri ı eril=r. 

" " " Altmkuma " A. ka~ağına 
bilet kymetleri r·zeıin:lcn kıyn:ctlendirilmiş müddettsiz 

1 ·inci 
mevki 

25,50 

26,50 

37,50 

38,50 

kadardır .. 
kadardır 

abonman 

2- A zu eden'ere :s' c:elerdcn Kep· üye mahsus o1ıın lenziliıtlı azimet ve avdet bilet 
ücref rı üzerinden kıY'netlendiri'miş fofoğr flı ayıık :ıbor.m n kartı verilir, bu kartlar 
ha gi ay içın ita o uııını;ş:;a anca' o il} çitı m leber<lir. (Cuma günleri için ücret aJır,maz 
ve 1 u kartlu da c ·ma gün!cri ku'laır'm!\z.) 
3- Ara s c 'elerin b:r.ı.dcn ~iğer b iı e g decek yo!cu'.ard:ı!l vapura gtrilen iskelenin 

sır::- ı-d ~ i• ıs~ l·'e e hem .ı-a~ı e h m ydrnrıs için girilen ve çıkı an iskele dahil 
cı,;ug11 (p( 'c alı s r lnye k dır b.r c m:.ıt k ikinci ı ısım altıdıın fazlası ıçin ıki .ci 
m nt kl birin • l.ıs•m ı. reti ,'ı'lac tı (ıra t kıp olnnmayıpta karşı gt.çili.se vapura 
giri'en iskc'eni 1,. rşı ı~ı olan i~ke'ec'c mezl.u• altı iske e meyanında sayılır.) 
4·~ Usuıü dai es;nc!e paso dm ş o'~n rıeka ıp talcbc•i her hangi bir iskele için eski 

tar.feC:e o!duğu gıbı ık.ne. ıntvl.i için 3 hır nci mevki için 5 kuruş iicıet ita edecektir . 
5 - Efradı a~kerıyede her ha'lğl iskeleye gıdcrse gitsin iki.nci mevkide oturmak şartile 

bir kuruş ücrete tabid:r. 
a samına köprü müruriyesi olarak otuzar ve azimet 
edilmişlır. (Bu biletlerden evvelce yalnız yüzbaşıya 
bu tarife ile resmi elbiseyi !abis erkim ve ümerayı 

6 - Zab.tan l:ilet'.crinin tek bi!et 
a dı.t aksan:ına altmışar para zam 
kadar zabita istifade etmekte idi, 
askeriyede ist fade edecektir.) 

7 - Memurin karnelerine köprü müruriyesi olarak 37,50 kuru~ zam edilmiştir. (Evvelce 
b.ı karnelerden maaşı ascisi üçbin kuruşa kadar olanlar istifade etmekte idi bu tarife ile 
maaş ınıktarı nazarı dikkate alınmıyarak bilumum muvazzaf hükümet ve belediye memur· 

lan da istifade edecektir. 
8 - Bilets' z vapurlara binenler her lıanği iskeleye çıkarlars ı çıksınlar ikinci mıntaka 

birinci kmm ikinci n:evki ücretini iki misli oiarak ita edeceklerdir. 
9 - f'/le•·!..isiz biletle mevkide oturanlar m~vki farkır.ı iki kat olarak •·r.receklerdir 

-~ 

. .. 
ot ~ • - - .,_ . . 

BU YÜK 

TllllRE PlllNGOS~ 
8. iNCI TERTiP 5. INCl Kl•,Şİl>E 

11 HAZiRAN 1930 
Ke~irleler; \f ih\ycı, ~ehr<'
ı11aııf•t 1, J)efter<larlık, l\i, Zi
raat, 're ()sıııunlı llankaları 
ı\·lura kıpları ve ha] k h tı:tll ~ 

runda yapılır. 
Büyük ikramiye 

50.000 Lira · 
l lc'r ke\'idc-'de\ıkan nuıııara-
1ar l<'krnr dolaba koıııııa;; 

1

1!1 1\\e~ kı)·mctler ~kıımbi~o borsa ı ıarnfınd~ ı. nı~I~ , ci ve iktı at lTIÜteha Sl>lllrımıza terlıp elfrlfn'~ VC menı1 
tlmizde ilk defa neşrolunmuş mukemmeı bir e erdir L 0~ 1; 1 

fasılda bOO •ahilctlen murekkep olup tı}rıca eşki ,e )'0, 

evrakı nnktlyemiz ile Cumhurıyet a•ı,olnrının lotuğrııfilCrl 
havidir. Mllndericatındu!l en milhimlerl ,,c.nlardır: . 

Borsaların tarihi, Tılrk ve ecnebi bo•sniarı hnkkı:ııfıı 11!~, 
ıomat, tslanbul borsası muamelatı hakl.ıcda iz. h:ıt Tilr~ı.ıt' 
maliyesi tarihi. mali te~kiU\lımız, mcskükel tarihi E•ıı:ı • 
ve IBh\İIQl hakkıoda malilmat, UUyunu umumiye ıarıtıçe·~·· 
Kambiyo hakkında nazari ve ameli mnlılmat Banka ııl bl 
meııı.tıne eiı mtılU"ll&t . ·"emıe::eıimizdeki milli ve ecıı;,. 
bankalar, Borsada mukayyet ~iı ketler Ye bu işler ile ı:IA 
dar deha bir çok maltlmet. .0,. 

Darllliiinuo ııe Mülkiye ,.e Ticaret m~ktcpleri taıctıc ;,rı 
Ticaret Odalarını, banka memurlarını ı c bütün ınüııe' 'er 1,r• 
aUlkadar eden bu mühim e~erin mevcudu pek 11z kalm'şr.ı' 
Satış yeri Behçekapı'da Dördüncü \'akıi Ht1nında il 
idaresidir. 

et.ııtee-.MMC08eOCl9tlMD4~ 


