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BCGU.N 
2 inci sabiled e · 

1- Neron Tarihi tefrlk-3 
2-- H•rfcr ve Son haheırı er 

3 llncü sahifede 
1- \'erem hastanesinin ar

sası hazırmış, ! 
2- Türk-Yunan ınaçı naStl 

esasları 

,.·apdacak l 
M••t kimlere, ücret l'i
mı t 

il 4 - Ştblr haberleri 

-
4 Uncu sahifede· 

ı- telek 
- 2- Hlklye 
- 3-- ~oman 

nelerdir? 
' 

1930 senesi Türkiyenin iktı
hayatında yepyeni bir dev

in başlangıcı oluyor: Milli 
Udafaa Vekaletinde ve Nafia 
tkatetinde hakim olan prog
ııı, mefhumu bu sene lktisat 
ekaletine de girdi. 

~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~ 

Bu, bizim devlet sistemimiz
yeni bir istikamettir. Şim-
dikkat edeceğimiz en mü
nokta bu yeni istikamet

en doğru, ve en kestirme 
u bulmak ve onun üzerinde 
ip fikrile adım, adım ilerle
ktir. 
Sadece istikameti ve hedef
i tayin etmek kfıfi değildir. 
ye. o istikamet üzerindeki 
deflere en kısa yoldan vara
lrnektir. Yani iktisat progra
nıızı "rasyond.. bir tarzda 
bık etmekle mükellefiz: En 
emek, en az vakit, ve en az 
ra sarfile .. 

* • * 

• • 
ıs mı 10 milyon Bir Devlet Bankasının yanet çetesi 

olacaktır .. dolar 

_ ~- Sark vilavetleriınizde tahrikat~ ''ihraç Bankası,, 
' 1 

Banka serma- ! 
yesinin teda- ! 
riki ihtiyaridir ı 

Sermaye: 25 M. 
Türk lirası ban-

knot ihracı 
imtiyazı ... 

Kibrit inhisarına mn- ~ k ~ 
kabil Yerilecek para yapma ı 

Grup mukabil teklifle
rimizi tesbitle meşgul 

Aldıgunız ma!Umata gcire İs-
• veç grupunun on sene müddetle 
Kibrit İnhisarına mukabil hüku 
mete vereceği para 15 milyo" 

, değil 10 milyon dollardır. Gruı. 
1 her sene varidatından bir kısmı
nı hükumete vereceği gibi vari-l datın tezayüdü nisbetinde hüku-

IJ/Jn Aııkaradan gelen ı•e doğruca Lozana gide11 metin hissesi de artacaktır. Yal-
,1/. Mcrf Haydarpaşada nız müzakere henüz kat'i hal 

safhasına dahil olmuş değildir. 

Para l·stı"krarJ memleketeıGnıphükfunatinmukabil teklif-
lerirli tesbit etmekle meşguldür. 

ecnebi 

sermayesi de getirecektir Üç aylık 

istiyenler tevkif edildiler.. ~ 

Bu çetenin Bağdatta Sir Hamllto~= 
dan para aldığı 

ve yardım gördüğü anlaşılmıştır 

Irtica ve hıyanet şebekesinin yakında 
Ankarada muhakemelerine 

başlanacaktır. Bunlar nasıl yakalandı1ar~~ 
Şark vilayetlerimizde tahri

kat yapmak maksadı hainanesi
le memleketimize giren ve Er
zurumda arkadaşlarile birlikte 
tevkif edilen maslup Şeyh Sai
din oğlu Salahattinin muhake
me edilmek üzre Ankaraya ge
tirildiğini haber venniştik. Bu 
hainlerin nasıl tevkif edildikleri 
ve ne yapmak için çalıştıkları 
hakkında atideki malumatı al
dık: 

Cemiyetin başında kimler 
var? 

Cemiyetin başında Kurt is
yanını tertip etmiş olan maslup 
Şeyh Sait haininin oğlu Sala
hattin bulunmaktadır. Salahat

'I 

ı. 

~ 

tin babasının idamr esnasında Hıyanet komitesi Sark ı•l/8 
Bağdatta harbiye mektebinde yclferimizdekl saf ve temi 
t~hsil d; ~ulu~uyorclu. Şark vi- ı•etan çocuklarını isyan. 
layetlenmızde _ısy:ın b~stırıldık- tahrik 'decek ı•e bir çok 9 
tan sonra, Bagdatta himayesız 
k 1 S ı 'h t · 1· .1. k /e11alıkl11ra yol açacaktı a an a a a tın ngı ız uman-
dam Sir Hamilton tarafından hi tep ücreti temin etmiş ve Bağ· 
maye altına almmı ve mumai- dat harbiyesinde tahsiline de
leyh Salahattini teselli ettikten vam eylemesini temin etmiştir5 
sonra kendisine 3000 lira mek- ( Mabadı beşinci sahifede)4 

s 
ıı 

7 

4 

-

lqv~:!~~r~~~~~~!s:~rr;:~:r:ı:~ Turingklüpk ongresi' Rus gemileri 
icap ettirdiği sahalara sev- . .,. . 

Rüsumat idaresi ( 1930) se
nesi ilk iiç aylık istatistiklerini 
bitirmiştir. Bunlara göre, bu se
ne kanunusanide ihracatmuz 
( 11,934,680) lira, ithalatunız 
(11,760,174) lira, şubatta ihra
cat (11.364,113) lira, ithalat 
(9,130,594) lira, martta ihracat 
( 13,896,407) lira, ithaliit ( 1 O, 
822.141) lira kıymetindedir. 

•• 
~· 

~tm~nin başlıca faideleri şun
'<rdır: 

ı - Yeni tes~~at. iktisadi~~- Kongreye 14 Ü kadın 
taçlara te1tabul edeceklerı ı-

rantabl bir tarzda işlemek olmak üzre 52ecnebi 
kanına malik bulunacaklar-

Deyli Telgrafın 
uydurdu~u haber 

•• 
•• 
•• 

r. 
2 - Yeni tesisat ihtiyaç nis
tinde yapılacağı için lüzum-

mura hhas geliyor 
.. 

------
z ve öltlüıiicü rekabetler or- Turingklüp reisi Reşit 
dan kalkacaktır. • • 

Amiral Vasıf Pş. bunu 
tekzip ediyor 

Deyli Telgraf gazetesinin 
Biikreş muhabiri Boğazlar ko
misyonundaki Roman~·· <>~ası

3 - Bu iki şartın temini ne- Saffet B· ın kongrenın Bu üç aylık ihracat yekünu · 
(3 7 .195,200) l_ira, ithalat . ise' ,,_11kara'daki uçuşlarda /.~met, Razım paşalar ka· el·I 
~31,712,909) lıradır. Bu vazıyet /eri ile muallim Afet Hanını ı•e diğer zeı•at ı•tı han mfar 

esinde pıyasası daha büyük ruznamesihakkında 
emniyet hakim olacaktır. 

cıicede bankaların sınai tesi
. ta açtıkları kredi hacmi ge-
1Şliyecek ve kredi şartları iyi
,ccektir. 
i - Memleketimizde planlı 
~emin bir tesisat siyasetinin 
~ tbik edildiğini gören ecnebi 
1_trnayeleri memleketimize 
~§I daha büyük bir alaka gös-
'ttcceklerdir. • 
L S - Yeni tesisat iyi hazır
"llınış bir programa göre ve 
~tbikatile kuvvetli bir len he-
1 etinin teknik ve iktısadl mü
~lrabesi altında yapılacağın
~ n Türkiyede rasyonel ve mo
~rn bir sanayi doğacaktır. 
~ liic; şüphesiz ki, program 
'fhumunun gayet tabii bir 

icesi olan bu şeraitin tahak
d~ku için liizım gelen teşkilatı 
'il hükumetimiz sırasile kura
ktır. 
Yeni Türkiye Devleti, iktı

t programile rasyonel bir ik
~at hayatına ayak basıyor. Bu 
di~e. Cümhuriyetin iliinı, ye
harflerin kabulü, saltanatm 
<ısı v. s. kadar inkılapçı ve 
t; bir harekettir. 

izah ati nın yeniden Rm 
gemilerinin Ka
radenize gec-

! ihracatın, ithalattan 5,482,291 ı 

~~:ir~azla olduğunu göstermek- Aınerikan tayyareci/ .Jri , 
Beynelmilel Turing klüpleri kon mek üzre boğaz 

gresi hazırlıklarına devam olunmak lardan geçmesi· ..,. ~ 
tadır. Şimdiye kadar Turing klıih< _ ni men'eden bir '!' · 
gelen malfımata göre İstanbulda top R it S ,u t B emir istihsalini 
!anacak beynelmilel Turing klüp eş 811 e _ey temin ettiğini ve 
k · -- d'' t senedı'r Avru Turlnıı-kulup rel•I 
ongresıne, uç or - · . . S t h''k' 

pada toplanmakta olan kong...,Jerden yardımlar mcmnunıyetı mucıp olmuş _o~ye .u ~me-
daha fazla azanın iştirak edeceii an- tur. tının şımdıden 
!aşılmaktadır. Kongrenin resmi ka- Memnu mıntakalardan bu karardan ha-

Kanunusanide (47,794,224) 
kilo olan ithalat martta 44,525, 
560 kiloya düşmüş ve buna mu
kabil ihracat (36,599,433) kilo
dan (39,597,211) kiloya yüksel 
miştir. _ __.. ____ _ 

hul programı kadar mesai progra- mürur berdar edildiği 
mı da zengindir. Bu _programa yol- Askeri memnu mıntakalarda gös- söylendiğini bil- Bonolar 1 O haziranda 
ıar münakalat, transıt, pasaport, . . d' · d • d"J k 
ot~mobil, yol işaretleri meseleleri t1 erıl~cek Y,ollard_an seyyah o~omok~ıl· ırıy0or li?· T l feVZI e l ece 
dahil olduğu gibi, Avrupada bu se- crın~n mu~ur':' ~çın umumı er a~ı ey e - . __ . . . 

t 1 bil"mum münakalat kon barbıye daıresının muvalakatıle, Mı!- grafın bu neşri- Vasıf p. Gayn mubadıllere ıstıhkak-
ne op anan u r .. d f V k"l t' M r b" k • · ' · ·· grelerinin verdikleri kararların tu- ı mu a ~a e ~ e .1• _ ec ıse ır a- yatı üzerine ma Boıular komısy•~u l larına ml'kabıl bono tevzııne 10 
. 'k h kk d "d 1 · nun tekhf etmıştı kı bu kanun . . h · d b l ak rınge tatbı atı a m a mu ave eı M 1. . P t . __ • k.. lfimat almak üzre RelSI azıran a aş anac tır. fka dil kfr ec ısın azar eıı gun u ruzname· . ~ _ 

e r e ece 1 
• sine dahil olup çıkması kaviyyen ü- gazetecıler Bogazlar komısyonu ,.,...-----------..,. 

Reşit Saffet B.in izahatı mit edilmektedir. reisi amiral Vasif paşaya müra 
Turing klüp reisi Reşit Saffet B. y alova kaplıcalarına caat etmişler ve komisyonca 

turizm işleri hakkında şu izahatı ver ~b t böyle bir karar verilip verilmedi uıiisabakası 
miştir. rag e ğini sormuşlardır. -· --

Yalova kaplıcalarınm züvvar cel- _ . • • h f" b J d 
betmesi hususunda Türkiye Turing Bogazlar komısyonu reısı 55 lOCl a ta aş a 1 

Mektepliler 

dün Istanbu' la döndüler 

Ü 

Bu gi1n Edlrne'ge gidiyorlar, Oradan,. 
memleketlerine gideceklerdir , 

Amerikalı tayyareciler dün] her tarafını gezdim. Türkiyede 
sabah saat 10,20 de Ankaradan gördüğüm misafirperverlik bir 
şehrimize dönmüşler ve ~eşil- o kadar n:ıütehassi~ etti ~i bi 
köy'e inmişlerdir. Amenkalı kadar derın tahassus hıc; be 
tayyareciler bu sabah 7 ,30 . da yerde ~~ymadını. Ve Duyma iı 
Edirne tarikile memleketlenne dık. Dunyanın her tarafınd 
hareket edeceklerdir. Hareketle tayyareciler bir kardeşlik haT 
rinden evvel ağlebi ihtimal İs- k~sı .. ~~şkil ederler, bi~~birleıi, 
tanbul üzerinde uçuşlar yapa- nı gorunce derhal mutekab( 
caklardır. muhabbet d_uyarlar. Fakat bt 

rada duydugumuz muhabbe 
Misafir tıtyyarecilerin bilmem nedense bambaşka ol 

beyanatı du. Bu kadar yakınlığı baş!\_ 
yerde, ciddi söylüyorum, duy. ··- Hilkümetimizin bu sene 2ar

fında turizmi teşvik için ittihaz etti
ği kararlar ve çıkardığı kanunlar 
Avrupada ve bilhassa İngiltere. Al· 
manya. Fransada son dertce hiisnü 
tc.:sir icra etmiştir. 

klübünün temenniyatı kısmen sahai Vasıf Pş. "Yalandır. Serapa ya
t.,tbika girmiş ve ecn~bilerin alli~asi: landır. Böyle bir karar verilme
le buyuk. hır terakkıye !"azharıyetı miştir" cevabını vermiştir. Lo-

ANKARA, 25 (Milliyet) - madık. 
55 inci hafta başlamıştır.. Amerikalı tayyarecilerden Ma- ı 

Gazetemizde çıkan haber· Burada Majora sordum: 1• 

Kongre münasebetile İstanbulun 
hük~mct_ ve .belediye daireierini:ı ı;ôs 

ti.;htr ttmıne alınmıştır kı bunun da • . . 
,: !illerinden biri ecnebi memleket- zan muahedesı mucıbınce Kara 
!eri tarafından ~ , ı ::adiycn kaplı· denizde sahili bulunan devletle

rin harp gemileri Boğazlardan 
serbest e e c bilirler. 

J·or Holl Türkiye tahassüsatını H' ı d k" ı k terden en mühlmmini seçip - ıs er e ı m ya mlu .. 
burada şöyle ifade etmiştir: h ı .-cumartesi akşamına kadar mll- neye am ediyorsunuz.. / 

sabaka memurluğl!aa gön• " - Hayatımın muhtelif :za- - Bu, ifade edilemez. 11 
deriniz. Neticeler pazar günü manlarında Avrupanın, Asya- insan arasında doğan sevgin 
netredliecektlr. _ nın ve Amerikanın bilaistisna (Mabadi beşinci sahifede) 

r 
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iHARIÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER f~~-~ 

Almanyada yeni kruvazör.. '.:in 

2 ' 

akleden: KAMRAN .SERiF iki kruvazörden yalnız birisinin 
için tahsisat kabul edilmiştir. 

A. Oruç B. in muhakemes 
' 

~omada yangın devam etmeli ... Ateş bizi 
in için kemiren kurtları temizlemeli ! ,. 

• 
ınşası 
--~~~~--

Yeni gemi 
------

Almanlar kruva-.. 
zor yaptırıyor. 

1 Franaada 1 Japongada 

Saraçoğlu Şiikrii 13. İ11 ,-~killeri 

idd ialarıı1dtlı1 
vazgeçtiler, dava suk:ut etti 

•••••••• 
~NKARA, 25 (Tele~onla)-ı yoktur ve hakaret olmadığı a~ 

~slıye ~e.za mahkemesınde Ma l~şılıyo'., b1;1nu bir tarziye tela! 
lıye ".ekılı_ t~rafından Yarın ga- kı ederız,bınaenaleyh müvek 

Muhafaza altında zet_esı sahıbı ve me~·u1 müdürü lim namına davadan feragat e 

nazırı Aıınamlı genç Bahriye 

Tahhikat devam 
ediyor •• 

Arıf Oruç B. aleyhıne açılan ha deriz demiştir. Bunun üzerin 
bulunduruluyor. k~ret davası rüyet edildi dava- esasen ayakta bulunan Arif O· 

--~-- nın sukutuna karar verlid. Mu- ruç B. makami riyasetten sô 
Almanyada vakit vakit taze hake ·--ı d b J • • ~ PARıs. 24 A.A. 

_ Mu··s- me~e og e en sonra aş an ıstıyerek: "Benim için tarzi 
len en bir mesele v.;ır: Kruvazör b k k d d 

1 k~ A Londra konferansında mış ve ır çeyre a ar evam yoktur. Ortada esasen hakar 
meselesi. Umumi harpten mag· - teme at nazırı geçen gün n- tm' f R" k d 
li\p çıkan Almanya bugün kara, namlılar tarafından yapılan nü- Japonya, İngiltere, Amerika ~ ış ;r· ıyakset dmda amm a yoktur ki tarziye olsun" demi~ 

mayişler hakkıda polis ve emni- :ırasında aktedilen bahri k ema ve ma amı i iada An- tir. Maznun vekili Nuri B. ilavl 
deniz ve hava kuvvetleri asgari nuahede alaka- ara müddeiumumisi Ekmel B. etmiştir: Hakaret yoktur bina 
haddine indirilmiş bir halde bu yeti umumiye müdürlerile görüş dar memleketle ler bulunmakta idi. Müddei ve- enaleyh noktai naz~rrrnızın ta~ 
lunuyor. Fakat Almanya sahil müştür. Nümayişçilerden per- 1 k"ll 

h f k d·ı şembe günü tevkif edilen 11 ki- .rin parlamento- 1 eri_ avukat Cema~. Ha~im ve ziye şel·_linde telakkisine mah 
mu a azası ma sa ı e yaptırdı- !arınca tastı'k İbr.ahım Beylerle. m_ uddeıaleyh yoktur. Vekil Şükrü Beyi şa 
ğı 10.000 tonluk kruvazör naza şi zabıta memurlarına karşı gel- A f o B k ı 

d
"kl · d · 

1
. · d"' · · yoluna giri·yor. rı. ruç · ve 1 ı avukat Nu- beden tenzih ederiz" demişti 

rı dikkati celbetmişti. Almanya ı erme aır po ıs mlİ unyetın Nurı B d d h b l b ( 

1 

Filhakika Ame · uruşma a azrr u un undan sonra müddeiumum 
muahede mucibince 10,000 ton- de tutulan zabıt üzerine müddei dular Ek ı B 
d f 

T • k ı k rikada muahede .. · . .. . me .teşrih edilen isbu dav\ 
an azla harp gemisi ya- umumı ıge sev o unaca tır. . 

1 
h' d Reısın talebı uzenne maznun a- da Saracoğlu Şükrii Beye kad 

ptıramıyor. Fakat gerek tesli- Bundan başka komünist fırkası ~1f a ~y ın ke yağa kalkmış ve hüviyeti hak- Yarın gazetesi sahibi maznurı 
hat, gerek sürat itibarile 101000 merkezi heyeti azasından Gu- tu un

1
. an .altr çod- kında sorulan suale cevap ver- A. Oruç B. tarafından hakare 

tonluk mükemmel bir harp ge- yenvandao hakkında da devle- ur. ngı ere e · f R · · hk' -
misi yapabilmek Alman fen ve tin emniyet ve selametine karşı keza..... Fakat m~ş ır_. leısınlmmadz~unha kmka d u mudtazammın bir cürüm yapı~ 

b 
_ mıyetı o up o a ıgı a ın a ma ığı tarziye mahiyetinde it 

marifeti için büyük bir muvaffa tahrikatta bulunduğundan dola una ragmen k' ı li d f M"dd · ·ıı 
L d k f 

va ı o an sua ne e maznun: ra ve u eı vekı eri tarafın 
kiyet addediliyor. Lakin hem su" yı takibat yapılacaktır. Diğer on ra on e- "G t A k h b' · d d · · f 

ld 
aze eme n ara mu a ırı- an a bu ıtıra ve talep kabu 

1 

rat, hem de teslihat itibarile mü taraftan müddeiumumilik maka ., ransının e .. e nin çekmiş olduğu bir telgraf edilerek davadan feragat olun-
. . . . . . . . . . vam etmeli. Ateş bizi için icin kemmel bir kruvazör vücude mı Annamlı talebe cemiyetinin Am;ral 7akarab• edilmiş mu- h b . . . d d 1 ~ron Ti_jellenus'un ziyafe- kemiren kurtları temizlemeli.. . h' b' · · · k - a erının neşrın en o ayı mü- duğu hakkindaki beyanat ma l l d y feshi meselesi hakkında tahki- ımt ıkr netı~el~ınıt~ _amektel og- heyyic neşri"at davasından karni iddia tarafından da muva 
e yaptıgı reza et er en son angın altı gün, altı gece siir kata devam etmektedir. Arada ra ma mes u ıye mı o ayca , 1 "d" J f ·ı b' f ....,, . 
r kaç gün Antium'daki dü. Neron, ateşin sarayını sar- h' b' t f.. . 1 . k mes u mu ur sı atı e ır ay ık goın.ılerek türk ceza kanunu 

- Git... lluı-nazca davran ! 

, üne çekilmeği muvafıkı ih dığını haber alınca Romaya sırada gürültü ve patırdı çıka- t ıç Tırhda:da' tuzel:hınet a amhıydaca. hapse mahkUın oldum" demiş- nun 489 uncu maddesi mucibiı 

b 1 
ran bazı anasır hakkında da la- ır. a ı ı es ı a mua e esı- t' M" k'b k h'k' 1. at u du. Afet başladığı za- döndü. { . 'dd li . . 1 • d • ır. utea ı en arar a ım ı- ce bu davanın sukutuna karaı 

1 
orada idi. İlk önce yangın Altın Ev denilen sarayla müş zımgelen tedbirler alınacaktır. ~~~ :~r ;: J~~~~;~~. ~~~~r~ı ~~htarafrdan tavanın mah~eti v~rilmesini ~alet? ederim". de!_lliı 

ıcrini lakaydi ile karşıladı. temilatı, parkın içindeki doğı- dan avdet eden murahhaslar va- ıtı az o uBnank ararnamde o un- tır. Bunun ?zerıne heyetı _haki 
• kalabalık olan Roma'da nık binalar hakileyeksan olmuş \, -.:Ifndlstanda t h' 1 'th d'l' muştur. u ararname ~ Yarın me meseleyı aralarında müzakı ııı ana ıyanet e ı am e ı ıyor- · d · · d H 'k · sık yangın olurdu. tu. N eron, evinin ve evi ile bir- 1 B h . . 1 T k gazetesın e ıntışar e en er- re ettı ten sonra makamı rıya 
- Ge;ı.e mi? .. dedi. Hangi ta likte sayısız ı.ervetüsamanınm İ y 1 k ki k arb. La rıdye na~ırıkamıra d a a man Spirer rezaleti makalesin- set müddei vekillerile maznunı 
t , k 

1 
en arlŞI 1 ra e on ra muza eratın a ı;ıu den dolayı Maliye vekili tarafın hitaben: 

a. yanıp ü olması karşısında la- t rahhas olarak bulunmuştu. Şım d A 0 B 1 h' h k İ b d · • d" · 
- Oyun yerinin etrafındaki kayt kaldı, ittihaz ettiği seri KARAŞ , 24 A.A. - Zabıta d' . . an . ruç .a ey ıne a aret - ş u avanm ıcabı uşÜ· 
tkanlarda, Platina ile Setius ve makul tedbirlerle afetten kanuna mugayir olarak açılmış 1 nazırın aleyhı?dekı galeyan davası ikame edildiği tasrih o- nüldil Mali e vekili Şükrü B 

1 b. d ah · o kadar artmış kı Tokyodan ge 1 d b d .. ' Y . 3 sında... kurtulanların imdadına yetişti. o an ır tuz eposunda t arrı- 1 1• .. ' b' .. unuyor u, un an sonra mud- hakkında Yarın gazetesınde n 
~ir müddet düşündü. Meydanlarda , Talimhaneler _ yat yapmış ve külliyetli miktar e!1 ma umat~ ?ore . ır tl~cavuze dei vekili avukat Cemal Hazim rolunan Hennan Spirer rezale 
- Yağcı, kumaşçı dükkanla- de, yangından kurtulan binala- da tuz müsadere etmiştir. Bu ofgrdamamahsıfıçın edv~lpokıs td~ra- B. ayağa kalkarak davaya esas unvanli makaleden dolayı Ya 

d d
. y 'dd. bi d k b' d d b' k ın an mu a aza e ı me te ır. l . t' t 'h d k A 'f . ah.b. ' 1 il . e ı. angın cı ı r şe- rın etrafında oturulacak muvak esna a çı an ar e e e ır ço D h d'kk o an vazıye ı esrı e ere rı gazetesı s ı ı ve mes u m 

.~ıa~ili~: ·.: . kat yerler yaptırttı. Bahçeleri- kimseler yaralanmıştır. Tehtit- "f ~ a ~~y~~- ı at ve tee~- Oruç Beyin gazetesinde neşret- dürü Arif Oruç B. aleyhine ika 

.ıddı sozu hıç kalırdı: Yan- ni halka tahsis etti. Ostiden, M. Brunln(I kar bir vaziyet alan ahali depo- Jsu 
0 ~ hı~ a ı~e. v~sab? ~ miş oldukları Herman Spirer me olunan hakaret davasındal 

ın misli görülmemiş bir afet diğer yakın kasabalardan müte . . nun dışarısında irikip toplan- ap~m d a ~e ~ ~n~ a: 
1?-'hesı rezaleti unvanlı makale ile mü- dolayı yapılan duruşmada müş 

uğu hemen anlaşıldı. Rüz- madiyen eşya, erzak, giyecek getırmeşk~e d~ı Aeslmrar anlaşılaı;ık~- mağa başlamıştır. Bunun üzeri- azası": ~n usa a~nın ıntı ar ekkili Saracoğlu Şükrü Beye teki Şükrü Beyin namına izafe 
· şiddetli idi. Alevler, ağır taşıyordu. Buğday fiati yarı a mıştır ... ım ı anyanın ı ı ne zabıta halka sopa ile hücwn etmesı?ıı;". Kusakan Lo?d:a m~ hakarette bulunduğunu ve bu ten vekillerinin bu davadan vat 
at mukavemetsuz yürüyüşlü rıya indirildi. Fakat bu sefil ~1 kruvazor daha yaptırması mev- etmiştir. Nihayet toplanan hal- ~ede~ını !aponyan;n ~stıkb~lı serlavha altında serdettiği bü- geçtikleri anlasıldığından bel' 
ordu gibi tepelere hücum e- kı tazip eden 

0 
ezici, öldürücü zu bah~o~_uy~r. Bunlardan (_A) kın bir kısmı bir alay teşkil ede ı~ın bır felaket telak~ı etmış- tün efkar ve mütaleatla bir re- mucibi talep türk ceza kanunuıl 

ordu. korku hissini nasıl gidermeli? .. kruv~~oru ıç_ın Alman ~ıllet rek mecusilerle meskun olan tır. Lon~ra muahe?esı .l~pony~- zaleti ifham etmek istediği şüp 489 uncu maddesi mucibince 
>abahın birine doğru Neron' Herşey mahvolmuştu. Bu vira- mec~ıs~ t~sısat kabul .~~ış: ~a mahallelerde dolaşmıştır. Bu da old~gu kadar şıddetlı ve bo- heden ari olduğunu bu serl~vha bu davanın sukutuna muttef~ 
katibi Epafrodite, allak bul- neyi yeni baştan yaprlabilece- kat ~kıncı (_B) kr_uv.azoru ıçın nümayiş esnasında ihtilalkarane yle :ecı muhalefete oğrama- altında neşredilen yazı ile mUek kan karar verildi" demiş ve ~ ı 
bir halde geldi. imparator ğine kimsenin aklı kesmiyordu. tahsısat verılmemıştır. Bu mes~ sözler de sarfediimiştir.Bir müd mıştır. kilini ittiham ile Meclisi igfal hakemeye hitam verilmiştir. · 

ıırsızlanarak taraçada dola- Bazı kimseler musibeti ilahla- le son zamanlarda pek çok dedi det sonra sükun ve huzur iade ettiğini iddia etmiş ve demiştir ANKARA, 25 (A. A. ) 
or, kızıllaşan ufka bakıyor- rın gazebine bir işaret olmak ko~ularr mucip ~!muştur._ Sos- edilmiştir. Am~rlkada ki: Ankara Asliye ceza mahkem 

üzere kabul ediyorlardı. Birçok yalıstler ~ruvazor t~hsısatını Kolera var! Hakikatta müekkilim mecli- sinde Maliye Vekili Saraçoğld 1 

- E? ... dedi. !arı hrrstiyanları ittiham etli- kabul etmıyorlar. Meclıste fırka KAHİRE, 24 A.A. - Mek- İçki taraftarlığı si iğfal etmemiştir. Müddei ale- Şükrü Bey tarafından Yarın gl ı 
{atip sesini alçaltarak cevap yorlardı. Bir kısım halk da yan- lar arasındaki pazarlıkla iktidar keden avdet eden bir kaç Mısır- NEVYORK 25 AA _ A- yhin noktai nazarlarının böyle zetesi aley~e açı~~- h~a~.e~ < 
di: gını Nerondan biliyorlardı."İm mevkiinde tutunan Bruning ka- lı hacının koleraya tutulmuş ol- . . . • : ·. bir serlavha altında neşredilme davası bugun gorulynuştur. r 
_ Musibetin derecesini ölçe parator Neropolis şehrini kura binesi (B) kruvazörü tahsisat duğu zannediliyor. Sina yarım merıka~~ ~~ki ı;ııemnuı:ı:'etı hak- si hakaret mahiyetinde bir cü- Maznun Arif Oruç Bey neşriyl' 
zsiniz. Trua yangını bunun bilmek için eski Romayı yak- meselesinde noktai nazarını ka- adasında çıkan bu hastalığın kında buyuk bır Amen~an mec rümdür. Muteakiben maznun tının hakaret kastinden uza
unda hiç kalır. Ateş en ka- ti! .. diyorlardı. Mimar Seferle bul ettirememiştir. Fakat bu bir Mısıra da sirayet etmesinin ö- muası tarafın~.an arayı a~~ye vekili avukat Nuri B. elinde ya- olduğunu ve Saraçoğlu Şüıu-' 1 

alık mahalleleri sardı. Gali- Severus derhal işe başlayıp im J kabir;e ?1ese1esi haline getiril- nünü almak için Jiizrmgelen ted vuku bulan .:n~rac?at netı~esı ?- zıtmış bir kağıt olduğu halde a- Beyin şahsına hürmetkar bu• c 
ılahlar şehrin tahribini tak- paratora, göller, ormanlar, çağlı memıştır. birler ittihaz edilmiştir. l~rak çok ?uy~k. bır ekserıyet ıç yağa kalkarak Cemal Hazim lunduğunu söylediğinden mü- I 
ettiler. Yalnız evler yansa yanlar ortasında, mermerden, BERLlN 24 A. A. - Rei- kı ı:nemnuıyetının kaldırılması Beyin iddia ve noktai nazarına: dafaa vekilleri davadan feraga 
sey değil. İşin fena.sı senin altından er: nadir taş,la~dan vü- c?,stag ı;ı~clisi .?rdu ve .b~~i;:e lehınde bulumuştur. "Müekkilim aynen diyorki etmiıtlerdir. Bunun üzerint: 

bedin de yandı. Alev içinde cuda gelmış efsanevı bır saray butçelerının muzakeresını bıtır- Ekmek narhı Amerikada on senedenberi diyerek su izahnameyi okumuş mahkeme davanın sukutuna k 
.an adacıklardan halk deli kurdular. Bir taraftan da Ro- miştir. Komünistler tarafından içki yasağı tatbik ediliyor. Fa- tur: Gazetem filhakika tenkit rar vermiştir. 
i ulıyarak kaçışıyor, bir ateş ma ;reniden i.nşa ediliyordu. . veri}en. a~emi itiı:nat t~kriri re~ kat bu müddet zarfında mesele- yapmaktadır. Fakat muhalefeti ---------- d 
kaçarken başka ateşe düşü- . Tıber n7hrınde durmadan ış- ~dı~ıştır.(A)· ışar.etı kr1;1v_az~ Yarından itibaren yi derinden derine tetkik eden- ve tenkidi temiz bir şekilde yap Türk - Alman ticarete 

.. Dehşet içinde kalan halk lıyen gemıler şehre erzak taşı~ run ınşasına aıt t~hsısatın ıkincı ekmeğe 20 para ler, yasağın hakikaten muvafık maktan başka gayesi olmıyan h d • t 
ibirine giriyor, itişiyor, kakı- yor, yangın_ enk~zı_n'. n~klc:dı- kısmı l84 muhalıf _rey.e . karşı zammedildi olup olmadığını düşünenler pek gazetem sahislar ile onların ic- mua e esı % 

or boğazlaşıyor. Eski şehir yordu. Yem şehır ıçın ıtfaıye 207 reyle kabul edılmıştır. (B) çoktur. İşte New York ta maruf raatını biribirinden ayirdetmeği ANKARA, 25 A.A. - Tür' 
ıa 'şimdiden yandı. Duman- teşkilatı vücuda getirildi. Ne- I işaretli kruvazörün yaptırılması Emanet narh komisyonu dün bir mecmua bu meseleyi kurca- bilmez değildir. Şahl.slar muhte kiye ile Almanya arasında şeb 

1 

tüten bu kapkara harabeyi ron son bir deha şulesi Roma- için hükumet tarafından istenen toplanmış ve ekmek fiatina yir- !ayarak Amerika dahilinde 70 remdir, bu hatti hareketime rağ rimizde müzakere edilmekte O'~ 
ti baştan yapmak lazmı... yr ihyaya çalr~ırken aleyhdarla- tahsisat 129 mu~ali.f ~eyt. karşı mi para zammederek flati on iki milyon kişiye birer siıal varaka- men yazılarmıın hakaret ve is- lan ticaret ve seyrisefain mua 

1 

lleron bir an sessiz durduk- rı, Yangının ımparator tarafın- 207 reyle reddedılmiştır. kuruş otuz paraya iblağ etmiş- sr yollamıştır. Bu süaller sunlar- nat anlaşılması samimi teessü- desi parafe edilmiştir. Yarın· ~ 
sonra sordu: d~n kasden çıkarıldığı yol~~a Başvekilin beyanatı tir. dır: Yasağın şiddetlenmesine rümü mucip olmuştur. Şahsen za edilecektir. A 

_Kaza mı? Cinayet mi? kı kanaate kuvvet vennek ıçın BERLİN 24 A.A. _ M. Ekmek fiatinın artmasındaki mi, kaldrrrlmasına mı, tadiline Şükrü Beyin kendisi de kendisi İstihbaratrrnıza 
durmadan propaganda yapıyor- . 'b. .. sebep yeni mahsulün henüz mi taraftar sınrz ... ? ne karşı olan çok derin sevgimi 'J'.ü:k-Bulg~r ticare~ . 

- Kim bilir? Kaza, sekiz ma lardr. Neron bu şayiaları isidin- ~ruru?g ecne ı matb~at mu~te- çıkmamış olmasına atfedilmek- Bu süallere verilen cevaplar- bilirler. Bu itibarla hakaret ve sının de muzakere~ı hıtam ?,ıı1 
leyi birden nasıl ateşliyebi- ce fena halde içerledi Tehd't e- sıplerı tarafından venlen zıya- o • • t M ah d l n' , c· d d , d·ı· d B' k d ·h fı .. fette bir nutuk söylemiştir. Baş tedir. dan anlaşıldığına göre cenup ha isnat tel .. kki etmesı benı çok ı:nuş ur. . u. e enın sa ı gu ınayet esen ..• ne en.... ı ıyor u. ır ere a a ne sını kil b k d Alm Yeni mahsul çıkıncaya ka- valisi yasağın taraftarıdır. Di- müteessir etmiştir. Eğer kast ımzasına ıntızar olunmaktad1r . 

• 
·in? ... Böyle bir cinayeti in- müdafaa zaruretinde kalmıştı. ve u nut un a anyanın h ~ı h kkik b' h k iktısadi, icti,..,..~~ ve mali siyase- dar bir miktar daha artmasının ğer havali ilga veya tadil şek- il .. ına a aten ır a aret 
ı havsalasına sığdıramaz! Hiristiyanları yangından mes'ul d f k l 1 h l h k • k ti hakkında ln-r izahat vermiş- muhtemel ol ugu_·. , a at o .. ndan linde rey vermişlerdir. an a.şı ı_yo_rsa s. a ıs ara a arete. 
- Ya bu cinayet ilahlarımı- tutma mümkindi. Hrristiyan k d ği ı b l k düşman bir ilahın müteassıp lara yapılacak zulüm ve işken tir. Briand mııhtırasından da sonra t~ rar uşece soy en- Maamafih reylerin toplan- ter ı~eı sıyasıy~m .ve mes_e ı 
ları tarafından işlendi ise? ... celer halkı memnun edecek, bahseden b;ı'!vclril milletler ara mektedir. • . . ması henüz bitmemiştir. Bunun prensıple~m. ı:ı;üsaıt. olmadıg;ın-sında sulh ve riikün dairesinde Ş~h~anetı~d~n: M~>:11m yınru resmi bir mahiyeti yoktur. Fa- dan kendı~erını tenzıh ~derıı:ı, 

Bir ceset 
. 

25-30 yaşındaki b 
kadın acaba kim ? ~aşını çevirdi, denizi dalgın ayni zamanda mücrim oldukta- elbirliği ile calısmağı mümkin yendıncı. ~alı gununden ıtıbaren ek- kat içki taraftarlığı ekseriyet ka Tekrar edıyorum eğer boyle bır 

,arlarla seyretti. Birdenbire rma dair herkeste kanaat uyan kılacak herhangi bir teşebbüsün m~k on ;:"k kur~t otuz t!;ara ve dfnn- zanırsa ne olacak ? hakaret ve isnat anlaşılıyorsa 
.ruldu, ani bir şiddetle hay- dıracaktı. Bunun üzerine Neron Almanyada kuvvetli bir istinat- ca a on ° uz urut 0 z para ır. Bunu resmi rr:~kamat nazarı sahisların haysiyetini siyasi ci- Dün akşam saat 16,30 k$ 
dı: yeni kurduğu şehir için kurban gah bulacag· mı söylemi" ve ken- H I d dal ve m. ün. akaşaların f~v. kinde rarlarında Moda açıklarında bı 

- H · !ık insan kanından bir nehir " 8V8 ar ısın 1 dikkate alacak mi? Bu pek me- l - h'l - Eger ırıstiyanların ilahı disinin tahdidi teslihat lehinde raklı bir meseledir. tutmak ıstıyen mes egım ve ceset görülerek sa ı e çıkarı 
sıma çıkıyorsa çarpışmağı akıtmağa karar verdi. bulundu/Tunu beyan etmiştir Bir iki gündür havalar çok prensibim namına Şükrü Beyin mış ve yapılan tetkikatta bunıı 
ul ediyorum. Bu felaketten (Bitmedi) _ , • · sıcak gidiyor. Serin geçen gün- En süslü hastane kendisine karşı beslediğim sev- 25-30 yaşlarında, orta boyW 

ıi bir Roma doğmıyacağı ne Ölen nazırın zevceııı !erden sonra birdenbire havala- giye bağıslasin demeyi bile ge- saçları dökülmüş, gözleri çü~ 
lilm? ... Zaten ne zamandan Romanyada BERLİN 25 A.A_. - M. Stre rrn bu derece ısınması bu sene NEVYORK, 25 A.A. - Diln ne bu meslek ve prensip namına müş, üzerinde kırmızı benekl

1 

· dar sokakları ile karınca semanın dul zevcesı Kolombiya yazın şiddetli olacağından her yanın en süslü ve mükellef has- nefsim için bir şeref ad ve telak bir manto ayaklarında kah~ 
sına benziyen bu şehir ru- Alman mütehassısı darülfünunu muallim muavinli- kesi korkuttu: tahanesinin açılış resmi dün ya- ki ederim. Bunun üzerine müd- rengi iskarpin ve çorap bulunıı 
u tazip ediyordu. Bizi vur- BERLİN, 24 - Boersen ğine tayin edilmiştir. Kandilli rasathanesinin tes- pılmıştır.Bu hastane yalnız mil- dei aleyh vekili avukat Nuri B. bir kadın olduğu görülmüştiiC 
istiyenlere teşekkür ede- Kurier gazetesinin Bükreşte sa- bitine nazaran dün azami hara- yarderlere mahsus olacaktır. yerine oturmuş ve Reis tahriri Bunun bir intihar mı yoksa bİ' 

ı. Bizi mahvetmek maksadi- lahiyettar bir membadan aldığı Tayyareci kadın ret 21, asgari 14 idi. Rasathane, olmak üzre okunan bu izahna- cinayet eseri mi olduğu anlaş
1 

aktıkları ateş zehirli bir ya bir habere göre Romanya hüku Port - Darwin, 25 A. A. - yazın bu sene şiddetli geçip geç M menin aynen zapte geçmesini lamadığı gibi henüz hüviyeti d' •ı iyi edecek ... Git!. .. Hay- meti M. Schasht'tan Romanya- Mis Johnson İngiltere - Avus- miyecel!i hakkındaki sualimi- aaş pazara emretmiştir. Müteakiben müd- tesbit edilememiştir. Ceset ?Jol 
geri dön!. . " Kurnazca ha- nın mali müşavirliği vazifesini turalya hava seyahatini dün bi- ze "kestinne cevap verilemez" Haziran umumi maaşı pazar dei vekili avukat İbrahim B. ga gönderilmiş olup tahkiklltl 

:et et. Romada yangın de- kabul etmesini istemiştir. tirmiştir demiştir. günü verilecektir. "m:ıdemki n'leselede h:ıkaret devam eclilmektedir. 
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Dünkü içtimada 
verilen kararlar 

--
Rüsumat başmüdü

rü ne diyor '? 
Komisyoncular birliği idare heye

ti dün toplanmıştır. 
Bu içtimada, alakadarların güm

rük işleri hakkındaki şikayetleri din 
lenmiş ve hükumet nezdinde teşcbbü 
sat icrası takarrür ctmi~tir. 

İttihaz edilen kararlar şunlardır: 
1 - Karnesi ve ticari sıfatı o1mı

yan bir çok gayri Türk anasırın ka
nuni memnuiyete rağmen güm· 
rüklerde serbestçe iş takip ettikleri 
görüldüğünden menedilmeleri 
için Rüsumat idaresine müracaat e
dilmesi. 

2 - Tüccar namı altında ticaret 
Odasından tacir imzasr getirerek es
kiden olduğu gibi kanun hillfına 
muamele yapan ve hakikatte ticaret

Şekere yapılacak 
zan1 100 para mı '? 

Saliihiyattar bir zat 
ne diyor? 

Rüsumat idaresi, şeker inhi
sarının kalkmakta olması dola
yısile Ticaret odası tarafından 
vaki olan teşebbüsatı tamamen 
nabemahal ve geç kalmış addet 
mektedir. 

Saliihiyetar bir zat bu husus 
ta demiştir ki: 

, . . Sevgilisinin resmi 
Hangıbeledıyelerme yüzünden 

ESANS 
LOSYON 

murları ücret alacak'? 

Kanun sur~ti Vilayete 
tebliğ edildi 

Dün Vilayet ve Emanete han 
gi belediyeler memurlarının ma 
aşlarının ücrete tahvil olunaca
ğı Dahiliye Vekaletinden tebliğ 
olunmuştur. 

Varidatı yinni beş bin lira
dan az olan belediyelerde müs
tahdem memurların maaşları 
ücrete tahvil olunacaktır. Bun
ların teadül cetvelleri tanzim e
dilerek Vekalete gönderilecek
tir. 

Lağvedilecek belediyeler 

İki kardeşi. bıçakla 
vurdu. 

Yenikapı'da Alboyacı!ar sokağın
da 13 numaralı evde oturan Sarandi 
Ef. nin cocukları Dimitri ve Yorgi 
dün, Ojeni ismındcki bir kız yüzün
den. Arşak tarafından yaralanmış
lardır. Vak"ayi Yorgi söyle anlatı -
yor: 

"- Sabahleyin aat 11 de karde
şimle Aksaraya gidiyorduk. Yolda 
Arşak'a rasgeldik. Arşak kardeşimej 
dedi ki: ''Sen Ojeni ile vaktile sevi
§iyormu~sun. Onun sende resimleri 
varmış. Onu bana ver. Ben Ojeni Istanbul konservatuvar heyeti senelik tal 
ile evleniyorum.... Kardeşim kendi- rincisini 30 Mayıs Cuma günü ve ikincisini 

Şubesi 

sinde olan fotografları yırttığını söy- zar günü Tepebaşmda verecektir. Dün prova 
ledi. Arşak bunun üzerine biçakla Resmimiz dünkü provalar esnasında alınmıştır. 

7 tehdit etti. Resmi aramak bahanesi- =====================_,,;11,037,171,9 
le eve döndüğümüzde Arşak daha 2fı3,906,15 

1 

~ · le hiç aUlkası olınıyan eıhasın ta
~.i.I~~~'..---- kibata uğraması için Ticaret Odası

- Haziranın üçüncü günün
den itibaren şekerin kilosunda 
(100) para kadar bir fark ola
caktır. Bu tereffü (1) temmuz 
1929 tarihinde intişar eden yeni 
gümrük tarifesi kanununun bir 
neticesidir. Vak tile ticaret oda
sının bu tarife hususunda müta 
leası alınmıştı. Binaenaleyh oda 
nın bir sene evvel iliin edilen bir 
kanuna şimdi itiraz etmesi şa
yanı hayrettir. 

Yeni belediye kanunu muci
bince varidatı az olup ta lağvedi 
lecek belediyeler muamelatı da 
mülhak olduktan vilayetlere 
devrolunacaktır. 

fazla saberedemiyerek biçağını çekip Adlı•ye ,Je 2,730,-177,09 
kardeşimi ve sonra beni yaraladı.,.. Uı 

Polis, hadiseyi tahkik etmektedir. -•ıiiı•••• 4,435,\61,'.'I 
Cemil Pş. elrmek/erln bu 
tarzda yuğrulmasının şid

detli aleyhindedir 

Etrafında bir çok dedik.odu 
yapılıp ta bir türlü inşasına baş
lanamıyan verem hastanesi me
selesi gene tazelendi. 

Eski Şehreminlerinden Cemil 
paşa şehrin bu müzmin derdi 
hakkında diyor ki: 

- 15 sene evvel Şişlide bü
üşil- yük tramvaıy garajı yanında 

B (30-40) dönümlük yani takri-

3 
ben (50,000) arşınlık kadar bir 

:afe arsayı büyiik bir hastane yaptır
~ a mak üzre almıştık. Bu yer ve-

mil. rem hastanesi yapmak için çok 
e ik müsaittir. Neden buraya hasta
ındai ne yapılmıyor da yeniden (50, 
müş 000) lira sarfını mucip olacak 
izafeı arsa aranıyor? Halbuki bu arsa 

parasile bu sene ilk pavyon inşa 
sına başlanabilir, tedricen (300, 
000) liralık bir hastane yapmak 
mümkün olurdu. Esasen bu ar
sa hastane için alındığı cihetle 

e ~ satılmadığını zannediyorum. 
·r. J Durmak, vakit kaybetmek için 
. ) hiç bir sebep yoktur. 
emel Şehri artık kurunu viıstai fı
oğlu rınlardan kurtarmak, asri ek

g mek fabrikaları yapmak lazım-
karet dır vro Emanet bütçesine dokun 
·ştür. madan bunu yapmak mümkün 
şriyl ve kolaydır. 

~a Üsküdar, İstanbul, Beyoğlu 
Şuk ve Boğaziçinde birer fabrika a-

bu cıtarak bu mesele halledilebilir. 
mü- Bu 4 fabrika için lazımgelen bir 
ra.ga .ailyon lira için ekmeğ'e bir ku
erınt rıış zam yapmak kafidir. 
na k 

Bu suretle günde (4000) ay
da (120,000) lira varidat elde 

ret ~dilir ki, bir seneliği maksadı 
temin edeceı?;inden iş bitince bu 
>.am da kaldırılabilir. Fırıncıla-

Tül'\ a kamyonlarla bu ekmekler tev 
a şel:ı ıi edilerek onların da işsız kal
te O' 'tıalanna meydan verilmemiş o

ınua~Ur. Emanet ekmeği yapar ve 
nn · ~nlarda satmakla meşgul olur. 

ncak bu suretle hamur ekmek 
zaraJI arlı ve ihtikar dedikoduları kal 
ahedt ırılabilir. Süt işini de ayni şe

bul İlde düzeltmek imkanı mevcut 
güıt' idu~u kanaatindeyim. 

tadır. Emanet, asri ahırları yapmak 
in a iikadarlara avans vermeli 
İr. Şimdiki ahırlar çok gayri 
hhi ve pis bir haldedir. Bu da 
'tçeye tealluk etmeden bir ku-

l b Ş gibi kiklik ve muvakkat bir 
') "rnla halledilecek işlerdendir." 

m ' Köprü parasının kalkmasını 
o k' ~k mucibi memnuniyet gören 
da b mil paşa ancak bunun köprü 
ıkartl ~ alakası olmıyan vesaiti nak
bunu eye teşmili muvafık olmadığı 
boy!U lııaatindedir. 

çürir 
eneklı 
kah 

İhtiyat zabitlerinin 
yoklaması 

l='rııti'1 a>'ter1İ 1-i: dair~si mıntakasın~ 
b•ılınıa:ı. ~ubeh~rdc mukayyet ve 
\.il • İre ;nıntakasında ikamet e .. 
le ui>elerde f<oydi bulunmıyan 
lt1t1le ihti:·at zabitanın ve memu
. :!t-eriyPnİn 930 aene&İ yoklama ... 
•cra edillll" !< Üzre 1 :-Iaziran 930 
İnden 1 Te:nınu2930 tar~~ine ka 
flıb:!lere r.ıür1c:aatl3rr. 

nın nazarı dikkatinin celbedilmesi 
3 - Karneli komisyonculara 

mahsus rozetlerin maalesef bazı 
gümrük amirleri tarafından na.zarı 
itibara ahnmamasr dolayısile bu ro
zeti alıtkadarlara tanıtılarak rozetsiz
lere muamele yaptırılmaması. 

4 - Devaiiri resmiye arasında 
muamele ıör~ (Declaration en du
ane) gibi reemi evrakın 15 kuruş 
pul ücretine tlbi tutulmaması için hü 
kllmet nezdinde teşebbüsat icrası .... 

Karnesiz komisyoncular hakkın
da tahkikat yapan Rüsumat başmü
dürü Seyfi Bey demiştir ki: 

- Karnesiz eşhasın gümrükler 
de komisyontuluk yapmalarına mey
dan vermemek için mütemadi taki
bat yapıyoruz. Komisyoncular mü
fettişliğe ihbarda bulunursa ehemmi
yetle nazarı itibara ahnacaktır . .,. 

Rüsumat idaresince imtihana ta
bi tutularak karne verilenler (164) 
komisyoncu, (ll8) tüccar müstah
demi, (135) maiyet memuru ve (13) 
şirket mutemedinden ibarettir. Hal 
buki bunlar haricinde iş yapan pek 
çok eşhas mevcut olduğu iddia edil
mektedir. 

Yeni mürakıpler 

İktısat Vekaletince vazifelerine 
nihayet verilen Ticaret müdüriyeti 
murakıplerindeıı Ali ve Ahmet Bey
lerin yerlerine Cemiyeti belediye a
zasından Tevfik ve Galatasaray lise
si müdtir muavini İsmail Hakkı Bey
ler tayin edilmi~tir. 

Mensucat sanayii 

Ticaret Odasından mensucat ve 
diğer _mamulat il~ meşgul küçük 
sanayı erbabının himayesi için teşkil 
edilen (9) komisyon sanayi birliği 
murahhaslarının i'Stirakile dün ise 
başlamıştır. 

Bunlar yakında himaye esaslarını 
tcsbit ile hükumete bildireceklerdir. 

..... 
Alt iktısat 

Münhal azalık intiha
batı öbürgün yapılacak 

Çilnkü artık tarife tatbikatı 
bir emri vakıdır. Odanın, mec
lisce kabul edilmiş bir kanun i
cabatmı değiştirmeğe teşebbüsü 
doğru değildir. Odanın yeni 
farkına vardığı bu vaziyeti ha
kiki ve büyük şeker tacirleri çok 
tanberi biliyor ve zamanında is 
tifade için mütemadiyen şeker 
getirtiyorlardı!" 

Son günlerde külliyetli mik
tarda şeker celbedileceği de an
laşılmıştır. 

Ormanlarımızı İstiyen 
grupla müzakere 

ANKARA, 25. - Ormanla
rımızı işletmeğe talip olan İngi
liz grupu mümessilleri Londra
dan geldiler ve ziraat müsteşa
rile görüştüler. Milmessillerin 
teklifatımıza hazırladıkları mu
kabil projeyi tevdi ettikleri sö
yleniyor. 

İktısat müdürlüğü 
Yeni belediye kanununda "ik 

tisat" müdürlüğü yazılmamış 
ve Emanet tesebbüste bulunmuş 
tu. Emanete gelen cevapta seh
ven konmadığı cevabı gelmiştir. 
Yeni teşkilat nizamnamesine 
konacaktır. 

Muvakkat bütçe 
Emanetin haziran ayına mah 

sus bir aylık bütçesi çarşamba 
günü Cemiyeti belediye de mü
zakere ve kabul edilecektir. 

Atış birincilik müsa
bakalarl 

Bugün poliıler arasında atıt birin 
ciliği ve bat atıcılık müsabakaları 
yapılacaktır. Atı!lara öğkden sonra 
başalanacak, her merkez arasında 
yapılacak müsabakalarda muvaffak 
olan merkez birincileri arasında da 
ayrıca bir baş atıcı müıabakaıı icra 
edilecektir. Birincilere ve baş atıcıya 
muhtelif hediyeler tevzi edilecektir. 

Müsabaka Topkapıdaki niıan ve 
atıı mahalline yapılacaktır. 

Cerh yak'aları B d t d ıo J • M~ılim,s~:~:.fa ;~~:ile ~r.n;:~! e es an an ıra Y~.718, I~ 
meselesindenkavgaetmiıler,Müsliın 1610 ıı•ra nasıl alın(ı,OOO,-
Fatmayı taıla batından ağır surette ")o 
yaralamııtır. 

2 - Eminönünde Nihat isminde ·o,000.-
biri Şakirin dükkanından biıküvit M z F Ef )~,617,94 
çalmıı, Şakir buna mi.ni olmak iste- aznun 1 ya uat . pus layı tahı7,543,77 
yince Nihat Şakiri biçakla yaralamıı- k }d 11- , k~ k )6,728,56 
tır. re parayı a ı5ını ın ar etme \ı,-ı,4s.9o 

3 - Tütün amelesinden Ali ile sa
bıkalılardan Retat kavi'• etmiıler. 
Ali biçakla Retadı yaralamııtır. 

Pangaltıda yangın 
1 - Pangaltıda Çimen ıokağında 

ltaiyaıı tebaasından Sontonun evinin 

Şahitler ne diyorlar? Dava diğer 
celbi için talik edildi ? 

5,601, 7 
7,780,68 

ŞB66.~ls;22 

ının 
alt katından yangın çıkımı, kısmen Sandal bedestininde pey sü-
yandıktan sonra söndürülmüıtür. 

2 _ Büyükadada Çankaya cadde- rerek 10 liraya çıkardığı İhsan 
ıinde tüccar Ali Beyin evinden idare hanıma ait bir iğnenin satış pu
li.mbası parlıyarak yangın çıkmıı ise sulasını 10 rakamının baş tara-
de ıöndürülmüıtür. fına bir 16 rakamı ilavesile 161 O 

on rakamı iUive ctn~lr 
değilmidir. 
-İşler çoktu. Yı 

duk. 6J9,9J7 9 
Şahit teşhis 

Bir aşığın tehditleri liraya ib!Sğ ve muhteviyatını 
Üsküdarda, Nuhkuyuıunda o- alıp savuşmakla maznun Ziya Diğer şahi 

fade verdi VP 
turan Boğos bir müddettenberi ıev- Fuat ve Ayetullah Efendilerin his ederek , 
diği E vyeniyanİn hamisi olan Madam uh k · dil B" · · m a emesıne n ınncı ce- BOS.S8~.os' 
Anniğin evine gitmiı, Evyeniyaya lan budur" a ' 
kavu 0 mazsa kan dökeceg-ini söyle- zada başlandı. " .. U -"------

..- Maznunlardan mevkuf ola- uçunc ~·ı: t,+48,819,94 
mittir. d 1 

Boğoı hakkında takibata baılan- rak getirilen yalnız Fuattı. Di- a m masra 

Müzakere müsait safhada de
vam etmektedir. 

mııtır. ğerleri gelmemişlerdi. müracaat et 
Hıfzıssıhha kanunu Dünkü sirkatler Evrakı davaya nazaran sah- muamelesinı 

Yeni Hıfz:ssıhha kanunu dün vi- 1 - Haıköyde Undeğinneninde tekarlık cürmüniln geçen eylfil gönderdiğini 

Fi: 

" 

8,757,05 
949,885,92 
490,176,97 

!ayete debliğ olunmuştur. izzet ağanın 240 lira11 çalınmııtır. ayında yapıldıdığı anla~ılıyor- diğini söylet 
Hırsız meçhuldür. du. Bir 

" 
fi: t,-148,819,94 

Son parti pullar 
Posta idaresinin şiparis etti

ği pulların son partisi olan 44 
milyon 6 haziranda gelecektir. 

Bürhanettin B. geliyor 
Seyrisefain işletme müdürü Bür

hanettin B. bugün Romanya vapu
rile İskenderiye'den avdet edecektir. 

Türk- Yunan maçı 
• • re ısı lstanbul ııııntaka 

Beyin 
Yusuf Ziya 
veı·diği izahhat 

-2 - Erninönünde Tahsin Efendi 
isminde bir zatın mantarcılık ıure- Fuat Ef. inkar ediyor Reis aradak~~Lİ ~ 
tile 40 lirası uçurulmuıtur. Fuat Ef. isticvabında Fran- şaret ederek Fuat .....,_ 

3 - Eyipte Beıirağa medre•eıi- sürdtiğu'· ·· lı\ . e 
Sada elektn"k mu"hendı's mekte- ne gore a erıy 

nin kurşunlarını söken Hüsnü yaka· ld'ği 
lanmııtır. binde okuduğunu, kendisine at- zım ge 1 ni, halb 

4 - Topanede bir dükkanda fedilen sahtekarlıktan kat'iyyen dığına nazaran sa 
Krrklarelinden gelen Osmaru iıe koy haberi olmadığını, hatta Sandal düştüğünü söyledi 
mak bahaneıile 100 Iiraıı dolandırıl- yaO-a kalkarak şaL hı ·us! bedesteninin nerde olduğunu bi- b 11 '> 
mııtır. le bilmedig" ini, bu işin asıl fai- çıkarılmasını, heye• 

5 - Kereste tüccarı Şakir Ef. b 
nin Beyoğlunda tramvay içinde 450 linin izini kaybetmek için ken- maruzatta uhınaca~'""""' • 
lirası çarpılmııtır. disine iftira edildiğini, esasen di. Şahitler çıktıktan-

6 - Sabıkalı Arap Osman Cağa\ İhsan hanıma ait bir parayı ken - Ayrı ayrı soruı 
oğlunda bir bahçeden 9 peıtemal disinin vezneden almasına im- de ne renkte elbise v 
çalıp kaçarken yakalanmııtır. kan olmadıg" ını, "zülcelal hakkı, mış, söyles. ini.er, taln : 

7 - Dökmecilerde ıekerci Ziver 1 d İ 
Ef.nin dükkanından bazı eıya çalın- için" masum bulunduğunu, sö- 1;1n u. çen gtren şa . . 
mııtır. yledikten sonra dedi ki: n. _:ı.r~asında açık r.el bılmilza 

hl l 1 l arasında ne İki ortağın kavgası - 5 ay evvel Ayasofya polis dıg_erı kah~~ rengı reden ffill· 

Geçenlerde Ankaraya giden Maç iki şe r uıuhte it er Tütün idareıi lokantacılarından merkezinde bir kaç kişi ile mu- du~u~~· bın başındazre tarihi 
Bankalar konsorsiyomu icra ko temsilı' ııe de hususidir. iki muhl~llt ayrettin ve Lulfi alacak için kavga vacehe edildim.Bunların hiç bi- teki fotr şapka br" vazedll-
mitesi reisi Nurullah Esat Bey ederlerken ayrettin müvazeneıini ri bana cürüm isnat etmedi. Ser söylediler. teyenlerin 
dün şehn'mı'ze'avdet etmı'stı'r. takımın dostane bir karşı/aşmasıdır kaybederek pencereden düımüı ve b . d B' üdd Muhakeme çarşıkt inhisarı yaralandığından Sen-jorj haıtaneıi- es gezıyor um. ır m et . . . 
Nurullah Esat Bey Anka;ada . r--------------. ı takımın Yunan futbolcularile yapa- ne kaldırılmı•tır. sonra Çarşı kapıdaki polis mev- polıs muavınıle_ mur. 
H . cağı dostane bir maçtır. Netekim ' S d 1 b d t ___ _ 

azıran ip_tidasında toplanması buradan çıkacak t'krm İstanbul muh Zorla eve girmek İstemişler kiinde tanımadığım adamlarla an a e .e~ ~nı vez 
mukarrer Ali İktısat meclisi ha- telitine .nahsus olan resmi formayı Eminönünde arabacılar kahyası bir daha muvacehe edildiğim za muhasebecısının ve l 
zırltklarile meşgul olduğunu sö- ,...-.....,.,.. .. giymiyecektir.... çolak Hayri Ef. ve arkadaşı dün ge- man: "Hah ... budur!" dediler. a~a methaldar olan 
ylemiştir. Meclise Ticaret oda-ı Mıntaka reisinin şu izahatından ce Taksimde Sıraservilerde 104 nu- Haydi bir an icin bu tahrif edil- Zıya ve Hasan Ef. lf 
sından iki ve borsadan bir aza .ı- anlaşıldığına göre bu müsabaka ta- maralı Belkis H. m evine cebren gir-- mis satıs pusulasile 1610 lirayı için 1 hazirana kaldırçka yollan 
tefrik etmek üzre Iazımgelen in. rafey için sırf bir kaç klüp muhtelit- smı'lea.khtteeşsehb_büesut" ndel budhınmbuşlar ve ala'n ben.olayım. Bu parayı bana Muhit mecmuası zarf uıulil 

!erinin karşılaşması mahiyetindedir. . ır mış erse e za ıta ta- l . l ? S h ld b d tesi gün 
tihabat çarşamba günü yapıla- "'- Bükreşe geçerken vapurdan çek- rafından derdest edilmişlerdir. nası vennış er· _ u a e en ar avası ıar 
caktır. i: tikleri samimi bir telgrafla Türk fut- kama manto giyip de mi vezne- . raak edenle 

Konsorsiyom icra komitesi 
bugün Nurullah Esat Beyin ri
yasetinde toplanarak kambiyo 
vaziyetini tetkik edecektir. 

Feyezan 

bolcularını seıa·mlıyan Yunan futbol- · · · ? H" b 1 k · Muhıt mecmuasınce vermeler ye gıtmışım. ... ıc u o aca ış . . 1 N 
, k cularilc, çarşamba günü ilk temas Devlet dairelerı· kiralı yer- · ,,, - ısım e yazı yazan e'.anbul, tzını 

Bü!<reşte Bal.<an upası maçını vukua gelirse, bu tarafeyn futbolü l d k mı. Ş h'tl • ı'fadesı· leyhine mecmua sahi ı·stihsal ede 
yapacak olan Yunan futbol takımı- er e oturmıyaca a ı erın için hiç ~üphesiz samimi ve dostane tarafından ac_ılan haı ı'craSJ ı"•" 
nın avdette şehrimize çıkarak fut- ~ .. bir münasebetin başlangıcı olacak - Hazirandan itibaren devlet Müteakiben s_ahitler dinlen- dün 1 inci cezada g<' 
bolcularımızla bir maç yapması muh t 
temel olduğunu yazmıştık. Bu hu- ır. Y k h kkı d dairelerinin kira yerlerinde otur di. hit mecmuası tahrir-----

unan ta ımı a n a mevsu- malan caı"z .. ··1m · b" S d 1 b d · 1 K ·~" lü susta daha fazla malumat almak kan aldığımız malumat şudur: D l d ~or1u . ebn:ıış r. an a e estenı memur arın em~lettin Sükrü ınu ur , 
U··zre keMdisine müracaat cttig-imiz . . . ev et aıre erı ılhassa bu dan İsmail Suphi B. ifadesinde, Kadn Ef ehadett 

,. Yunan futbolcuları 15 kıtılilı: bir d b ' · . 
İstanbul mıntakası reisi Yusuf Ziya kafile teşkil etmektedirler. Asıl "ta- meyan ~ uluna~.polıs kar~kol- İhsan !°13;Ilıma ait kıravat iğnesi !ar. K. Şükrü B. rna 
Bey şu izahatta bulunmuştur.: kım şu oyunculardan mürekkeptir: lan hazırandan ıtıbaren kiralı ne yedi lıra kıymet konduğu hal b' ·tinden ve şık sı 

Avrupa ekspresi feye- _Tarafeynin gösterdiği arzu ıi- Hücum hattında Pirenin Olimpi- binaları tahliye edecekler ve dev de Fuadın bunu on liraya çıkar rek ortalığı kasıp k 
zandan geç geldi zerine, Bükreşe geçen Yunan fut- y_akos takımı~dan dört kardeş: A~- lete ait binalara taşınacaklardır. dığını sonra da pusulayı tahrif dan bahsetti. Netic l . C 

1 bolcularile şehrimiz futbolcuları ara- rıyanopulos bırad.erler ve Angelakis. Polisler daha ziyade elyevm ederek İhsan hanım namına gi- nun tııbı adilde n1ehnh enn 1<>-
Dün Sırbistanda simendifer sında bu çar~amba ak~amı dostane Merkez muavın İstanbullu Kos- k b l k' k • d" d 6 O r l . . ı at ve ç· 

bcrüzergahında olan Morava neh bir maç yapılması muhtemeldir. An- tantinidi, yan muavinler Seliinikten mektrull u uknland es kıl as er:.fka- dı~ vez~.e ledn. 1 1 ıra para a - ~arabr. ve~~!dı ive mku,idürlüklennı 
k b ıdı • "b" t Vikelidis isminde iki kardestı'r. ra o ara na e ece er, nu us ıbaını soy e ı. ger ır gune >'ra r kl" . . ca . u maç, yazı gı gı ı ne s- ve te ı rının taşması dolayısile tren Müdafiler Olimpiyakos-takımın- memurlukları da daha ziyade a- Reis bu kadar müsteri ara- ı -------tanbul ve Pire muhtelitleri arasında · k · ku hattı sular altında kalarak ha- resmi ve temsil! ve ne de gene !stan dan Kurantis ve Pirenin Etnikos ta- lakadar oldukları için askerlik sında Fuat Efendiyi ne suretle A!5.eddin t~ • mez r 

rap olmuş ve derhal tamirine bul ve Pire muhtelitleri namı al- kımmdan Ferlemis'tir. şubelerinin bulundukları daire- teşhis edebildiğini Suphi B. den Anadolu Ajaıısı1V ılayete tev 
teşebbüs edilmiştir. Bu hadise tında hususi bir maç değildir. Bu . Kaleci Enasis klübiınden Yama- !erde bulunacaklardır. Maama- sordu. O da muamele iktizası Alaecldin B. e İsta unur • 
yüzünden dünkü ekspres ancak no'·tayi kat'iyetle yazabilirsiniz. lı dihtiyat kaleci (Katroncos) Sel;i- fih n.ü~us, be~ed~ye, ma~i?'e dai- bir çoklarına dikkat ettiğini sö- disit ameliyesi yap 
dokuz saat kadar teehhurla geç B maç, sadece İstanbulun biri nigin Aris klübündendendir. relerının aynı bına dahılınde bu yledi: nııniv,. ı~ ;;;;.r•" 
vaki~ gelebilmiştir. kac k. un1cn te kk · e ec · · 
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Gustave .F'laubert'e dair 
Gustave Flaubertin vefatının den sonra Salammbo'yu, on

ellinci yıl dönümü bu emsalsiz dan sonra Education sentimen
san'atkan hatırlamağa vesile tale"i yazdı.Fakat Tentation de 
oldu. Flaubert, 8 mayıs 1880 de deSant-Antoine'dan bir türlü 
ölmüştü. Bugün ondan kablel vaz geçemiyordu ve iki eser ara 

u una 

Siz Yahudisiniz ! 
tufan uful etmiş bir şahıs imiş sında ilk eserine avdet ediyor, Simon Efendi miihim bir iş Gülümsemiyor bile yahu!.. 
gibi bahsediliyor. Filhakika gençliğinin hararetli heyecan- için Parise gitmiş oradan mar- Hani. adam hiç olmazsa Si-
Flaubert unutulmuştur: raksan !arını o yarattığı fevkalbeşer a- sily tarikile tekrar İstanbula monun suratına bakar da gü-
asmnız?a ne unutulmıyor, ~i ! lemde _tazeliyordu. -~ili ~o~m: 

1 
dönüyordu. !er. Bunda 0 da yok!.. 

Halbukı Madame Bovary nın yasını ıkmal etmemısKen bıraen 1 Tccnde yalnızdı. Vakit te ge Zavallının dilinde tüy bitti 
mübdii fikirler yaşadıkça yaşı- bire öldüğü tarihte, Bouvard ce idi. anlatmaktan ... 
ya':"'k .ve e?.e~iy":t _ .:nesleğin~e ~t Pecuch~t'ı_ıin birinci kısmını Simon Efendinin fena halde Nihayet o kadar yoruldu ki, 
faztletın, durustl~guı:ı, me~lege ıkmal etmış.~ı. .. . . . canı sıkılıyor, kendini eğlendir hakikaten yiyemeden yanında 
aşkın muazzam hır tımsalı ola- Flaubert ın muhım bır eserı mek ic;.in bin türlü çare düşünü- yattı ve bir köşede uyuyuver-
rak kalacaktır. daha vardır: mektupları. Zama yordu. di.. · 
. F!-3-u~rt!n gözleri roma~- nını~. en miimtaz şahsiyetleri- Nafile!.. Fakat uyku ne gezer... Ya-
tızm~ "!zgan~a t~tulınuş per~- le O-:~nasebette ~uluna'.1:.. Flau- Beş para etmez bu çareler!..' nm saat gecmeden gene gözle 
pn b~r. alem u~erıne aç~lmış~ı. bert m onlar~ ~on~erdıgı mek- Adamın yanında ~öyle ilik gi rini açtı .. Hep onu, hep o güzel 
Kendıs~ ~e. taban ~t~şın. hı'. tuplar_ beş huyu~ cılt t~tu~or bi bir matmazelcik olmalı ki. kızı düşünüyordu .. Nihayet kız 
romant~k ~d~; fakat Iır_ızm~n bır (hepsı de ı:ıeş_reaıl~-ruş degıldı;_>. adam akıllı eğlenebilsin .. Yok- ela bi.- az hale yola girmiş gibi 
muharrır ıçın ne tehlıkelı, ne Hatta denıldı kı F!aubert ın sa seyahat işte böyle insanı c;at- idi ... Hafif tertip konuşrnağa 
muzir haleti ruhiye olduğunu en ziyade lezzetle okunan eseri Jatır, patlatır!.. - başlamıştı... -
ıördüğü için Tentation de Sai- mektuplarıdır. Zihni yormak Simon Efendinin de sövle eli Amma o-ene bes para etmez!. 
n~-A..ntoine'ın b_ir!nci metni gi- kork.usu i_nsanlar~ böl".le şeyler ayağı düzgün bir Parisİe~i pek Çünkü Si~on ne dese hep ak-

: hı bır ~aheserı ıhmal edere!; de soyletıyor. Fılhakıka Flau- canı çekiyordu .. Amma ne yap- sini sölüyordu. Meselii Simon .. 
roınrmtizm ve lirizmle taban bert'in n:ıektı~pia:ı. _kitapları.ı;ı- sm vermeyince mabut neyle- "-Ben şarabı pek severim!,, 
tabana zıt bir mevzu intihap e- da kendıne aıt hıç hır şey belır- sin Mahmut?.. dese 0 derhal: 
dip M adame Bovary'yi yazdı. mi yen bu dürüst san'atkarın Küçük beyim hani yaman da "- Ben nefret ederim!,. i ya-

k r t Madame Bovary,bugün dePaul şahsiyetini, hassasiyetini, afif- zendostlardandı... pıştırıyordu. 
yeme ıs ası Valerynin müdafaa ettiği "he- !iğini göstermek itibarile pek Kocaman patlıcan gibi burnu Nihayet genç kız Simonun 

Git •. ıktı. Bu işte yecansız lirizm,. esasının en ül- kıymetli vesikalardır: fakat bu na patlak patlak gözlerine, yüzüne baktı baktı ve dedi ki: 
;ebkeden zat vi tatbikatındandır. Fakat Flau mektuplarda bir nevi saflık, yamyassı kafasına bakmadan - Siz yahudisiniz! .. 

ieron · ~~:::~i~~ bert yalnız bunda muvaffak ol- daimi bir lai.ibalilik vardır ki rastgeldiği kıza hihi hihi yı Jışı Hoppala!!.. 
lie Y"-' • k t 

1 
muş değildi, o, Emma Bovary Flaubert'i (Özden diişürmüştür, verdi.... Damdan düşer gibi bir laf! .. 

-ı.ıa 1§C anş ı ar; ile öyle mükemmel bir şahıs ya onu mahdut görüşlü. daha doğ Az gittiler uz gittiler.. Dere Simon fenli: halde içerlemiş-
~~ ~r soğan sannu- rattı ki zaman içinde hududu rusu tecrit'e müstait olmıyan tepe düz gittiler nihayet allah ti. Birdenbire haykırdı: 
1 une 'ilekler yapılacağı yoktur. o, k-:ı.-\ın enerJ"isini, ka- yalnız eşyanın şeklini gören bir s· . d" ". . "h d" s· , at buldaza kuvvet verdi- - d Jd _ .h ımonun ıste ıgını ı san e ı- - ız utanmıyor musunuz .... 

dm mu_hayyile_sini,_ kadın_ruhu_- ı a. anı o ug.u __ zı abın_ı v_erm.iş- verdı·. Ncdeıı? 
n orad; birisi muhtelif H lb k 1 d - ld - .... · nu çelıkten bır abıde halınçle ı- tır. a u ı oy e egı ı. F1au- Yolda, bir istasyondan onun - Neden olacak? Demek 
)etini ~ cM7Je anketimsi b k' ··k k b .. -, fade etmi!itir. Emma Bovary' ert, ze an_ın e~ Y~ se · ta a- kompa«tımanma bir güzel kız _:•lalnlt. likin ıazete- de kadınlara has zannedilen k~Ianna enşen hır ıntellectuel \ gelmişti ... Kız amma ne kız!.. ... 

Gyaı, ben trdüm, he- zaaftan, çekingenlikten, narin dı. Bn noktai nazardan Flau- Piliç misin mübarek? 
- en1vvell azhar Os- likten eser yoktur; o bütün ku- bert' in mektuplarının neşri ken Bir fıkırdak seydi ki ... . 

.. ~l~l':'til? ın ıar~teclyi Dok- surları ve faziletlerile, kırıl- disi için zararlı olmuştur denile Bir civelek ş~ydi ki .. . 
i... Oyu nezaket ve müla- mağa daima müheyya görünen bilir. Ona baktıkça Simon Efendi-
Ptinlar etmiı. Mazhar bir vi.icut içinde taş gibi sağlam Valery'nin, Gide'in, Clau- nin ağzının suyu, şıpır şıpır a-

ben uyurken bu sırrı anlıyacak 
kadar mütecessis davrandınız. 

Mümtaz Faik 

let111lı!er 11fiuiakrn 
19 Mayıs '!m~ ·ıazaran gazeteci- ve her ~yi oldug"u gibi görene- del'in, Proust'un asrında Flau- 1 d m mud edi ,.-- <ıyor u.... Mektepliler müsabakası 54 

ıt ·yorum san- zeli kadındır. bert'den bahsetmek pek 2:arip O ·· 1 ' O b ? O - Yağcl,i "Bersam" ani .. .. .. ., ne goz er··· ne oy··· üncü hafta ikinciliğini Galatasa 
dedi..... . nl Y Flaubert Madame Bovary'- g~runuyor. ~ıı_dam~ J?ovary bu, ne baş? .. Hele kaşları ... Hele ray lisesinden 818 Ahmet B. ka-

'lir:":'an o ara karşı gun. Atala gıbı, tarıhı kıyme- hele dudak)arı?... . 
.. ıddet göstermek , fı zarar vermez t • · . ı zanmrştır. Yazısı şudur. ı 

söf , A k H :R""s . . tı ıçın okunuyor; zamanıırunn ı Heykeltr9ş mısın yarabbi!. ... ı Hic ü he ok ki bu hafta-
• • t olamaz.... ' vu at · · ey ıse · haleti ruhiye sine e•ı yakın ad- ı · ,.,.. · ' · · 1 - ş p y ' 

_ mısli !{tora soruyor: ı - Bence en fena şey ceza ye- d d·ı b' Ed - . S • . 
1 

Sımon l!ti~~ı 'sav_oır vıvre,, nm en mühim havadisi, 19 Ma-
·"""" heır . . . d . e ı en ır ııcatıon entı-, de yazıl~ ni>ı~ gıbı haraket .. .. .. b. . . seneı· 1 
~d-de . ne yıyelım. ne mektır, ondan maadasın a beıs mentale kalmıştır Fakat bu 1 . · H ~ , _ k Ik yıs gununun on ırıncı 

• şı tlı •ıaı. yoktur • . . · · ,. ettı. emencecı ayaga a - devriyesidir. Bugünün tarihimiz 
.ı mukavemet _, l E . f"kri .. t d" lakaydı, bu ıhma!, Flaubert ı tı. Yerlere ~dar iğilerek bir re de pek büyük bir kıymeti vardır. 
ord . . •., an atı- n son ı ne muracaa e ı- küçültür ımü? .. Paul Morand' . 
enı: gıbi tepel• len Polis Müdiri Bey ise: ın ve Andre Maurois'nın isim- verans yaptı. Vatanın dört bir tarafını düş-

. - . b MU - •• rcu u uz ••--= ._ ............. 

Kuşdili konuşuyor .•. 
Lisan bilmenin faydaların

dan bahsediliyordu. Aramızda 
bulunmıyanlardan birinin ismi 
geçti: 

- Fransız lisanını ana lisanı 
gibi bilir diyorlardı. 

Birisi dedi ki: 

- İngillizce de anlar.. biraz 
da Rusçası vardır. Geçen sene 
İtalyancaya çalışıyordu. Bil
mem ilerletti mi? 

İçimizde bu bahse hiç alaka
dar olmıyan bir arkadaş vardr. 
Latife etmek istedik: 

- Sen dedik, hangi dilleri 
konuşursun bakalım? 
Soğuk kanlılıkla cevap ver

di: 
- Ben sade kuş dili konuşu

rum. Kuş dilini dalgınlıkla bir 
ecnebi lisanı zannederek: 

-Nerde öğrendin? diye sor 
duklan zaman şu cevabı verdi: 

- Kuş dili nerde öğrenilir. 
Tabii kuş dili çayırında! 

VEFA'f 
Dl"J IAX Türk Anonim ~irkc· 

tinin müdiirii ALBf':R SALTll·:L 
Ilcı-, pederinin Üsklip'tc vukuu 
vefatını haber vermekle miıtc· 
ellim olup, hcyanı t:ız,ı-et için 
ihtiyarı zıılımetle zivaru ltitfuıı· 
da bııltınulınanıasını rica eder. 

FELK\fl·:NK BA l IRIS~:f'İT 
BANKASI 

Mezkür Bankanın hi~ıeclarl•r he-
yeti umumiy,; 24 l\lıyıs 1930 tari
hind~ Amncrdo.mda inikat etti. 1929 
muıaıeltt scaeAine mi.ııaalhk r<pordı 

zikredildlgi 'eçhile dahili fhtiyıt 

akçesi için mühim mebalif; tefrik 
olundokuın •onra. kl,- olar1k kalan 
808,882,0S l'Joıin üzerinden ,ijzde 
6 t<metıü teuii, ihtiyıt akçe<ine 
1150,000,- Florin tah~i&i suretilc 
bunun :ı, 2.'\0.000, - Florine JbUtı 

n husu•i ihtiyat al.çuine de 
200,000,- Florin tah~isi rıhtı karara 

Kulak misafiri alınııuıtır. 

><X><XX><X><X><X)(•X><X><X><XX»:X>< 
Ru ak~aın 

.ELHAMRA SiNEMASINDA 
lı.i biivtik 'e ııüzd film dah:ı 

GAR Y lüW~:R , e FA\ \'I~:\ Y-ın t<m'ili 

iLK PlJ SE 
ile fran~ızca tamamen sdzlli Ye ş;trkılt 

SAADET YOLU 
!ilmi 

·x;:.:0<>ooır:::x;::<><>0==X • ><>=»OO<>C:<><><><~ 

"Milliyet" in 
123456789 

'.i 

eğlenceleri 

=. . . o venne- - ~irib!r~ni~i yen;ıe~in de ne lerinden ve yazılarından eser - Matmazelllllll!.... manlar ku~tmış, Yunanlılar A-
binne ~tye anla- yersenız yıyın. demıştır. kalmadığı devirlerde Flaubert' Beriki hiç oralı almıyordu. nadolu içerlerine kadar ilerle-

~:ıbı E
1 
pafrod~t evlendi- e gene perestiş edilecek. Asrı- Hafifçe çenesiniı· gıdığına ya- mişlerdi, bir taraftan da dahilde Bugünkd yeni Dünkü bilmecemizin 

~-balanade geldı1:. Haşaratla mücadele mız, unutma asrıdır. Her şeyi, pıştırdı. Bir köşeye çekildi .. A- yer yer isyanlar baş gösteriyor- llilınecemi2 halledilmiş şekli 
•-;......, kızıllarak tar;kn~~an. İki gün evvel bize mahalle herkesi unutuyoruz. Hiç bir za yak ayak üstüne attı yanladı ... du. Halbuki, padişah İstanbul- SOLDAN SACA: YUKARDAN A.ŞACI: 

• şan U.e görünmı bekçisi geldi ve bir Bitlis şivesi- man ha/'e bu derece vakfı nefs Bu da ayrı bir şaheseri nefa- da sarayda, zevkı sefa içinde ya- 1: isyan eden (3). Nota (2). 
le haber verdi: d"J · · Ed b' h d set!... şıyor ve vatanı kemiren bütün 1: Hüküm (5). 2: Nota (2). Siyah (4). 

E' ded" e 1 memıştır. e ı sa a a b d" ı k J' k k 2: Siyahi (4). Mektup ... kledrn 3 B (3) D t (2) • ·· • • ı. ~abı ver- - Bahçenizde tırtıl varsa moda hiç bir vakit bu türlü ha- Ne bacaklar, ne bacaklar... u uşman ara arşı a ayt a- : uz · e• · 

~tip sesini a' yokedin, memurlar teftiş edecek kını olmamıştır. Bunlar, belki Jozefin Beker çorapların için lıyordu. Fazla ~larak ta dü.ş~an va~:-e~\3 ). Mektuba yapı,tırılan :: a~~l (4 ). Çiğne (2). 
MU: .ede kime gö- sonra ceza verirsiniz! bir medeniyetin ufulüne ala- de petekte bal gibi. . !arın memleketı kolayca ıstila (3) 6: Su (2) . 
.. Musibet!" Sonradan haber aldım, meyer mettir. Fakat bu medeniyet u- Hele çorabın hududundan yu ede~ilme~erini her türlü vesaitl_e 5: Katı bir yemit (7). 7: Fistan (3). En çok it gören iı-
J.i'bris. Tta merhum gibi bu yapılan muamelenin ismi ful etsin etmesin, onu yaratan, karısı, jartiyenin kızarttığı yer, t.esh~l edıy?_r~~- Ası.~la~?a_ı:ıb~? 7 ' iade <3 >· Zehir <3). zamız. <2l· 

hiç iıı: "Haşaratle mücadele" imi, .. Ci- yükselten ve onun yerine gele bu petekten süzme bal gibi ...... üzenn._de huküm sur_d. uğumuz 8: Gaipten haber (3). Söz (3). 8: Balığın hava11 (2). Meyva (41 
1 k d 1 9: Uzvun cem'i (3. 9: Mükemmel (3). Nota (2. 

snahabnın etini yemi- varımız sahipsiz boş tarlalarla cek olan medeniyetlerin esas- Enfes mi enfes!... u u tur vatanını uşınan ara ••1•111111111111111111111111111111111~ ~111111111111111111u1111111111111uı. 
. şelüz yeyiniz.... dolu ... Orada kıyamet kadar ha- !arını kuran bir on-dokuzuncu Yemede yanında yat!... satmıştr. :ı' 1111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111:: 

ler. ~dan doğru Müf- şere vardır; lakin sahibi olmadı- asır vardır ki insaniyet için bir Zaten çare yok, eğer "imon Bu memleketi böyle büyük !! ANADOLU :: 
~ deği"vor ve soruyor: ğmdan kimsey bekçi gönderile- şereftir: Kant'ın, GoethC'nin, Efendi beceremezse yemeyip bir felaketten kurtarmak için, ii :: 
m deutzretleri ne yeme- mez ve haşerat imha ettirilemez Renan'ın, Taine'in, Wagneri'n yanında yatacak!.. hiç şüphesiz, bir peygamber Ja- :: 5E 
adaCii? Aksi gibi bizde de yüksek bir Nietszche'nin, Pasteur'ün, hat- Onun için bütün talakatiai di zımdı. İste bu gündedir ki, tür- :: SiGORTA ŞI R K Er l. §~ 

uhyaral çamın ta tepesinde bir yumak ta Flaubert'in asrı. Ve yeryii- linin üstüne topladı. Söyledi kün ulu peygamberi, büyük Ga- :':5 :: 
lı:açarkerefendi oğlum ha- tırtıl var, Memurlar gelirse gös- zünde insan bulundukra bu as- anlattı, söyledi anlattı.. zi, vatanı uğruna camnı di~ine :SE · ::. 
n.J..~ " •• Türkiye lf Bıınkası tarafından te<ı, kll edllml,.tir •• 

il~ ıe yersen ye! tereceğiın ve bizim elimiz orala- rm, bu asrı yaratanların eseri Fakat kız put gibi duruyor, alarak, bin bir tehlikelere gö- ES: Y :.:. 
"lnrine gır d h M d · d .•. · · ı .. · · ·· · S k .. Yanıın • Hayat - Nakliye - Kaza - Otomobil - mes ' uliyeti 

ir . a aş emen ü ra yetışeme ıgını soy eyecegım, baki kalacaktır, çünkü o eser yalnız "oui, non,, dıye cevap gus gerrnış, ve amsuna aya 1: :.:. 
ı...ı;....ı mallye Sigortalarını kabul eder. 

'._ .... ,an Beye müraca- bakalım onların ki erer mi? Ben hemen batından batma değişen veriyordu.. basmıştı. Bugünü her türk va- :S :: 
..:-.cdl \ d .. h"k- el · d iE ı\dree: 4 tıncU Valrıf han lstanbul ,........ ne müracaat etli- ce bu haşarat a egıl mal sahip gelip gecici medeniyetlerin Simon Efendi neler ı aye tan aşı sevınç ve saa et göz . SE 

ı... ..... ~bı alıvor: !erile mücadele! fevkindedir. etmedi; fakat aah!.. yaşlarile karşılamalı ve asi! u- i. Telefon: latanbul - ~~ı Telgraf: lmtıya:ı :: 
""_.__ .... birıemeyin, üst tara- FELEK REŞAT NURİ Kız Keenne cismi camit!.. nutmamahdır. •;::;:;;;:::::::::nn::::::::ı:::::~ ~ı:::::~:ı:::::n:::::::::::::::ı:::: • 
tama - --
x-.jfit!f,, ili edebi ron:ıanı: 103 
~bi~ u· ~ 

c~~,A,Jial'IM 
? ••. Bö 

Eğer Hiu. Daha eski bağ
:·.•ma çıkı~derken saiY kolu

~diyoru beline dolıyan 
bır Roma..ıtomatik bir ker

?. · · Zaıas yavaş kapan
dar sokıt!a, kalan' yumu

benzıiki vücüdü ezme
tazip ed 

iatiyenlerı.ekctin aksülame 
'zi mahvLuzın bacaklarım 

lan •°tjzerine aldı. Ve 
edecekbil b;r hareketle 

• dö 1 n .. ··ı:a etti. 

Biirhan ('ahit 

sarııan, sarııdıkça kımıldanamı 

yan genç kızın başı Ahmet Sa
minin göğsüne düşüvermi_şti. 

Araba eski bağlardaki sık a
ğaçlığa girince elleri, ayakları 
biribirine karışan bu iki vücut 
bir müddet debelendi. Gerildi
ler, eğrilip doğruldular nefe& 
nefese geldiler .. 

Bu bir iki saniye devam et
mişti. Sonra araba ağaçlardan 
kurtulup tekrar ayın mebzul ay 
dmlığına çıkarken çözüldüler, 
düzeldiler ve konuşmağa başla
dılar: 

- Neffs mehtap! 
- Fevkalade! 
- Bizimkiler daha ilerideler 

galiba! 
Arabacı omuz başında kopan 

1asını du mamış an-

tin dakikalarında hislerfılhırs- ·--İleride daha güzel yerle°i- dına bÜsbütün tasarruf edebil-ı d7._ö _ gece bira~ rlrtdesi bozul- lisana gelmiş, fakat biribfrleri
haline gelip iradeyi kırdığı hen var. mek için hemen faaliyete mu§, biraz üşütmüştü. Miııafir le çok samimi oldukları için ar 
gamede gayri ihtiyari çıkan iş- Arabaları yandan sıyırarak geçmek lazım geldiğini anlı- kabul etmedi. Cevdet Beyle ar- zusunu şifahen ifadeye cesaret 
tiha aver seslere kulağını tı- 1 hareket ettiler. Ahmet Sami yordu. kadaşlarr her akşam uğrayıp edemiyerek davasını kaleme 
kıyan arabacı bu mükalemeden Haleyi gömıek fakat kendini Hiile arabalar geçerken dö - kalfadan sıhhatı hakkında ha- havale etmişti. 
vaziyeti anlamış, artık öndeki göstermemek istiyordu. Onlar nüp bakmamıştı. ber alıyor, bir arzusu, emri olup Genç kadın bu tahriri ilanı 
arabaya yaklapnakta mahzur yol kenarına sıralanmışlar ko- Arkadaşlarının lakırdıların - olmadığını soruyorlardı. Ü~iln- aşkı, belki de beklediği için ha} 
olmadığına kanaat getirmiştir. nuşuyorlardı. dan bunların Ahmet Sami ile cü akşam genç kadın gene oda retle telakki etmedi. Cevdet B., 

Sret bir kamçı darbesi iki ara Arabalar geçerken seslendi- misafirleri olduğunu anladı. Ve sından çıkmamııtı. Cevdet Bey bu meselede, hatta biraz geçik-
bayı birleştirdi. !er, şakalaıtılar: derhal başlıyan dedi kodu ya ni bermutat g·eçerken uğramış, mişti bile! 

Ahmet Sami koşuyu kazan- - Ufurlar olsun. Bu acele hayet ve~k iç.in: sıhhatini sormu;ı, bir de küçük Buna rağmen zarfı yırtark 
mı~ bir yarış atı gibi şimdi hem ne? - Biz de gitsek artık, dedi. paket bırakmıştı. Hilenin parmaklan hafifçe tit 
sık sık nefes alıyor, hem sevinç Ve arka arabada Alunet Sa- Sonra ıeç te kalacağız. Hale ara sıra bon bon, şeker redi? Genç kadın bu kadar sa· 
li ve zafer heyecanları hissedi- mi ile genç kızı ıören Sedat A- Hareket ettiler. ve nadide meyvelerle hatır so- mimi olmadığı Ahmet Samiyi 
yordu. li ilave etti: Mukabil nümayiş~r, gizli pi- ran Cevdet Beyin bu paketini dinlerken hiç te bu kadar mii 

Arabalar Al'.anikolaya iner- - Mehtabmu; mübarek ol- lanlar, i9ten içe düşüncelerle açu(ı zaman inoe, süslü kiğıt- teheyy.iç olmamrştı. Kendi kerı 
ken birdenbire durdular, sun. ıeç vakıite kadar devam eden !ardan sonra bonbonlarm üze- dine: 

Önde bir kaç araba yolu ka- Ötekiler gülliftüler. İki ara- karıılıklı iki ziyafet sofrası bir rine konmuş bir zarf gördü. - Ne oluyorum diye mırı! 
pamıştı. Ahmet Sami seslerden ba sür'atle uzaklaştı. tarafta artık daha tedbirli ve Genç, tecrübesiz aşıkların dandı. Sonra kalbinin raşclerı 
öndekilerin Cevdet Beyin takı- Cevdet Bey raklbinhı bu mu- terbiyeli olan Ahmet Sa~i ile gönül davalarını açmak için kul ni hissetmemek ister gibi zat 
mı olduğunu anladı. Onlar meh kabil niimayiflne sinirlenmit- öteki 111asayı idare eden Hale- landıklan bu usul genç kadının fr hiddetle parçaladı. Katla 
tabın hUlyavi bir cennete çevir ti. Fakat onun :fiAlaye karfr tı4n maharedarile 9irkin bir hl- pek hoşuna gitti. Son günlerde mış kağıdı açtı. 
diği bu en güzel yerde anıbalar böyle oturup kalkmaınnı: bile dl141ye fırsat verm~dan nihayet muhtelif şelcillerde izhar edilen Cevdet Bey ancak bir sahi 
dan inmişler, denizi seyrediyor öfrenmeKJit baırh kızlarla nü- buldu. aşk teklifleri arasında bu da talı tutan mektubuna şöyle ba~l 
ludı. mayif yapmak iııteyi~ gent ka- Evvela Hile ile arkadqlan rirl bir nUmune olacaktı. mıstı: 

Ahmet Sami inmedi. dını keneli nazarında dlha kıy- ıeidikleri gibi döndüler sonra Oenç kadının tebessüm eden Hale Hanımefendi, 
Arkadaıtları arkaya sesleni- me~I~n?iriyordu. Cevd~t Bey ıltekiler daftldı~. ~ı:dakl.arı ar~s~~d~n hafif bir "Epey zamandanberi size 

yor, inip lnıniyeceklerlni soru- rakıbının Haleye tekarrup edt- ;ı; * * ıkı kelime dokuldu: şa etmek istediğim halde rıı 
yorlardı. memekten gelen bu hınç ve kin Ziyafet gecesini takip eden - Nihayet o da! vafak olamadığım bir mesele 

'ni ördük e enç ka- iki gün zarfır>•ia Hale rahatsız.. Evet. nihayet Cevdet Bey de (flitmedi) 



)evh't Bankası ı\'l. J\Iorf' t1n 

he)·anatı 
Bir h.a}'dtıt <;etesi J\J_isa~'ir ta)r}rare- Adana belediyesi riyasetinder11 

cılerJ J} })ey ana tı 15 l\Jayıs 9J0 Wrihirıdc T'1Üll:tb;ıı,ı yapılan mczbn \C tderruatı ;ıı,aat \C le IUr..t tJlıj1l r Birinci sahifeden mabat Birinci sahifeden mabat 

k ve sermayesi 25 milyon ·Birinci sahifedt1n mabot Salahattin Bağdatta Kürt fi- (Birinci sahifeden mabaat) 
'rk lirası bulunacaktır. rarilerile ve yüz ellilik hainler- manasını ve sebebini izah et-

tarafından verilen fiatlar haddi Ayık görl.lmediğiodcn mayısın otuz bi i ıd gunlı >:tdt ın a t' 
pazarlıkla ihale edileceıti ilAn olunur. 

h den bazrlarile temas etmekte i-Banka, Anonim şirketler a - teskilatr kuvvetli ise o memle- mek Einstein nazariyesini izah 
1 k B - di. O sıralarda, firarilerin orada rnına tabi bu unaca trr. an- ket ihracat işlerini yapabilecek kadar uzunduı·. Güçtür. Söyli-

l sermayesinin tedariki ihti- tır. Bunun için en iy cinsten ih teşkil ettikleri Kürt muhipleri yebileceğirn yegane nokta Tür
ridir. raç maddelerini yetiştirmek ve cemiyeti Türkiye aleyhinde fa- kler de, Amerikalılar çla içleri 
nka sermayesine iştirak satış teşkilatına çok ehemmiy- aliyette bulunmağa başlamıştı. ve dışları bir insandır. Sarni
İktisadl hayatımızda mühim yet vermek liizımdır. Türkiye Salahattin de bu cemiyetin rü- miyetleri sun'i değildir. Biz bir 

k esasından bulunuyordu. d d"k · y k : inkişaf amili olması be le- de bittabi cihan piyasalarının - ., a amı sev ı mi severız. o -
n bu İhrac Bankasının ser- tesiri altında olduğu için bu iti- Halep ve Şam' da sa sever görünemeyiz.Size ge-

Istanbul Tramvay 
şirketinden: 

1 LAN 
Beheri 50 kuruş kıymetinde 

bulunan ve " bono karneleri ,, 
denilen aboneman karnelerinin 
l Haziran r 930 tarihinden iti-ayesine iştirak için bütün va- barla umumi bolluktan mütees- lince; ya siz de samimisiniz, 

ndaşlarm ve müesseselerin 1Sir olacaktır. Cemiyetin Halep ve Şarnda yahu'A;ok mükemmel aktörsü~ baren muteber olmayacağı aha-
halük gösterecekleri kuvvet- Devlet Bankası hazırlıkları şubeleri vardı. Salil.hattin Bağ- nüz. Bu ikinci ihtimal varit ol- liye ilan olunur. Bu karneler 
ümit ediliyor. altı ay zarfında bitirilerek bu datta tahsilini ikmale üç ay var- madığrna göre muhakak siz de 3 ı mayıs tarihine kadar araba-
Esasen bankanın rnevadı e- çok mühim müessesenin faali- ken, sıhhJ esbaptan dolayı har- bizi seviyorsunuz. İstanbulda !arda ber mutat kabul olu-
iyesinde hissedarlara mena- yete geçmesi temin olunacaktır biye mektebini terketti, ve doğ- bir sofrada Nakiye Hanımla nacaktır. 
temin edilmektedir. Serma- Para . "kr rudan doğruya cemiyetin faali- yan yana iki Amerikalı oturduk. l!:llerinde bu karnelerden 
e muayyen bir faiz garanti utı arı yetine vakfı nefsetmiştir. Sala- Hiç konuşmadık. Fakat karşı- mevcut bulunupta muayyen 
mesi derpiş ediliyor. Bu Para istikrarı, bankanın ya- hattinin takip ettig' i gaye, baba lıklı gülümsemelerimiz, izhar 

· olan rnezkCır tarihe kadar bun-;n yüzde sekiz olması agle- pacağı işleııin başındadır. Ikti- smm intikamını almak ve Kürt olunan hisler o kadar beliğ idi 
timaldir. Hisseler hüku- sadi vaziyeti tamamen düzelt- istiklil.li için entrikalara girişe- ki sanki konuşuyorduk. Sizi bi- ları sarfedemeyenlcrin 31 ma

milli banka ve müessese- rnek için muhtelif mesailin hal- rek Türkiyede hareketler uyan- ze sevdiren son zamanların can yıs r 9.30 tarihine katlar Tünel 
~nebi banka ve müessese- !edilmesi icap eder ki şimdiden dırmaktı. lı bir hadiseoi de, kumandan l\leytlanıncla Metro Ilan ında şir
halk tarafından alınacağı- bunun zamanını kat'i olarak Bağdatta bu hususta sarfet- Şefik Beyin riyasetindeki hava ketin merkez veznesine müra-

.öre dört seriye ayrılmakta- kestirmek güçtür. Her şeyden tiği mesaiden bir netice çıkma- heyetinizin Amerika ziyareti caatla bu karnelerin bedelleri-
. Fakat birinin diğerine na- evvel para istikrarı düşünülme- dığmr gören Salahattin affı u- oldu. Heyetiniz oraya geldiği ni istirdat etmeleri icap eder. 

ran hiç bir imtiyazı olmıya- lidir. mumiden istifade ederek Türki- vakit ilk önce bir tecessüs his- Bu müddetin mlırururıdan 
ktır. Devlet Bankası bu istikrarı yeye dönmek ve burada faaliye- si hüküm sürdü. Türkler na- sonra aboneman biletlerinin hiç 
anka, nelerle uğraşacak?. temin ettikten sonra memleke- te geçmeğe karar veriyor. Sala- sıl adamlardı? .. Fakat bir kaç biri muteber olmayacak ve ka-
Banka, başka memleketler- te iş yapmak üzre ecnebi ser- hattin iptida Bağdattan Mardin gün sonra tayyareci muhitin- bul cdılme\'ecektir. 

ki Devlet Bankaları gibi doğ mayesi girecektir. Ve buna ih- Diyarbekir tarikile Hmısa so- de Türkler hakiki çehrelerile hı,;nbul 
26 

nisan 
19

3
0 

an doğruya iş yapmak, şir- tiya,ç vardır. Ben bu sermaye kulmuş ve burada bir müddet tanındılar. Mesleklerine alaka- l\J('D!RIYDT 
tlere iştirak ve ale!Umum te- veya istikraz meselelerile hiç gizlenerek mahalli bazı rüesa i- lan, ma!Urnatları, tavır ve ha- ___ -----
bilsatı ticariyede bulunmak alakadar değilim. Yalnız ban- le temas teminine çalrşmrştrr. r~ketle~indeki d_ür~stlük ve c~n ~ ..., - - .,,. - - _ - -
i mesail ile alakadar olmrya ka işile meşgul oldum. Her Bunlardan yüz göremeyince, Sa tılmenlık, samımıyet kudretı ı M 1( 1 B A 71 

ktır. halde memlekete ecnebi serma- lahattin Erzuruma geçmek ça- gerek şah~sları ve gerekse !~ l~I ~~ 
Bankanın muarneHltr, (rees- yesinin gelmesi temin edilme- relerini araştırdı. Bu seyahatin memleketlerı hesabına pek çok ~ p~;:.,~~c.?N. 
nt) a mu .. nhasır kalacaktır. lidir. İstikraz ikinci derecede gizli kalmryacag~ını anlryan Sa- dost kazanmalarına sebep oldu.!, PASTI LL~ R 1 

İ . Q [ A "k d Jel kl 1 CH TEL·GU_)'~ON"JF'ba"n01t•bilemlaMe raç Bankası, her tarafta şube kalır. Ecnebi sermayesi svıç- lahattin ortaya çıktı ve hemşi- n _ar . m;rı. a an ~-yrr ı arı · ı>e JtC>9 ıru · · · . 
mıyacağmdan muhabirlik- reden de diğer yerlerden de resinin srhhi ahvalini ileri süre vakıt cıddı hır teessur duyuldu. 
ni milli bankalara verecek- gelebilir. Para istikrarı husu- rek onu tedavi ettirmek vesile- Ankarada geçen bir kaç gün i-
Banka kanununun bir nok- le gelince ; iktısadi vaziyetin sile Erzuruma geçti. çinde büyük adamlarla hakiki 
ında bu cihet teyit ve tasrih düzelmeğe başladığı hissoluna~ manasile büyük adamlarla te-
"lmiştir. • caktır. D_e':'.let Bank~sı, e~n~bı Erzurumda yaptıkları. . şerrüf vesilesine nail oldum. 

n knot ihracı imtıyazı sermayesının gelm_ esınde amıl Çok cazibeli, zeki, samimi ve 
1 - d Burada Memduh Ef. isminde k l" · ı "h b k Bankaya banknot ihraç imti o acagmı zanne ıyorum. uvvet ı ınsan ar zı nerr aş a 

. 1 tanıdığı bir şahsın evine misa- yerlerde gördüğüm devlet a-
r verilecektir. Bu proje ı e Ecnebi sermayesinin fı"r oldu. Bu Memduh Ef. nin ba r ·1 • b" damlarile mukayese ettim. EI-

t taraftan kuvvet 
1 

ve 
1 mı ır gelmesi için. • bası şapkanın kabulü üzerine ir- bette böyle rehberlerin idare-

•Vlet Bankası esaslan kuru- tı"ca !1arek_,.ı.ne teşebbu"·s ederek ·11 ff k 
t ·ır banka ve Ecnebi sermayesi, para is- ı:ı sindeki mı et muva ak olaca 

1ken mevcu mı ı bir müsademe ne~icesinde öldü-~essese\erin de ink·İşaflarına tikrarı olmadan gelrneğe cesa- tır.,,. 
(nı· olmamak esası ehemmi- ret edemez. Devlet Bankası i- rülmüş idi. Bundan dolayı bu 

· k 1 k ·· d 25 Memduh ta babasının intikamr-Ue nazarı dikkate alınmıştır. çın onu ması ta arrur e en . . ..d.. d 
lnka hakkındaki kanun Ha- milyon Türk lirası sermaye ma n

1
. kı. alm~kb~a1ye_sın, gu uyokrl L'., 

an bidayetinde Meclisten çık ksada kafidir. Ve Türk serrna- . ı şenr ır eşınce yapacalı arı 
han son,ra, ihzari bir komite y~si ye bu iş başarılabilecektir ışle_r hakkında mutabık ~a yor-
ekkül ederek faali}'ete baş- kı boyle olması daha muvafık- lar ve bun~an sonra faalıyet sa-
caktır tır. Devlet Bankası için serma- hasma geçıyorlar. 

a • yenin yalnız başlangıçta tesiri 
lki üh"" ı vardır. Sonra fazla sermayeye m ur· 

lüzum yoktur. Hem şimdi Türk Ahaliyi arkalarından sürük-
Turlngklüp 

) ııermayesile işe başlanırsa son liyebileceklerini tahayyül eden 
( Birinci sahifeden mabat ra ecnebi sermayesi de gelir. bu gafiller, faaliyete on dört mü 
r hakkında malumat istenilme- Hükumete raporumu tevdi hür bastırmak suretile başlıyor-

ir. Civar memleketlerde bu kaplı
arın faidelori ve tarzı hayat şart- ettim. Muhteviyatı hakkında !ar. Bu mühürlerin yedisi mü-
iyice tanıtıldıktan sonra gerek ancak hükumet izahat verebi- devver ve diğer ·yedisi mustatil 

kanlardan, gerek Mısırdan bir lir. Nihayet azami bir seneye şeklindedir. Müdevvoclerde şu 
zairin gelmesi muhtemeldir. kadar faaliyete geçe~ek olan ibare vardır: "ŞimaU Kürdistan 
lıkenderiye hattının Devlet Bankasının a_ksıyonlarr- cemiyeti" Bu yazının ortasında 

faideleri ~ almağa h~lkı}eşvı~ . etme~ hançer tutan bir el resmi vardır. 
. . . . k .. 1 lazımdır. Çunku çok nstrfadelı- Mü<tatil mühürlerde cenıiye 

Seyrısefaının tesıs etme uzre o - dl B k · nl hi 1 · " . · ""h"" · ı k d · f · · bu husus- r. u a sıyo arın sa P en- tin şubelerine aıttır. Bu mu ur-gu s en erıye ae erının . . . .. d k" 
büyük faidesi olacaktır. Mesela ne ı~ sen~ ıçın yuz .~ se ;z te- lerle hainlerin hazırladıkları bü 
yaz Rodosa gelen betbin ve mettu v.erılecek, muteakıp se- tün vesaik ve muhaberat elrte 

bnana. giden kırk b~n ~_ısırlının nelerde tedricen temettü arta- edilmiştir. Hükumet bir müddet 
lıim bır kısmının Bogazıçı veb_Ya- caktır. tenberi hainlerin hareketine va-

Lö KOK 
TIRAŞ BIÇAKLARI 

DilnyanJn en keskinlerldir. Bir tec
rübe sizi ikna eder. Her yerde 
arayınız. . 

llmum acantaları: 

ILll AYUMO&LU ve BiRADERİ 
latanbul Kuru Kahveci 
Han No. 14 

Biga Asliye mahkemesinden: 
Balıyanın Narlı köyünden 

Ferhat oğlu Mustafa. 

İstanbul icra riy::sctinden: 
Beyo,;ll!nda J;riklal caddesinde 

289 numaralı ınoj!;azada mefruşat 
tüccarı oiup talebi üzerine bilmüra
faa kcndi;ine koııkordaıu mühleti 
verilen Oa,·it l\:ırasu efenJinin kon
kordato komiseri avukat Mekki bey 
ı.rafıııdan verilen 22·.'i-9;10 tarihli 
müztkkere tetkik olunarak icra ve 
ifl~s kaımnumın 283 üncil maddesi 
mucibince komiser rarofından yapıl

ması lazım gelen ıl~natın gazetelerle 
intişarının teehhur ettiği ve lıu şart 
altında iki aylık mühletin kafi gde
miyeceği fiilen ıulıakkııl< etmiş ol
masına mebni jcra ve jflds kanunu· 
nun 278 inci maddesinin son fıkrası 
mucibince mühletin iki ay temdldine 
ve temdidin gazetelerle ilanına ve 
icra ve tapo -'ici! memurluklanna. 
bildlrllmesine karar verilmiş olduğu 
ilan ol un ur. 

lstanbul birinci ticaret dairrsinden: 
Memalikl Şarkıyc Fransız banka

ıına merhun bulun•n iki adet 1886 
tarihli yüzde üç faizli Mısır kredi 
fonsiye tah•ilatiyle bir adet 1903 
tarihli yüzde Uç faizli Mısır kredi 
fonslye tahvilAtının sarılmasına mah· 
kemece karar verilmiş o!du~undan 
talip olanlaıın 27 mayıs 930 tari
hine müsadif sali günü saat onbirde 
Esham ve tahvilat borsuında hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

lstanbul Beşinci icra daıresinden: 

aya gelmesine intizar oluna ılır,,. H b ·· 1 · t" k d · · · · 
: Öğrendiğimize göre Beynelmilel l'k •edm b0.Y e ~ara ıs ıh;arm a kif olduğundan kendılerıru ha-

ting klüp kongresine Belçika, Al- a a a . ~ 1~ mk u~ssese ısbse se- berleri olmadan nezaret alttnda 

Biganın Tekyeci mahallesinde 
mukime zevceniz Ali kızı Zey
nct tarafından hakkıııızda sulh 
teşebblis ve ihtaratı kanuniye 

dahi yapıldığı halde evine ve davet 
olunan muhakrnıeye icabet et
mediğinizden bu kere de ınezbure 
tarafından boşanma davası ika
me olunduğundan tahkikat günü 
olan 16-6-930 giinü saat onda 
Biga tahkikat salonunda hazır 

bulunmanız i!Anen tebliğ olunur. 

Mahcuz ve furuhtu mu.:arrer 
bulunan bostancıda tepe mahalle
sinde hat boyunda 9 numaralı Ap
dullab C&fer Beyin hanesinde bir 
adet lzmir halısı vesairenin 2/6;930 
tarihine müsadif pazartesi günü sau 
9,30 da furuht edileceğinden talip 
olanların mahalli mezkfirde memu 
rlne müracaatları iUn olunur. 

. . nya, İngiltere, Avusturya, Fran- ne.~lerınıın şır ~t er veya ancı tutuyordu . 
Çekoslovakya, İtalya, İlpanya, muesseseler elıinde bulunmak- Ankaraya getirilen mevkuf-

~~ .&oslbya, Yunanistan me~oket- tansa ahalide kalması memle- lar hakkında tahkikat başlamış 
: ~nden murahhaslar gelecektir. ket için daha faidelidir. ·· · af d "f d 1 · 
: Gelecek azanın adedi elli ikiye ba- ve mustantık tar ın an ı a e e 
: olmaktadır. Bunların on dördü Halk aksiyon almalı.. ri alınmıştır. Salahattin ifadesin 
• ındır. k . 1 "h k . de Bağdatta Sir Harniltonla o-
:. A sıyon arın 1 raç ıymetı lan münasebetlerini ve ondan 

'[ Et ve ot yüz liradır. Faka~ Dev!et B~n- para aldığını itiraf etmis, fakat 
,, . . __ , . kasının sermayesı tezyıt edıl- b T'" ki al h" d- b" h 

l <:.t ve ot ıle tagaddi me .... esı etra- . • . . . b k . 
1 

unun ur ye ey ın e ır a 1 
'da Dr. Fahrettin Kerim Beyin iza- ~ı?:'eceg~ ıçru u .. a ~-ıyon arı reketi istihdaf etmediğini iddia 
"' neıretmiıtik. Fahrettin Ke. bılahara bulmak muşkul olaca-

1 
. t" 

B. in izahatında bazı noktalar ğından şimdiden herkes teda- ey emış ır. H 
1 

teki fesat cemi 
aaıı çıknıı,tır. Dr. bu huıuıta ıu rik etmelidir. Her halde on se- t1Şa1?. 1ve 1 

a ep .. beti · · 
t bu ·· d · tır" • • ye erı ı e o an munase erıru a gon ermıı · neye varmadan aksıyonlar çok . , . • . • 

"Et ve otla taç-addi meoelesine da- yük~lecektir. Belki de buluna de ınkar e~mıy~ Sala.hattın gu 

~
muhabirinizin sorduklarına ver- . akt ya bu cemıyetlen teşkıl eden ha 

11 im cevapların natamam olarak mıyÇack ~:· 1 . t"bala ald g· m inlerin arasına girip maksatları 
'-· ·· d.. B • · k d" "ht 0 guze ın 1 r 1 1 k h""k' "f ) <>gını gor um. u •tın en ı ı ı- .. nı öğrenme ve u umete ı sa 

~ıına taalliık eden lmmmdaıı bah- Ankaradan tekrar gelmek uz- d k T"" k" .. h . ı·' 
" · · · akk ld S 1 e ere ur ıye cum urıve ıne rlun mevadı ıpdaiye ıhliyacınm re muv aten ayrı ırn. a ı b 

1 
h" t 

1 
k 

- ~yyen formül ve kalori hesabına günü Lozanda bulunmağa mec ~ _sure~ e ı~~e. ~y ~me ga~e 
• tevfik edilmeai icap ettiğini b ld - · · · ·· 1 T"" k" sını takip ettıgını ıddıa eylemıs 

eıı ·· . . • dd 1 . h . ur o ugum ıçın guze ur ı- • -
. •nın ve nı§aı ma. e erın. epsı- d bu defa fazla kalamadım. tir. -
ıt· ayrı ayn kıymeti ve yerı oldu- ye e .. . . . Merkum 24 yaslarındadır. 
a- ~u hepıine ihtiyacımız olduğunu Zaten Turkıyey'e gelmek ıçın Ank d hkikat - h . t 

L' kta ld - T" ara a ta e emmıye -yi ...,dar ki yaşlanıp tuallübü fel"'l- çalışma o ugum ıcaret kt d. B 
1 ü- ~ baıladıktan sonra bazı hastalara Darülfünunundan aldığım bir le d~varn etme e ~~- U mes~ e 

erı lıi-~ar.ıı. l?.erhiz. y~j:ı~a.,nı tavsiye ay mezuniyet bitmiştir. de z~ethal ol<l?- .d~ge_r ha~ kım 
t•ınızı aoylemış ıdım.,,. T 1 bel . b . b kl" sclenn de tevkifı ihtımalı var-a e erım enı e ıyor- d . 

ıl- , • . • lar. Maamafih anladığıma gö- rr. ___ ......,. _____ _ 
ri· Belçıka sefırı geldı re daha bir kaç meselenin hal 
at' Belçika sefiri Mösyö Lökler ve intacı için tekrar Türkiyeye 
arı' ı sabah Ankaradan geldi. Bir geleceğim. Zaten kendilerile 

ç güne kadar Avrupaya gide teatii efkar ettiğim hükumet 
hif ~tir. erkanı da tekrar görüşmekliği-
sl~ mizi söylediler." 

1 

· Darülfünun divanı Haber aldığımıza göre Mil-
Dün Darülfünun divanı içti- li tasarruf ve iktısat cemiyeti 

e ı ~ ederek imtihan meselelerini ihracat işlerini teshil ve teşvik 
liıakere etmiştir.Divana Hüs- için ııesmi bir cemiyet olarak 
~ lianut B. de iştirak etmiştir. kendisini Avrupa piyasalarına 

"t B. in istifası vekfilet ta- tanıtacak ve icap eden yerlerde 
fıtı.dan henüz kabul edilmemiş esaslı propaganda teşkilatı ya-. - ~ 

Madeni eşya da tebhir 

edilecek 

Sari hastalıktan vefat eden has
taların eıyası temizlenirken demir 
ve sair madeni eıyanın tphirine lü
zum ııörülmüyordu. Fakat bundan 
sonra her nevi madenden ve ahtap
tan mamul karyola, mefru,ata ait 
bütün etyarun da sıkı surette fenni 
tathirata tabi tutulması takarrür et
miıtir. Bu kabil etY•fa ait tathir 
vesikası olmadan bunların bir evden 
diğer y~ nald~ 1&tqı ıureti lıatiye-

Mahmuıpaşa'da Kllrkçil Hanında 
yeni açtlan sandaliye fabrikasında 
yeril ve Avrupa modıli en şık, 

sağlım ve inanılmayacak derecede 
ucuz sandaliyeler bulunduğunu muh
terenı halkımızın nazara dikkatlne 
arz eyleriz. Yorgi Samarciyef 

lstanbul ikinci tica
ret mahkemesinden: 

Beyoğlun'da brtklAI caddesinde 
505 numeroda icrayı ıicoret etmekte 
iken mahkemece ifllsına kırar veril
miş olan M. 1 Herzovlç efendinin 
ikinci alacaklılar toplanması 19 ha
ziran 930 tarihine roüsadif peqembe 
günü ıaat 15te lsıınbul Asliye ikinci 
ticaret mahkemesi if!As odasında icra 
kılınacağından alacakları kısmen veya 
toroamen kabul edilmiş olan esbabı 

matlubun ittihaz olunacak mukarre
ratta itayı rey eylemek üzere vakit 
ve yevmi mezkiırda içtimada hazır 

,_·1funrn•lar1 'i.izumu if<ln olnn11r. 

Karabiga sahilinde vnki kırk 
sene evvel Kurabiga belediyesi 
tarafından tesis ve senevi bin 
yedi yüz lira vergisi verilmekte 
v~ beher sene imar ve ihya edil
mekte olduğu ve yüz on dört 
metre tulünde, 4/50, 7 180 met· 
re arzındaki iskelenin kanunu 
medeninin 632-2 inci fıkrası 

mucibince gayri menkul addo• 
lunan mezkör iskelenin mahal
lt belediyesince uıpoya tesçili 
talep olunduğundan talebi vakla 
karşı itirazı olanların tarihi !!An
dan itibaren bir hafta zarfında 
Biga asliye mahkemesine müra
caatları il!n olunur. 

Eyüp Sulh hakimliğinden; 
Hava Hanımın ewelce Eyüp 

islim Beyde Karlık sokağındı 3 
numaralıda mukim iken bir semıl 
meçhule giıığin i koca11 Mustafa 
efendi aleyhine oçdığı nafaka davı
•ının IS/5 '930 tarihli celse! mubı· 
kemeıinde Müddi aleyh• iiArıen 

yapılan tebligata raiı;men gelmedil!'in· 
den gıyabında cereyan eden muha
kemede Müddeiye Müddeialeyhin 
en az ayda 30 lira kazandığını ve 
muhtacı nafaka lı:endislnden bqka 
bir kimsesi olmadığını beyan ve 
kendisine bakacak başka bir 
kimse olmadığından tedbiri iht« 
yatl olarak nafalı:a talep eylemiş ve 
muhakeme 29/6/930 tarlhlnde Hat 
J ı e talik edilmiş olduğundan mez
kdr gilnde gelmediği takdirde iddeı 

ve vakıaları gıyaben kabul edeceğine 
dair cereyanı muameleli havi gıyap 

kararının tebliğ makamını bılm •I · 
mak üzre lldn olunur. 

PARıS 

. - .. ,_ 

Porlümöri l·. T.. P 1 VER A. Ş. , 

.• ... 
ESANS 

LOSYON 

lstanbul Şubesi 

Şl~li Ahmet Bey sokak No. 56 

- Tel, Beyoljlu 3044 

Felemenk 13ahrisefit Bankasının 
1 kanunusani 1930 tarihindeki bilançosı• 

-

l\lE\ CCDAT ve MATLUB!ı.T 
Kasa ve Bankalardaki mevcudat .... fl 1,211,345,58 
Hazine ıahvil<lt ve eshamı umumiye • 6.764,992,08 
Cüzdandaki senedat; • 3,865,234,75 
Banka ve bankerler nezdindcki Nomo 

a 

hesabı • 
Banka ve bankerler ııezdindeki Lorohesabı. 
Sendikalara işıirak: 
Medyunlar; 

{ 
Rınkalar; Fi 

Poliçahrdan medyunlar; 
F.fraı; • 

Demir baş eşya; 

l,0->2,l 19,78 
ı, ı s.~.->79,78 

2,365,652.80 
2,069,508, 91 

DÜYtTNAT 
Sermaye; 
ihtiyat akçesi; 
Kabul edilen seneda~ 
Eşhası salise tarafından kabul edilen senedat; 
Kerfiyeti keşideleri bildirilen sem·daı: 
D vinler; 
[ ıssei temettü; 

Yeni hesaba nakil 

l 
Fi; 14,tJ37,171,97 

• 263,906,->5 
.. l 2,730,->77,09 

• 4,435,161,71 

.. !. 

Fl; :'ll,466,718.~~ 
. 

Fi: 5,000,000, -

• 3,250,000.-

• ;~.167,617,94 

• l ,267,543,77 

• IOG,728.55 

• l8,.l3i,445,90 

• 3.35,bOI,. 7 

• 7,780,68 
Fl 31,+66,7l8, 22 

Felemenk Bahr;sefit Bankasının 
31 l(anunuev"cl 1()29 tarihindı::ki 

ve zarar hesabı 
ZİMMET 

kar 
TII 

eı 

TemeıtO berveçhi aıi ıaksim 
ihtiyat akçesi: 
Hususi ihtiyat akçesı: 

Hissei temettü Ye ikrami yeı 
Yeni hesaba nakil: 

1928 sene>inden devren: 
Faiz: 
Kambiyo ve kumüsyon: 

:ı-tasarifi Umumiye: 
edilecekıir. 

Fi: 

• 
• 

250,000~-

200,000,-
351,101,37 

7;780,68 

MATLUP 

Fi: 639,9J7 R9 

" 

~rı 

808,882,0Sa-

Fl: l,448,8!9,94Y
n 

Fi: 

• .. 

a-
8,7.57,0S:a 

949,885,92 
490,176,971 

Fi: 1,448,819,94 

coo ANKARA ( AYDIN ) OTELİ ox 
Mes'ul l\1üdür; İstanbul sabık İskenderiye 

otelcisi, İbrahim Eten1 
Asri banyo ve hususi daireler 

lsılrahıti fevkn!Me ve hakiki ucuzluk daim! ve husus! 

, 
• 

~ornın Sı~~at ve içtimai muavenet ınO~ürlO·~~: 
~nn~en: ~: 

Çorumda inşa edilecek Do- izahat almak istiyenlerin Ço-<z<ı 
ğum ve çocuk bakım evine ait rum ve İstanbul Sıhhat ve İç- o 
6568 lira 82 kuruş bedeli ke- timai muavenet müdürlüklerinva 
şifli temel aksamı Mayısın müracaat etmeleri ve tekliy 
17 nci Cwnartesi günü saat 16 zarflarını da vakti rnezkur3 
da ihale edilmek üzre kapalı den evvel makamı Vilayete teVn 
zarf usulile münakasaya vaze- di ~tmeleri ilan olunur. 
~lmiştir. Şartname hakkında, ) 
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'~''i N K 1 B A Z , SUiHAZIM Karaı·İğı>r ve böbrek hastalıklarında hamile M AZ Q N MEYVE 
kadın !arın ga~yanında deniz tutmasında Toz U aln~a\ pı•k ıııfı.l:r. \l•·ıı.ıbnıı eJ..,eri 1.ııJ•ı ııılia•ı:ıı ı·ıi 

f <ı a, lıir lıJ7•!lı. 1<1113! lıir 11\kıı kınııı e.!n "' \iırıııl• 

ur rahatlık \erır. Balıçt>kapıda ZA \[;\ 'i ecza ılı·posu Beyoğluııda Tokatlıyan J..arşısmda VELİCANfDIS \e Taksim karakolu kar:;ı~ında Linı1Jıwiyaıı "''"ırıd~rı. l'ıaıı :n kurıı~ ıır. U:ıı·ııııi ıl ·ı· •· ı l!.ılıı:rkJııı "1 \ZO:'\ lll ff l'O~ rl'zı 
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BUYÜK 

TlIY!~E Pll!N~OS~ 
8. iNCi TERTJP 5. INCl KEŞİI)E 

11 HAZiRAN 1930 
Keşideler; \ ila)Tet, ~ehre
ınaı1eti, Defterdarhk, iş, Zi
raat, 'Te Osınanlı Bankaları 
J\'furakıtJları ''e halk huzu-

runda yapılır. 
Büyük ikramiye 

50.000 Liradır 
1 lc>r ı~e~idedr ~~ıkan ııunıara
lar tekrar dolaba kon n1az 

- --. __ , 
ti Borsa Reii6iri···ı· 
. Menkul kı)·meller ve kambiyo borsaşı tarafından maliye r 
• ve lktısat mutehassıslarımıza tcrtıp ettirilmiş ..e memleke· 

timizde ilk defa ne~rolunmuş mükemmel bir eserdir. Dokuı: 
fasılda 800 sahifeden mürekkep olup ayrıca eski ve )·eni 
evrakı nakliyemiz ile Cumhuri) et altınlarının fotoğralilerini 
havidir. Mfindericatındıın en mühimleri şunlardır: 

Borsaların tarihi, Türk .e ecnebi borsaları hakkında ma
IOmat, ıstanbul bonası muamellltı hakk111da izahat· Türkiye 
maliye 1 tarihi, mail tcskilAtımız, meskOköt tarihi Esham 
ve tahvilat hakkında ma!Qmat, Düyunu umumiye tarihçesi -
Kambiyo hakkında nazari ve ameli maıamat Banka mua
melatına ait mıılu'llat • Memleketlmizdeki milli ve ecnebi 
bankalar, Bor~ada mukanct şirketler ve bu itler ile alaka
dar daha bir çok malümat. 

DarUlfUnun ile Millki)·e ve Ticaret mektepleri talebes· ;, 
Ticaret Odalarını, banka memurlarını ve bütün münevverleri 
alAklldar eden bu mühim eserin mevcudu pek nz kalmıştır. 
Satış yeri Balıçckapı"da Dördüncü Vakıf Hanında Bor~ l 

idaresidir. 

maması~ 
Müdüriyeti Vmuumiye 

.. ZtRAA T MAK1~ELER1 SA 1'IŞI -

1 
Çurlu kaza ında Koprucu çiftlığinde mevcut Ye mulı:emmel 

bir halde bulunan ve ~.ı•:ıen ~amırat<ız kullanılma) a eh eri~ 
lı bır miktar zırıat makınelerı satılmakt~dır .'\ralarındı hır 

1 
adet IO~O nııll~ıctroluk komple harman ve saman makinesi, 
6 adet Amcrıkan biçer hıt:lnr, mıhzer ve çayır ve bir de 

'1-~ar Balp makinesi ve s.ııı e 'ardır . 

... \lt•rac.ıathır· ı:rcnkov "uadiye Alınan Pa«ı kfükıi"•' 

ŞEYRi 
SEFAiN 
Merktz .A.centaı; Gaata köprU 

brnnd,, Bcyoglo 2.362 Şube 

eenre": \lahmudlve 1 lanı altında 

lstanbul 740 

Mudanya postası 
Cuma, Pazar, Slaı, Çar. 

şamba günleri idare rıhtımın

dan 9 da kalkar. 

Ayvalık sür'at 
postası 

(Mersin) Yapuru 2~ :\1ayı> 
!'alı 1 ide Sirkeci rıhtımından 

harckctlt: Celibolu, <;nnakkale, 
Kuçukkuyu, Edremit llurha· 

nıye, Ayvalı~a ıı;idece~ \'C 

donJ~te mezkı1~ i-kelelerle hir

liktt Altunrılus.t ıı~:rayarak 
gelecektir 

-lnebo!u Posta~ı ! 

lllLAL 
Yapuru 211 JJ aza f' i (' tl i 
.\layıs 

~t:nli ak~amı Sirkeci rıhtı,nınd:ı ı 

lı:ıreketle Ereğli . Zongukhk, 

llartın. Cide, lnebolu, )li~ı 
i"kelelerine azimet ve avuct 
edecektir Yük ve yolcu için 

!'irkecidc yeni hanJ• l num· 
r .ıLı actntasına mllraca ıt Tele
fonu ~tan bul ;ı 105 

ALEı"DAR ZAD:OLER 
VAPURL\ (! 

'eri, lük' karJde ı:t. ıyı;: rn 

\ 1 i ilet ı:t u ·ıı 21> 
\Lyı• 

PAZAHTES 

1 

Piyango mlidliriyetindcn' 
Nunıune~i ,·cçhlle " ı 0,000,. 

adet evlenme sicil defterleri 
tab ettirileceğinden taba talip 
olacakl:ırın pey akçaları ile bir
likte 27-~-9:30 salı ı;ünu saat 
15 tc piyanko müdiirlü~ünden 
müıc,ekkll tavrnre ım bayanı 
koml~yonuna ;;,iracaatları 

Dr. Horhoruni 
Bcyop;!u \lcktep soka< No J5 

munyenc sııha~tan ak}lm:ı kad"-

Müşkülfttı Ref'edinlz 
Mü 1k:. 'Ata galebe çalmak hcıke~ın 

vazifc,idır. fa~at u<ulünü hilmck la· 

zımdır . .\le<elA her türlü pasta ve 
ştkerlc~clerin t.:'1 rıcfislcrıni tedarik 
için Tokatlı Ô>kı fint terz.l:lt nılm 
istifade rdini1.. (,'ık<ılatnlar 2••0, biı 

ki.ıilcr 1 PO, pac.talrır 7 kuru~. ı:,ı .. n
mc ve sair mcracin1 için ~ı.:hırdL h ..... 
~u~ı ~ı..r' ı ,·:ır<lır. ·rch·fon B: yoglu-15 

Sultanahmet betinci sulh hukuk 
mahkemesinden: Kadırgada Şchsü -
var Bey mahallesinde Kadırga cad
desinde hamam ittisalinde No: 64 haf 
nede ikamet etmekte iken 4-4-930 
tarihinde vefat eden askeri k!itipli
ğinden mütekait Süleyman Bey bini 
Hasan Efenainin terekesine mahke
mece vaz!yet olunarak tasfiyesine 
karar nrilmiş olduğundan bu bap
ta aJacak ve bor.;:lu1arının alacak ve 
borçlarım kayt ve beyan zımnında 

t2rihi il3ndan itibaren bir ay ve va
rislerinin de keza tarihi ilcindan iti
baren üç ay zarfında sıfat ve hüviyet 
]erini beyan zımnında Sultanahmı·t 

bt:şinci sulh hukuk mahkemesine mi.i 
racaat eylemeleri ilin olun~r. -

Galatada Har;;ççı' wkağında 1 nu 
rnarada şekerci dükkqnındC'I mukim 
iken elyevm ikametgiıhi meçhul bu· 
lunan Nikolaki Engonopulos Efen
diye: 

fstanbul ikinci icra daire~inden: 
Madam Amalianin İstanbul mahke- I 
ınei asliye üçiincü hukuk dairesindc.:n 
mahiye otu? lira nafakanın tahsiline 
mütedair istihsal eylediği 19-9-928 
t3rih ve 927-1088 numaralı ilamı be· - FHEf~~i E&J' ra\'ı infaz dairemiz,, v:\Z tdcrek na-

,-l' hı ''"l•J};u' :ul'l-111ıJ ) akalan 
m r'Htk için 

J> H O 'f E .J İ 

l 
m1nıza tAnzim kılın:ı!'l ödf'me emri 
ikamctgfılıınızin mcchuliycti hasebilc 
t·bliğ edilmcdii;incle,ı ilanen 1<bliga1 

; icrasına karar ve:ri!.niştir. Tarihi ilan 
: clun itibaren niha}ttt biray zarfın-

ı da daireye müracaatla esas hakkında 
Kull:.ıı11.,11 .. 'J\• .. i"l yü1.dı.: \,.1.dfr. Lir itirazınız mrvrut ise şifahen 

- 1 kr cı,;z, lL<İc l ulunı - · \'Cya tahriren nS-1868 numaraya 
clCt"miyan cylemeniz aksi taktirdr 
müddeti mezkürenin hitamından se
kiz gün sonra tesviyci deyin etmedı 
ğiniz VP t<'mini deyinc kafi mal gös
tl rmediğiniz t;ıktirde cebri icraya de 
vam olunacağı mı:-ı.lfımunuz olmak ve 
adliye haciz yolu ile tebligi mukte
zi ödeme C'mrinin tebliği makamına 
kaim Lulunr:ı;ık üzt:·rc iliinen tebliğ 
olunur. 

1!11miB3.. ı:ı r hsa n Sa ıı 1 ı.;:;ml:m! 

Gonokok Aşısı 
lkbo~lı lu~u \'C •h:L.1.larııı ı 
kar~ı pek tc::-::rıi \"C t ,z_ ,t~ıdır 
Dirnnvolu :'ult.t'l \lafımut 

• tur! e-i \.') ı ~·ıı~~~~!!' 

Bursada~-
Her türlü asri kon -
farları hai1. ve olo -
ınoh li ı.~r gün ~hı

dan\ ada ınisaı"irlı·rin 

-·--~--P"---~ 

~.75 
istifade ile otomobil, Motorbot, Sandal, 

Demir kapu ve parmaklıklar, Hane doğrama· 
ları, Mobi!Ja, Kalorifer Radyotorü ve saire 
boyıııııak isterseniz 

Di.lnyanın en mükemmel 

'~STILKOT 
lilstikli emay boJasını 

tercih ediniz. Zira çok 
parlaktır. Uzun müddet 
dayanır ve fırça izleri 
asla göstermez. Toza, 
soğuğa. güneşe, lstime, 
tuzlu su ve tozlu havaya 
aside, umum yaglara ve 
harici her tesirata müte-

Telefon: 

'' 

ÇckosloYakyada daha iki parlak nı 
vaffakı,et kazanarak 200 ki,idc'l 
mlirckkep lıir hakem !ıeyetince l' 

Rni1öv101tARI !~ 


