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Müdafaa hakkı 111- . ~!i!!ı!!!!ı .. ~.!!!!I_!!!!!-~~~~~_,..!!!!~~~~-· ~~-~~~~~-iiiiiiiii-İliıııimı ___ iı!!!!_ ~~ıi!ıımıi-. 

Fertleriçinolduğukadarmil- Hey' eti Vekile dün iki uzun içtima akdetti ve ismet Paşa Hz. 
~~r~: ~~rie~em~~~:a~~'.

1 iki celse arasında bitaraf aza ile go··ru··şıu·· 
lidafaa hakkı, daıma çok kuv e • 

·, ıtiraz kabul etmez esaslara ... ----·---------------
'nat ediyor. Hele beynelmilel 
asetin bugünkü gidişine göre 
hak daha büyük bir ehemmi

Tevfik Rüştü Bey, bitaraflar ve Yunan sefirinin iştiraki le bir içtima yapılacaktır. 
almı tır. 

I Bu hafta içinde 

1 
Ankara, 26 (Telefonla) - Hey'eti Vekile bu sabah toplandı. İçtimaı saat 16 ya kadar sürdü. Saat 18 de ikinci bir içtima daha akdedildi 

~~:ı ~~~ı:;ı;~~~:~~r~~uv~~i: j 1 ve ara~aki tatil vaktinde Başvekil Hz. bitaraf mübadele azasını kabul etti. 
leri çok ileri gittigine ragmen 1 Oğrendiğime göre muallak mesailin nihai bir sureti halle bağlanmış olması için bugünlerde Hariciye vekilimizle Yunan sefiri, bitaraf 
i memleketler, mlidafaa me- 1 1 rüesa ve Tevfik ~amil Beyden mürekkep bir içtima akdedilec_e~t~r._!~~et Pş~ H~"....ile bitarafların görüşmeleri bir saatten fazla sürmüştür. 
!erindeki nom1a 1 faaliyetleri Lllw•i~ili!i!!-İl!~C.!!!!!iıı~~~~iiiiiiiıiırXıilll!B-==?l:aıı,_aiııiiiıimıı:ml!İ'L"lll!.İ!'ı!n~la!~---ıiiiı~~!ii!i~!!!~iı!!!!i!il!!ii!i!ii!i!!!!!!!!!!ii!i~i!!iiii!iiii!~i!!!i!!!!!!!l!!i!ii!!!i!!!i!ii!i!ii!~--ii!-!iiii-ii-~ıiiiiiiilliiJJ azaltmak ·öyle dursun, bila- - ---- --- --- ---~ --- -- - - - --- - -

~:~if:~;1:~~~e~eb~:~i~~~:- Meclise yeni ve mühim Turing klüp Amerikalılar 
etlenmeg· e çalışmaktadır - -~---~ _ ...... _ 

. Son Londra konferansında d • • t 1 A h • J d • 
cyan eden müzakereler ve ha o r ayı 3 ve rı l •... . . . . lstanbulda geni bir 

Muhiddin 
Paşaya 

Bey Çemil 
cevap veriyor! 

devletler arasında çıkan çıkan 
'laflar: her milletin politika 
sulh ve harp meselelerini ta Ziraat Bankası 

her sene köylü
lere 1 milyon 
lirahk pullukla 
tohumluk tevzi 

edecek ... 

ı .:.\ Iısatırl.er nasıl ızaz j hatıla ne yapıyorlar / 
edılecek't E , ı· · · · a· d · - manet me: u ıyetını şım ı omuzun a 

ide nasıl bir haleti ruhiye- 1 
tesiri altında bulunduğunu 

k açık gösterdi. 
İtalyanın harici mukadderatı
elerinde tutan M. Mussolini 
Grandiııin son nutukları i te 
haleti ruhiyeye biraz daha 

-- Hasl•ne 500,00fJ doldr sar- taş C .1 p · d o"ld. E k 
Dahiliye vel<ili per- file ı•iicmla getlrtlecelıtlr. ıyan emı Ş. eMı ır. manet, en-
şembeye geliyor ~ disine rehberlik iddiasında bulunanların 

1 

bıraktıkları borçları daha uzun 
Beynelmilel Turing kulüp d 

kongresinin hazırlık~arına de- zamanlar ö eyecektir 
\"am olunmaktadır. Kongre a- Esbak Şehremini Cemil Pa- .--L 

uh verdi: Kuvvete istinat e
iyen hak, hak değildir. Çok 

;dai ve belki de biraz gayri 
ni olan bu düstur, milletle
bugünkli münaseb<ıtında bi

ti derecede amil olmakta-

zalarına karşı azami misafirper şanın, vaktile Şi~lide satın ah-
Türklerin alacağı va- verlik gö:;terilecektir. Bu husu nan bir arsaya verem hastaneııi 

. su temin için şimdiden bir pro- nin yapılması muvafık olacağı 
purların gümrük res- : gram hazırlanmıstır. hakkmdakibeyanatına karıı dün 

minden istisnası 1935 İstikbal ve İzaz programı Şehremini Muhiddin B. ıu ceva-
Bu programa göre 30 Ma- hı vermiştir. 

Vakıa adalet ve ınsani hissi- Senesi Sonuna kadar yıs cuma günu kongre azaları ı "-Zannediyorum ki, !stan-
t noktai nazarından buna te- temdit edilecek Karadc11it bogaz·ııda istikbal bul Şehremaneti mesuliyetini ha 
Üf etmek lazımdır. Ancak enileccklerdi. · len omuzunda taşıyan Cemil Pa 
nyada 've beynelmilel münase -· - Cumartes sab.:ıhı saat 10 da sa Hz. değildir. Erbabı ihtisa-
tta yalnız bu hakikat yürü- Hükumet, kat'i mua- Perapalasta beynelmilel Tu- Aoıir •. ı nlr/11/ol M. <lreı•ı• sın kanaatine göre bahsoluna:; 
r. Onun için hayatta mahkum hedeler akdine kadar ring kulüpler ittihadı heyeti i- Amerikanm sabık mümessi- yerde verem hastanesi tesiri sıiı 
ınağlfıp olmak istemiyen her muvakkat ticari itilaf- l 1 daresi içtima edecektir. Saat li amiral Bristol un teşebbüs h.i şeraite uy~~n degildir. Tav-
t, mutlaka realist olmağa, ev 14 t.e. Doyn~~ahçe sarayıda ve faaliyetile sehrimizde bir s_ıye olunan. dıger hususata ge- . 

ve havallerden kaçınmağa lar akdi için salii- İkhsat Vt>klll Şakir hq, dahılıye vekılı tarafından kon- hastane in ası takarrür e~i_ş- lınce; _kendı _zaman~ Emanet .vet Muhldd111 beg 
cburdur. hivet istiyor. gre k_u a~ ohın~~a~tır, ı:.aa~. 1~ tir. Hastanenin yapılması ıçın m~sulıyetlennd.~ vucude ~ettr- si noktai nazarı bugünün reJimı 
liakikat sudur ki, bu~n mil- ANKARA, 26 (Telefonla)- layiha münasebeti le encümene da n;ıı~afırler, buyuk cam.ıerı, 500,000 dolar sarfına lüzum gö- mış olmaları, gostenlen luzµma ne asla uyrun olmadığını da keı 
lerin birle mesi ve sılahlann İktıs2t encümeni bugün heyeti izahat vermiş ve bütçeye bunun asan ı;ıtıkavı e ayapı temaşa rülmektedir. Bu hususta hazır. bir delili fili eski! edebılirdi. · dılerine h:tırlatmak isterim. 
tılrrası fikirlerinin en ziya- umumiye içtimaından sonra için 400,000 lira konduğunu bu- yerlerı gezeceklerdır. O akşam !anan projeler ehrimizdeki A- Sözle iş yürümez Emanet im· " 

revac bulr:luğu memleketler toplandı ve hükumetten mecli- nunla hükumetin pulluk alıp şehremaneti bir ziyafet verecek merikalılar tarafından da tas- diye kadar ve bundan onra da , Muhiddin Bbeyin bir 
birile teslihat yarı~ına cık- se gelen ve encümene son ola- dağıtması bir çok külfeti ve pa ve suvare tertip olunacaktır. vip edilmiştir. Amerika sefi;i ha uzu~ 7:ain:anlar bu gün bize 1 mektu u 
bulunuyorlar. Vakıa onlar, rak tevdi edilen dört layihayı rasinın tahsil edilememek gibi 1 haziran pazar günü saat Mr. Grew'in riyaseti altında ve rehberlık ıddıasında bulunanla- ' Bazı gazetelerde son günler 
hareketlerini emniyet ve müzakere ve intaç etti. Bu mü- bir çok neticeler husule getire- lO da Galatasaray salonunda buradaki salahiyettar Amerika rın yaptıkları işlerin bedelini ve de Şehremaneti aleyhinde ne ri 

h edebiyatı ile örtmeğe çalı- him layihalar bütçe encümeni- ceğini, bu paranın az olduğunu, kongre müzakeratı olacaktır. lıların iştirakile geçenlerde ak- borçlarını ödemekle me ·gul ola yat yapılmaktadır. Bu neşriya
orlar. Fakat bu savaş fayda- ne tevdi edilecek ve önümüzde- ihtiyacın bir milyon iki yüz bin Ayni gün saraylar gezilecek, tedilen bir içtimada böyle bir caktır. Emanetin halka her han tın haklı veya haksız olması ay
lır. Güne i çamur ile sıvama- ki hafta bidayetinde heyeti u- pulluk olduğunu söylemiştir. bir deniz gezintisi yapılacak ve hastane inşasına lüzum görül- gi bir teklif tarhına salahiyeti rı bir şey. Ancak bir kısım neşn 
iınkan var mıdır? mumiyeye sevgedilecektir. Beheri on liradan on milyon akşakm. yepmeği Ya_t ~~l~pBte '!e- (M 1. 1 h'f d ) olmadığını söylemeği zait adde- yat meyanında Taksim meyda-

. . . nece tır. azertesı gunu ogaz amacı a tıncı sa ı e e d' . . 
'türkiye icin rok garip bir te- K" l"l ll k !ıradan fazla paraya ıhtıyaç .. d b' d . . t' . 1 , ıyorum. nındakı inşaat ıle Yalova yolla-

- ~ oy u ere pu u .. b 1 · 'ha et ıcın e ır enız gezın ısı yapı a Sermaye tedariki için ekmek 
ıdir. gosteren u mese enın nı y · kt S 20 30 d M tb 

b •• Bu layihalardan birincisi ıo senede temin olunabileceği- ~a .'r. _ aa~ '. a ~ ua~ Yunan takımı.. fiatlerinin kırk para yükseltilme (Mamadi altıncı sahifede 
"-tneb~ gadzetehlerde ve dh~tta pulluk ve saire için bir sermaye ni söyleyen Şakir Bey Ziraat "~mıfyetı mısatr~er §e;efın~. b~.r 

ı tet~ı.kler e .. e~en aıma tesisi hakkındadır. Layiha a- Bankasının her sene bir milyon zıya et verece tır. a _ı gun_u 
ı(·'m'.~ın en muhım .kısmı~ ynen şöyledir: " Senevi tediye liralık pulluk dağıtacağını ila- Yalova kaplıcaları gezılecektır. 

~ mudafaamıza ta~sıs hettı- miktarı 500 bin lirayı tecavüz ve etmiştir. İktısat vekili bun- (Mamadi altıncı sahifede) 
.ızden bahs ve_ ~u attı. ara- etmemek üzre pulluk ve saire dan başka dahilde pulluk yap- --·-· _ 
ınız tenkıt ~dılıY,0r: İlav~y~ alatı ziraiye tedarikinde kulla- tırılması mevzu bahsolduğunu 
r;Jın yo~tur ~ı, Turk_ı,Y~. a - mlmak maksadile Ziraat Ban- da ilave etmiştir. Köylü aldığı 
~ v:rıle~ ?ırcok hukumle~- kasına iki milyon liralık serma pullukların parasını iki senede 
Oıd~gu gıhı, bu n~.esel;~e e ye tahsisine ve bunun için Ban- ödeyecektir. 
lıınun<lan fazla mubalagalar, ka ile mukavele aktine İktısat 
baJag· a11 rakamlar karıştırılı- k·ı t' d Tohumluk tevzii . . • ve a e ı mezun ur. 
· Hıç hır kast veya ~ena nı:(.el Tahsis edilecek sermayenin 
~atuf olmıyan ııe5rıyata dıye sureti istimali bir talimatname 
1ıniz yoktur. Bu gibi neşri- ile taayyün edecektir". 
nihayet hakikatle karşılqşın • . . 

İkinci layiha Ziraat Banka
sınca tedarik ve tevzi olunacak 
tohumlukların maliyet ve sa
tış fiatleri arasındaki farklar-

tashih edilmektedir. Yasıyan Şakır B. ın ızahatı 
devam eden neşriyat ise, Tür İktısat vekili Şakir Bey bu (Mabadı altıncı sahifede) 
aleyhtarlığından doğan pro 

anda mahiyetindeki yazılar
Yazık ki, en ciddi sayıfalar 

bile hakıkatle hakikatin en 
k ifadesi olan rakamlarla 
bir münasebeti olmıyan şey
tesadü{ ediyoruz. , 

llu yazılar, şüphe yok ki, politi
' bnşmıyan ve sulh mefkiiresi
nanan Avrupanın bazı halk taba
tında aleyhimizde menfi fikirler 
dırmaktadır. Yalnız bizim ale

tle olduğu için değil, bizzat 
lıatin aleyhinde olan bu rivayet
IJıahkı'.\m etmek gene hakikat na
borcumuzdıır. 

10 haziranda bonoların 
tevziine başlanacak 

Gayrimübadiller bununla Yunan em
lakinin müzayedesine gireceklerdir 

İdare hey'eti dünkü içtimaında nelere 
karar verdi?. 

GeHn güvey 

M. Mussolininin kızı 
ve damadı lzmirde 

Sinyora Edda Llı•n11110 ile 
kont RBrlo Civ:ınno 

İtalya Başvekili M. Mussoli
ninin kerimeleri SinyoraEddaLi 
vanno ile zevçleri Kont Karo! 
Civanno cuma günü Pogliya şir 
ketinin Ecitto vapuru ile İzmi

l:ıaha geçenlerde Maliye Vekili
~ B. M. Meclisinde bu mcvzua ( 1000) ve (10,000) liralık ol- re gelmişlerdir. 

eden beyanatında Türkiyede 
müdafaa bütçemizin eski sene

nisbetle bir kaç milyon eksik ol
unu ve müfaaya tahsis ettiğimi, 

mak üzere beş kısımdır. Küçük M. Mussolininin kerimeleri 
bonolar kusuratı tamamen tedi- Sinyora Edda ile Kont Kar!o Ci 

~ğın başk• milletlerin tahsisatı- 1 

zaran daha bi;yük bir nisbet ar
diğini - çok esaslı tetkiklere ve 

llılara istinat ederek - gö~ter-

ye için yapılmıştır. Bunların ta
bı ( 10) hazirana kadar bitirile
rek derhal tevziiatına girişilecek 
ti. Fakat gayri mübadillerin 
bunlardan en müsait surette is 
tifade etmeleri için tevzii mütea 

lıu ıniınascb tle şunu da açık a- . • . . kip, bonolara karsılık olan, em-
lliiylemekten çekinmiyoruz: mil- Gayrimiıbaaı.ı ;r cenııyetı lfık müzayedelerine aslanması 
dafaamızı ve onun vasıtalarını. idare he11'etl l('Iİ1"8 halinde muvafık görüldüğünden bonola 
ıneJ olan her neVl taarruzlara . .. · · 'hk ki · · b ·· d --ı·y 1 · t'kl"' · · 'k Gayrı mubadıllere ıstı a a. rın tevzıatı u muza ye e hazır-lr. ·"'"'' c ve ı~ ı cuımızı vı ayc • • . , . . . . . 
~ir kuvvette bulnnduruyoruz. rının bır kısmına mukabıl tevzı 11'.ldarının ık~alıne .talık ed~.ın:ı_ış 

urıyeı ıdaresı bunu en basit 1 edılecek olan bonoların Damga tır. Maamafıh bu yuzden buyuk 
~k ve va ıle tdakki eder. j matbaasında tabedilmesine baş-. bir teehhür olmaması için müza 

vanno bunda bir müddet evvel 
evlenmişler ve geçen hafta Ak
denizde Balayı seyahatine çık
mışlardır. 

Kont Karlo ile refikaları cu
ma ve cumartesi güleri vapur
dan dışarı çıkmışlar, İtalyan 
konsoloshanesine gitmişler, Va
li Kazım paşayı ziyaret eylemis 
lerdir. 

Şehrin ayani temasa mahal
lerini gezmişlerdir ve cumartesi 
birde tekrar Ecitto vapuru ile 
ve Pire Brendizi tarikile İta!-

Bükreşte vahim bir 
• hezimete uğradı 
Bükreş 26 (Apo) - Dün Bal 

kan kupası için burada Romen 
ve Yunan milli takımları arasın 
da vuku bulan maçta Yunan ta
kımı bire karşı 8 golla maglup 
oldu. Maçta naibi krali prens Ni 
kola başvekil, nazırlar Yunan 
sefareti erkanı ve binlerce halk 
hazır bulundu. Maç hakemi Yu
goslovyalı M. Ruzicti. Yunanlı
lar meğllıbiyetlerini kısmen sa
hanın çimenlik olmasına ve bu 
na alışık bulunmadıklarına atfe 

\diyorlar. . 
Romen takımı sahaya şu ekil 

de çıktı. 
Lapusneanu 

Steiner Burgor 
Refinski Vogel Çodk 

Kavac Disiv Becer Dobai 
· Barbiğ 

Yunan takımile 
maç yapılmıyacak 

T.1.C.1. lıtanbul Mıntakaaı 
Riyasetinden; 

Yunan Futbol takımı ile bir 
müsabaka icra edileceği gazete
lerde yazılmakta ise de beynel
milel futbol federasyonu nizam
nameai ahkimına tevfikan müsa
bakanın aıa:ari on dört gün evvel 
kararlasbrılma11 icabettiği halde 
her iki teşkilat arasında bu yol
da müzakere cereyan edip he
nüz bir mutabakat hii11l olma
ması ve Yunan milli takım oyun
culannın lstanbulda tevakkufla· 
rının ne kadar imtidat edeceği 
tavazzuh etmemiı bulunması do. 
layıaile mezkiir takımla tehrimiz .. 
de hiç bir müsabaka yapılmaya. 
cağı tebliğ olunur. 

Beyoğlu sulhceza mahhemeı;tnde Vali Uuhtddln Heıı 
aleyhine arıl•n dava giJr/llilrlıen 

En yakın vilayet merkezine! 

Şehremini Muhiddin Beg al•ghlne açılan 
daııa nalıledlllgor .. 

Şoför Ahmet Hamdi Ef. tara Reis, evvela müddei umumi-
fından Vali ve Şehremini Muhid nin mahkemeye gönderdiği itira 
din B. aleyhine açılan darp ve zın okunulmasını istedi. 
hakaret davasına 17 mayıs ta İt" · t • _ . ıraznamenın me nı 
Beyoglu sulh ceza mahkemesın 
de başlanıldığı ve Muhiddin Müddei umumi muavini Bür-
B. in mahkemede bulunmaması han B. itirazında diyordu ki: 
hasebile mumaileyhin ihzaren " Şoför Hamdi Ef. yi hakaret 
celbine karar verildiği ve dava- ve darp tan hakkında şikayet ve 
nın 26 mayıs pazartesi gününe dava olunan İstanbul Şehreminı 
talik edildigi mallımdur. ve Vali vekili Muhiddin B. hak-

D .. kü' h k knıda Beyoğlu sulh ikinci ceza 
un mu a eme hk . d d d . .. ma emesın e er estı ruyet o-

Dün sabah saat onda davanın lan davanın tetkik ve niyeti va 
rüyetine devam olunmuştur. zife haricinde iken muhakeme e 
Mahk~~ede m.üşteki Hamdi E~. devam hakkında 17 mayıs 930 
ve vekilı Hayn B. maznun vekıl da ittihaz olunan karar kanun 
!eri Ramiz, Necati B. !er hazır 
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Siirt Meb'usu 1 laıımıstır. 1 yedeye c'k~rılac k c nlak mınta 
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• 
'!ARIÇTEN DIGIMIZ HA BE ER i 

• ye e ye kan a 
Bazı ihtirazi kayitlerle tatbik ediliyor 

(Veni vaziyet 
Müstantik Hikmet Bey davası Büyük1~1ı et~ 

Meclisinde ... 
Franaada Yeni nutuk 

1 
j 

' Nümayiş! - ... ..._ ... - I-Iakiınc ı1akza 
Suriyenin yeni M. Mussolini inkı-

teşkilatı 7,500 kişi iştirak laptan bahsetti Hikmet Bey mühim ve sayanı 
- etmi;;tir. - ----- ibraz edeceğini söyledi. Dava 14 

cttı 

dikkat vesaik 
hazirana kaldı 

' 1 Milano, 25 (A.A) - M. Mus Sılriyede yeni kanunu esasi- --·- solini takriben 300 bine yakın A Bursa, 26 ( Milliyet ) - rarladığından aynimevzuaavdet reyanına halel verebilecek nok-
in tatbikine başlandı. Suriye, b" h Ik k "' 

1 
. k d . ğır cezada Hikmet B. in mu- mecburiyeti hasıl olmuştur. Kad talarrn saklanması lüzumu der-

•ilistin, İrak ve Hicaz hadisatı PARİS 25 A.A. - Commu ır a ut esı arşısın a mıi- hakemesine saat 10 da başlan- riye H. tahkikatı temyiz kara- gardır. Maddede müstantik i-
akit vakit nazarı dikkati celbe ne idaresi~in yıl dönümü müna h~m bir nu~uk sö~l~~iş, bir kaç dı. Riyasette Saim B. iddiada rile İzmire göderildiği sırada bu çin geniş bir takdır hakkı var
ecek birer mahiyet alıyor. Bil- sebetile komünistler bir nüma- gun evvel ırat ettıgı nutukların Fahri B., Hikmet B. in vekille- nu ajans, matbuat dünyaya ilan dır. Adliye tahkikati kapalı 
assa Surıye, İrak ve Filistin gi yiş yapmışlardır. Nümayişin İtalyan mill~~ini uykuya dal- i"İ, kalabalık vardı. Temyizin etti. Bu cürümse mücrimi İstan kutu ve adalet otomatik maki
i Cemireti Akvam mandası al başlangıcında komünistler bay- ~akt·a-~. ~en e~ek . g~yesını n~~zı okundu. Karar tastik e- bulda değil, temyizde aramalı- ne değildir. Suur ve idrakle ha · 
ııı:la hulvnan memleketlerdir. raklarını bırakmak istemedikle guttugunu temın etmıştır. M. dılıyor. Ancak tahkikat safha- dır. Havadis oradan şuyu buldu. reket adliyenin şıandir. 

rinden küçük bir arbede çıkını~, Muss~lin~, İtaly.anı~ iç.i~de bu- la. n.ni ahara bildirmesi keyfiye- Tahkikatı ben, yaptım, kararna- Adliye için bir a0··nu··m nok-
;uriye mandası, Fransaya veril lundugu ıktı d ek l t se ıiştir. On seneden beri buranm bu esnada bir polis kamından j . sa. 1 m~~ 1 a . - tının cezayi müstelzim olup ol- meyi de yazmak düşüncesini tasi teşkil eder aci hakikatlar 
faresi muhtelif şekillere girmiş yaralanmıştır. Bir kaç kişi tev- bebıle nazarı dıkka:ı .başka hır madığının teemmül edilmesi söylemek cürümse bu muliihaza karşısında heyetiniz ve vicdani 
ir. Şimdi de yeni kanunu esasi kif olunmuştur. Bu nümayiş noktaya cel~etmek ı~ın beyana~ noktasından ekseriyetle nakız- yı doğru görerek kararname yaz amme hayretten hayrete düşe
. . . . . hemen hemen tam bir sükun i- ta bulunduguna daır ecnebı ediliyordu. Müddeiumumi itti- mak için Hikmet Beyi İzmire cekti. Evvelki kararınız yerin
.m tatb~km~.en ~ahsedılıy.0~· Su cinde cereyan etmiştir. Nüma- memleketlerde ileri sürülen fi- ba istedi. Hikmet B. çok ümit- göndermek te cürme iştiraktir. dedir, ısrar etmenizi dilerim, 
ıye~e bır n;-.uess~;~ :fe~~sı ;ar viş bittikten sonra Hindiçinili kirlerct karşı protestoda bulun- lendi. Kuvvetli esbabı mucibe- Vazifei memurure suiistimal e- dedi. Müddeiumumi Fahri B. 

• 11• u me~ ıs . . e ır a- 20 kadar kimse tevkif edilmiş- muş, talyanın karşılaştığı ik- ye istinat eden beraet kararım dilmişse bunda müvekkilimin, kalkarak 150 ve 147 ıncı madde 
.unu esası pro]esı hazırladı. Fa · tısadi güçlüklerin di D-er memle at Suriye millicileri memleket tır. k 

1 
d k' d d h "b.. ..k temyizce tastik edilsin diye bas 1 adliye vekilinin hemfiil olması leri okuyarak İrfan Emin Be-

Bu r;imayice 7500 kişi işti- et er e ın en a a uyu ve !adı· b dehu ·· d·· - ·· · ı · · dd · ·k · · f k •n"nı·n ı"stı"kbalı"nı· ı"stiyorlardı. " im d • ' a. . gor ugu . zarure. • azımdır. Maddei kanuniyeye gö yın ma emn ı ıncı ı rasını 
- k t · f Te k.f d"lenle · ağır o a ığını ilave etmiştir. d l ı b ı R lu yüzden Fransa ile çıkan ihti ra e mış ır. v ı e ı nn M. Mussolini, nutkuna su söz- ~ ayısı e ı ~astta ıyaset~- re ifşa edilcek şeyler memuri- meskut bıraktı, hakim bir mad-
lf halledilmiyerek meclis gayri adedi 150 dir. Bunlardan 104 Ü !erle nihayet vermiştir: . c1:1m~ura. Kadrıy.e !f· meselesı- yet hasebile gizli olarak tevdi e- de ile sevkedilen suçluya bir 

luayyen bl
·r zamana talı"k edı·ı . ecnebi ve 34 ü hindiçinilidir. "B nın, Izmıre naklını telgraflama dilen vesikalardır başka madde ile ceza verebilir. 

aşında bulunduğum hüku ' h "f k 1 1 · 
· Müessisan meclisinin kanu- Annamlı mevkuflar met bir kabine mahiyetinde de- sıı;ı a ~ra sır ı şa etme sayı - Muvekkilim gazetelerdeki hava- Kendisine 0 madde üzerinde so-. . . .. s . d mıyacagını bu telgrafın muhte- d. . h • ··ı·h ·ı· d rabilir, tahkikati istintakiyye 

u esası proıesıne gore unye e PARİS, 25 A .A. _ Perşem- ğildir. Yeni bir idare tarzını ve d .. d .... 1 k. t . . ısı sa sımu a azasına ı avee e . ff vası on uru me ıstenen en ı- ; · . . kafidir ittıbaı tekrar talep ede-
. Jnı unvet tesis edilerek a ı b .. .. kif a·ı A 1 bir ihtilali temsil etmektedir. "k .k. t ld - k " rek telgraf cekmıstır. Bu kanu-• 

1 
e gunu tev e ı en nnam ı rı ayı sı aye o ugunu ve a- · ·. • .. .. rim dedi. 

"ll''Tlt ancak kanunla o acak ve .. . .
1 

d b" . h . Ben bu ihtilalin reisi ve müda- 1 t b"ld. · d" - · . .. 1 d" nun çercevesıne curum olarak · • f h kk . . mh numayışcı er en on ın apısa- .. . e e ı ır ıgını soy e ı. • · d k" Irfan Emin B. müddeiumu-

) 

t 

, susı a a ı reısıcu ura ve h • . .. d .1 . f fııyım. Bu ihtiliil idaresini ben "T 1 f . . d . sıgamaz, bu madde e ı başkala 
ilecekti. Bütce, mali kanunlar nBe 1asdtanes1ı0ne gon hen1 _mdış ı_r. - e .gra mesele~ı avası- rı kaydi ağyar demektir. Ağ- miye cevap verdi. Heyet dört 

, un ar an u cete a ın e ıs- ~~ ço.k alakadar~_ı-. H_ıkmet B. : yara bir şey tereşsüh etmemiş- saat .mü~~kereden s.o?r~ salona 
yana teşebbüsle" maznundur. , - Istanbul. muddeı umu - tir. Telgrafta muhatap icin gizli g.eldı. ~ılahare tafs.ılat ıle. tan-
Nevkufların 6 aydan 2 seneye mısı,. Kad~ıye Hanım me~ kelime yoktur. Neşrolu~an ifşa ı zım edılecek e>.babı mucıbel:'e 
keder hapse mahkumiyetleri is- selesınde alakadarların hepsı- d d h. k etli .. .. d nazaran nakza ıttıbaın ekserı-

k d
. . k.f. . . . 

0 
.. ı an a a uvv curum e ga- . 1 k .1d ... b"l .. 

tenme te ır. nın tev ı mı talep etmıstı. or , etel h' ad· . .. kk·ı· I yet e arar ven ı~·-,nı ı dınl-
1
.. .. k"f· · 1 .. , z ere av ısı muve ı ım d" H .k B k lk f" ~ı · c unun tev ı ıne kanunen u- , . t' S rd .1 . h . ı. ı met . a tı telgra ı 

Mısırda 

Veba çıktı 
Kahire, 26 (A.A) - Ehram- 1 

!ar yakınında kain Talbiye kasa 
basında 36 veba vak'ası görül
müş, musaplardan üçü telef ol
muştur. Hükftmet memurları ta 
rafından ittihaz olunan kat'i ted 
birler sayesinde hastalığın mev 
zileştirilmiş olduğu zannedil
mektedir. 

-~ ........ ------
Bizi iJğrenemedller ! 

.. d ' . . ..d evrmemıs ır. ı enı en seyı er hk"k k b d zum gorme ım onun ~cm mu ·' k k · t B 1 t b 1 ta ı at evra ı en en çıktık-
d 

. l"k h b es o umus ur. unu s an u - 18 .. k . . . 
eıumu ı çe er zaman u d d • . 1 C; d k' • 1 b'I tan gun sonra çe tırmıstım. 

. .. k·ı · ld a egı , ın e ı sagır ar ı e B" 1 h 1. d. b" 
ışte muş ı ata, maruz ka ım. · -.t· E · 1ki 1 k k ınaena ey e ım e ır sır 
Aleyhimde: mütemadiyen pro- ı ışı. ı. dvv~h.d~arar ?hnt1:1naBço i yokturki ifsa etmiş olayım. Ev-

d l d T hk
. uygun ur, a ıse san ır. aş- . k ı· d k ·1 ·· · 

pagan a ar yapılıyor u. a ı- k k"ld k 1 T .. k" ra ın e ım en çı ması e uzenm 
kat esnasında tehdit ve tezyif- 1 a işe hı ke ar

1
a
1
r ? ?maz. Aullr 

1 
de hiç bir mes'uliyet kalmamıs 

k
• b. k ld M k1 yec e er es e erını açıp a- d kt" M""dd . .1 ... , arane ır me tup a ım. e h 1 d 1 · ahk eme ır. u eıumumı ıgın 

h .b. d" H a c ua etme en evve m eme "dd" . k" tup sa ı ı gar ıyan amzaya d d 1 t d'I C" 1 . t ı ıanamesıne esas teş ılede-
vilayetçe işten el çektirildiği h;nk. ala ~C 1 

ebr:h kkum ;urdıye. cek bu noktanin tesbitini talep 
h ld .. dd . Tk h" a ım en ena ı a ın ıra esı- d . d d' ? e mu eı uınumı 1 çe 1~ ni vicdanları ilhamına tebean a- e enıı: . e 1 

bır muameleye tabi tutulmadı. dal t d·ı 1 fh" d s· Reısın evrak ne suretle 
B d d 

. d 
1 

B . e ı eyen ere te ım e er ı j . d k" 1. H'k 
en en e sorma ı ar. u ışte . Ali h . d d b sız en cı ıyor sua ıne ı met 

bö 1 k ld K d
. H zı a tanvevıc anınız an as ı B .. dd. · .1. - d. 

y ece apatı ı. a rıye . k h' b" d.. .. k im • . mu eıumumı ıge ver ım, 
.. d Ad . ff kk" . a ıc ır uşunceye apı ı - ld b.l . ışın e a emı muva a ıyetım k ··d·l· k b ki" sonra ne o u ı mıyorum. Ga-
için azami gayret ettiler. Müd- yara ~ ~~nlrf ara~mı.zı .;, ıyo zetelerden okudum, dedi. 

1 ( 

Fransanın Suriye mümessili 
M. Ponsot deiumumilik tahkikatla bir gün ~umk, e ı. ani kının · na- Ben müstantiki mahsustum,ve 

kurdum. Ona elyevm geçir- bile aliikadar olmadı. Hatta .~ a~r;"~ ~su ' :nun1:;ıa.n - [kaletin emrile fevkaliide müstan 
M. Mussollnl 

; '1eclisin tasvibi le olacaktı. Mu
' l :ıede akti reisicumhura verile-

1 1 ekti. Halbuki buna Fransa it!
'· 1 'iZ elliyor, Suriyenin dahili ve 

< ı:ırici emniyetini tekeffül etti
, ini ileri sürerek kanunu esasi

-ıin bu esaslarını manda yani 
Cemiyeti Akvamdan aldığı ve
ı ·alet vazifesinin icrasına muga 
• ir olduğunu söylüyordu. 

' ı Şimdi meriyet mevkiine kon
t lLığu haber verilen kanunu esasi 
'le gene bu esasların muhafaza 
dildiği bildiriliyor. Ancak bir 
akım ihtirazi kayitlerin de ilave 
•riildigini görüyoruz. Bu kayitle 

ı l in en mühimmi şu şekildedir: 
; " İşbu kanunu esasinin hic 
· ıir maddesi Fransanın Suriy~ 

f • 1akkında bilhassa Cemiyeti Ak
, ıama karşı olan taahhütleri ile 
1 • k. :aaruz etmıyece tır.,, 
( 

Avustaralgada 

: rayyareci kadın 

- - -··--
Bir Alman gazeteıdnln mat
buatımız hakkında hiç bir 

esasa iıtlnat etmlyen 
malumatı .. 

mekte oldug- u inkişaf safhaları ı· Doktor Arapyanın tevkif mü tı ,çep e enn en, çı ız 0 ugu- fk l ak b · d"Jd" 
kk 

· · d.d. · · be .- nutesrihedereksözebasladı: Sıfo.ar u_ışememure ı ~m. 
tibarile hücum edenler bu ihitila ze eresının tec ı ı ıcın nı C · k · k ı atı kanunım ancak Kadnye 

• f"k" .. k .. 1• k T 1 f G - eza anununun en co yan H hk"k • le hakim olan ı ır ve akideyi muş u ata so tu. e gra ı a-
1 

f . dil .. dd · . . ta ı atını yapmaga munha 
bilmeyenlerdir. zi:· e Hz. ne değil, seryaverine dş ~- sı~.e den uçl m~ ~sıvı;:: sirdi. Madem ki, elimden evrak 

İcra dairesinde tatil çektim. Bir tahkikatin ikmalin- dırk"kı, eb:m
1 

hen gehsekkun ara. ır alındı müstantiklik sıfati da üze 
Bazı Avrupa gazetelerinde vakit İ de kararnamenin yazılacag" ı sı- a ı a ı e ayat a ı vermıye rım· den kalktı. 

vakit memleketimize dair çıkan ya- "- talya harbi umumiye gir . ceğim. 
zılar, kimbilir hangi membalardan miş, 652 bin maktul, 400 bin rada evrakın başka mi.ıstantiğe . . . . . . . Gazi Hz. !erinin hayatile ara.-
alınarak neşredilen haberler Yeni malUI ve bir milyon yaralı ver- verilmesi tarihi adlide görül- .. Bı.ncısı =. "'.' az~f~ı .~em~reyı. kadar bir meseleyi şimdi bile ol 
Türkiye hakkında . bu gazete~crin ne dikten sonra muzaffer çıkmış- müş şey mi idi? Anlasiliyordu- suu~tımal~. ı~ın~~s:.muheyyıç ha sa gene telgraf çekerim, bu nok 
kadar noksan malumat sahıbı olduk- tır. Ben bunları eski kinlerin a- ki işte entirika vardi. Bunu Re- vadısler; ~çuncu~u,ara, vebaya- ta sorularak hakikat anlaşılsın 
~~rını göstermeğ~. kafidir. . Ahiren !evlenmesi için söylemiyorum. isicumhura Hz. ne bilvasita şi- ya mugayı - neşrıyattır .. "!3~~l~r dedi. Heyet kısa müzakereden 
Zcıtun.g. Verla~ • n~mı~d~kı ~·iman Çünkü dünkü düşmanlarımızla kayet etmiştim, 48 saat sonra ulu ?rta~erk~s h~kın~a?lçus':1z sonra evrakın Hikmet Beyden 

gazetesının yaz ıgı ır a er ır ta- b k h d .. ·· b Ankaraya rag" ırildim. İzmirde- ta. tbık edıle. bı_len suç, hakımlenn alınmasını, dosyanın tzmire nak 
lam Avrupa gazetelerinin memleke- anştı • em urustçe arıştık. "' 1 h 
timiz hakkında bir şey bilmedikleri- Hatta bunların bazılarına sami- ki tahkikata gittiler müstantik vıcdan selımı 0 masa er vatan li tarihlerenin müddeiumumilik 
ne delildir. Bu gazete harf i nkııiıbın mi dostluk rabıtalarile merbu- Nazımı da göndermelerini rica daş bu cürümlerden damgalana- ten telgrafla sorulmasına karar 
dan sonra Türk gazetelerinin artık tuz. ettim. Meb'us Kavalalı Hüse- bilir. Nakız kararları vazifeyi verdi. 
okunmadığından bahsederek İstan- Bu tarihi hatırlatıyorum. Çüıı yin B. den 100 lira borçlanarak suistimal tabiri bin birinci de - Hikmet Bey devam ederek 
b~I gazetelerin~ ~n ınühimlerinin kü İta!~ a inkılabı 1915 mayısın otuzunu eve kırkımda Nazıma fa, suiistimal edilmiştir. Ceza nakli dava telgrafla tebliğ edili
gundelık karılerının ancak dört yüz da baslamıştır. İtalyan milleti verip İzmire gittim, hala ödeye kanunu ifşayi sırri memurine yor. Bizim hiç haberemiz olma
(!) e indiğini yazıyor. Sonra bu ga- ancak· 0 tar!hte mukadderatına medim. Nakızda mezkur ifsa e- tevdi edilen vesikaları, kararları dan fzmire gidiyor, işin letafeti 
zetc hükumetin bu vaziyet karşı~ı_n· karşı seyirci olmaktan çıkmıştır. dilen sır nedir? Gazi Hz. kim- emirleri tebligatı diye zikretimş işte orada diyerek bazı mühim 
da gazetelere yardrma karar verdıgı- B .. İt 1 k dd t dir? tir. Başkaları tabi_rilede hiç_ b_ir vesaiki ibraz edecegı-·ni 8 ;;,.,liye-
ni ilave ediyor. Yanlı'ın hangisini ug..'m A a.y~ .mu a era ~~ f 1 ı ~J 
tashih edelim_, E 

1
• .. r yegane hil.kimıdır, bunu bugun Türkiyenin yegane mümessili sı atı 0 mıyan an ışaretetmıştır. rek muhakemenin 14 hazirana 

Hm ki, harf i~İrua:;;.:rıuı;::i~;{;:r.,e gördünüz. Millet her ta bakasın- : .ıyılan Reisicumhura karşı mah Hikmet B. tahkikat bittiği sıra talilı:inı talep etti.Muhakeme 14 
her tabakası arasında muvaffakiyetlc da, amelesinden darülfünun tale remiyet mutasavver mi? Hangi- da evrakın başkalarına verilme haziran 9, 30 a kaldı. 
ve az zamanda müspet neticelerini besine vanncıya kadar müsel- dosyayı isterde acap okuyamaz. sindeki mahzura temasla, en ı • tlll • ı 

ANKARA, 26 (Milliyet)_, 
Mecliste bugün mühendis \11 
fen memurlarına verilecek ihtİ 
sas ücreti hakkındaki layiha 
müzakere ve kabul edildi. Bil 
kanunun maddesi şöyledir. vi· 
!ayet mühendis ve fen memur· 
nu mucibince kesilmis ihtisıı.S 
!arına (ıtose ve köprü.ler) kaıt' 
ücretleri p· · '.:ahilinde 1929 se- ' 
nesi bir haziranından 31 ağtıS· 
tosuna kadar evvelce aldıkları 
maaş ve tahsisati fevkaliidele
rin ita miktarile dahil oldukla· 
rı 1452 numaralı kanundaki de
recelerine göre aldikları maııf 
lar arasındaki fark 1525 nurııJ· 
ralr kanuna tevfikan nafıa biit· 
çesinde şose ve köprüler narııİ· 
le açılan fasli mahsustan tesvi· 
ye olunur. 

Meclis perşembe günü tol" " 
!anacaktır. 

Yeni layihalar 
ANKARA, 26 (Milliyet)_, 

Arazinin kısa bir müddet zııt 
fında umumi tahririnin icrasİ 
ile yeni kıymet !er üzerinde~ 
vergi alınmasıııın temini icitl 
tecrübeler icrası hakkındak(ı" 
yiha ile inhisar idareleri ' 
şahsiyeti hükmiyeyi haiz mile 
sesat halinde ve mülhak büt<: 
ile idaresi hakkındaki lii.yilı' 
m~clisin per~embe celsesinde ~. 
muzakere edılecektir. 

Meclisin tatili 
Ankara, 26 ( Telefonla ) _... 

B. M. Meclisi nihayet 5 hazirıı~ 
da tatil kararı verecektir. 

Heyeti Vekilede 
Ankara, 26 ( Telefonla ) _... 

Heyeti vekilenin akşam içtiırıa ~ 
sat 22 ye kadar devam etti. BU a 
iı;t~mad~ ~evlet Bankası layilıl ~ 
sı ıle tagşış kanunu, orman işlet t 

m~ kanunu ile ba~ı tefsirlerA gibi 1 
mustacelen Meclıse sevki lazt!I' d 
gelen mevat müzakere ve intaS 
olunmuştur. 

~illi il\:tısat \7 t' ~ 
tasarrufc('111ivetİ h 

, SYDNEY, 26 A.A. - Tay göstermiştir. Bu yüzden gazetelerin !ahtır. Binaenaleyh, mi\!et hak- Gazinin hayatına taalluk eden yüksek makama bilvasıta dikka 
Jatışr. h.içe indiğini söylemek mem- larmı müdafaaya amadedir. Bü- mes'elede kendilerine bazı mü- tini celbetmekten başka şey yap 
ıc.~~t~mız h.akkında hiç bir şey bilme ' tün enerjimizi, teskiliitımızı, lahazalarını arzetmişim, ifşayi mamıştır. Nitekim temyizde tel
dıgını gostermcktır. Gazetelerin k · · . k .. · . . grafta ifşayi sir vardır diye kat' 

ANKARA, 26 A.A. - Mil~ 
iktısat ve tasarruf cemiyeti b~ 
hazirandan itibaren kuruluş 111' 
saisini bitirmiş olarak çalışrfl1 

sına giriyor. Geçen bu altı ai 
zarfında cemiyetin şubetetl 
memleketin her tarafında 11i· 
zamname mucibince vilayet vı 
kaza merkezlerinde kol buda~ 
salmıştır. Teşekkül eden şubt'. 
!erin sayısı dün akşam üzetl 
279 u bulmustur. Katibi umıı· 
milik hazirar{ın ilk haftasınd1 

toplanacak olan merkezi urn\l' 
miye yeni senenin mesai prır 4 
gramını arzetmekle beraber gt' ~ 
çen altı ayın mesai ve para )lt 
sabını verecektir. Bu merket' 
umumi içtimaında yeni teşe~ 
kül eden şubelerin tasdiki,19~ 
senesi bütçesi, altı aylık mes'' 
nin kat'i hesabı ve sergi mas'' 
rifinin tasdiki görüşülecekti'' 
Merkezi umumiye arzolunacıı.~ 
raporlar meyanında Ankara~ 
açılan serginin Türk sanayici' 

Yunanlstanda .. lerile Aııkarada tacirler arasv 
· ·,ıareci Mis Amy 

Johmson Port 
"oarwin'den 320 
, ni 1 uzakta bu-
• unan Daly 
Vorers'e gelmis 

\i r. Sabahleyin 
• 7 ,S ta bir mik-
ı . 
tar benzın a 1-

• iıktan sonra200 
; ııi 1 cenupta bı 
· unan Alexendı r·ıı.s ·""m} 
; ·a gitmek üzere havalanmıştır. 
Mis Johmson geceyi orada geçi 
~~ektir. 

~---·----

Japon yada 

Protesto! 
Tokyo, 26 (A.A) - Bahriye 

.ımumi erkanı harp reisi amiral 
Kato kendi fikrince milli emnü 

1 'elameti tehdit eden Londra bah 
ri muahedenamesine karşı pro
~esto makamında olmak uzere 
lstifa etmistir . -

1 • 

-· k.1. uvvetımızı temer uz ettınyo sı'r midir~. Bı"zzat Reisicumhuı 
Firari rumlar ~~.:~:~~~~~rtibatm izahı d' 

muş ı atı okuycu bulamamaktan de- H•d' · 1 b" . f"l l - i bir şey söylememiştir. O halde 
ğil, yeniden bir takım tesisat yap- ruz. a ısat asa ızı ga ı av a- ra telgraf çekmezdim. Bittabi 

k l.k mesele üzerinde var mıdır,yok-
mak, hurufat ve saire makineleri ge- mıyaca tır. en yakını ser yaver ı makamı-
tirtmek için para sarfından ileri İstikbalden emin na çekecektim. mudur düşüncesi bedahet kar-
gelm~ş~ir. Bu tesisat gazetelerin ne- İstikbalimizden kat'iyen emi- şında fuzuli teemmül sayılamaz 

Atin ada bir miting 
yaptılar 

fasetını temin etmiştir. Bugün Türk . W . 
1 

h . Seryaver yabancı midir ki a- mı! İddianamede yazılı suçtan 
gazeteleri her h . b' A ruz. ersaıl es mua edesmden h .. k ll tl M angı ır vrupa ga- k lm b" ff . 

1 
ık a ar tabın u an ıyor. emu- madası hakkında kimsenin sor- Aı"tan, 26 (Apo) _ ou··n fira-

zetesi derecesiade güzel te · b". ırpı ış ır muza enyet e Ç • · d · li l · h 
k

"ld k . mız ıı k F k b ff . h 1• rıyetıme mev u gız şey en a a guya hakkı olamaz bu madde- r"ı İstanbullu rumlarKotopuıı· tı· 
şe .' ey maktadır. Gazetelerin bu tı . a at, u muza enyet a a f d T T af t~sısat ıçın ·tt"kl . f d . . d d" B f ra i şa etmiş eğı ım. elgr ı nin tatbikine ait vereceğiniz ka- yatrosunda bır" mı·tın· g yaptılar. 

.. .. ..'. ı en e atrarl:k bü- avcımızın ıçm e ır. u muza -
yuktur. Hukumetin ettiği nakti yar feriyet vakıa diplomatik proto- çektiğimin saikini,sebeplerinihu rar davanın dönüm noktasını Mitingde muhacir meb'uslar ve 
~ı:u ö{;;~~;~~--;-isc meydan~adır. kollarda baltalandı, fakat kolla zuru adeletinizde daha açık söy teşkil eyliyecektir. ayan azası hazır bulunuyordu. 
hiç müşkil değildi ~:~ef~~e~csı ıçınl rımızda, kalbimizde sap sağlam lemek istemiyorum. Zaten gaze Tahkikati istintakiye kafi- Miting neticesinde M. Venizelo 
mesı hüklım•tin J;u y;rdım;·~a~;~~ duruyor. Yakın ve uzak istikba teler her şeyi yazdılar. Mahke- dir denilmektedir. Halbuki a- sa verilmek için kabul edilen me 
d: değil, ?aha ziyade okuyculJr•n pimizden emin olduğumuzu is- rı:ei. temyiz l~amı cihane ilan e- dalet bilakis açık olmalıdir. talip listesinde muvafakatları 
ı;unden gu ne artmJsı ile o'muştur. ' bat için size 1932 senesi teşri- dıldıkten 4 gun son;ate!g~af al- Bunun içindir ki rakkamlarm alınmadan ve kendilerine tazmi
Ycnı harfle_r sayesi ıd e_ herkes oku- nievvelinin 28 inde burada ran- mıştım. Na~ız gayrıva~ttır. Ka arkasına saklanarak alttan alta nat verilmeden evvel Türkiyede 
~~~r:.,';;~= ı~e~~ıendığıbıçüıh .gazete devu veriyorum. Burada İta!- r~rınızı ~a ısrar~ınız~ nca ede~ haber ucuran şifrelerle kar~ı ki mülklerinin mahsup edilmesi 

es ı , ın lr ı tıyaç o- . . . .. . .. nm dedı Vekıllennden Ali h ı Iuyor. En sathi bir tetkik bile Alma yan mılletını mutemadıyen bu- , " · isyan etmiş ve şifrelerin ma - ne razı o mamasını, 1923 sene-
gazetes~e bu ~aki~atleri ögretel>: j vü~trr.ıesi mukad~er ol~n ~~z. ö!- ~evket B. : keme kapılarından girip dosya- sinden beri vazıyet edilmiş olan 
lırdı. Bız harf ınkılalıı dolayısılc mü le ıstıyorıız. Faşızm ıhtılalının "-Mahkemenin kanuni esba !arın içinde yerleşmesini haz- İstanbuldaki mülklerinin nısıf 
ne~ver Avru_panın matbuatından ikinci on se~esini tes'it edece- bu ınucibeye müstenit kararın medemeyerek teessürlerim arz kiralarının tednyesini, beyan-
daıma mancvı bir müzaheret görmek - . M · ı· 1 . d k" b" . v· d . h" 1 A b . l . ba isteriz Halbuki b" t k A gız. ag up o maz ımanımızın dan sora sanır ım ı ır daha etmiştım. ıc anım a.a ıı name vermemış o an gayrımü 
gazete.Ieriııin bizd~~ :.~~ vakitv~'~h~ remzi olan bayraklarıııızı, tü- ayni mevzua temasa mecbur gizli işaretler karşısında elim dil firarilere tasfiye beyanname 
ederken bu kad" garabetler göster: feklerinizi hep havaya !:aldın- olmıyacağrm. Temyiz beş aza- azap duymaktadır. U su1ün 147 leri vermeğe müsaade edilmesi-
m•1eri ancak teessüfle brşılanabilir. nız .. , sından ücünün reyile nakzi ka- 1 inci maddesine göre tahkiki ce- ni istiyorlar. 

1 ••••••• 

Balkan konferansı 
Cenevre, 26 (A.A) - Be~ 

nelmilel sulh bürosu Balkarı . 
kUmetlerine bir muhtıra te"'11 
ederek teşrinievvel bidayetinde 
Atinada akti mutasavver Bal• 
kan konferansına muzaheret el' 
melerini talep etmiştir, 

Celal B. in atı 
' )/ Ankara, 26 ( Telefonla 

İş Bankası Müdiri umumisi .C:-, 
lal Beyin koşu atı Atinadak1 

1. 
hizaran koşularına iştirak e ~ 
mek üzere Atinaya gönderile'' 
tir. 

lıvecre sefiri (' 
İsveçre s firi M. Hanri rot:, 

ten dün Ankaradan şehrit111 

gelmiştir. 



ayat, artık pahalılaşmıyacak, bilftkis tenezzül edecel< ! 
Hayat 1 

Pahalılasacak mı, 
Ucuzlıyacak mı? 

•ki mütehassııtan 
hangisinin 

llıütaleası doğru? 

ı· llcvıet Bankasının esasatmı 
rlıyan İsviçreli M. Morf dün 
gazetelere vaki beyanatı me 
, da : 
..__ Mahsulfttın bolluğu dahi 
~tısat vaziyetini ıslah ve u
luğu temin etmek hususun
laideli olacaktır. Hayatı ucuz 
.asa bile pahalılığın yüksel
ıne mani olacaktır.,, demiş-

; ban gittiler 

Dilenciler 

Mektupçu Osman 
B. toplamağa 

nezaret edecek 

Dilencileri toplamıy an 
lar takip edilecek 

Şantaj davası 

Dün ikinci cezada 
nakzen görüldü 

Karar perşembe günü 
verilecek 

Mısır seferi 

Seyrisefain acentalı

ğına talip 
olanlar pek çok .. _, ___ _ 

Bilrhanettin Bey dün 
lskenderiyeden geldi 

Şeker, Gaz ' 

Tacirler Ticaret 
Oda~ından 

şikayet edi yarlar. 

Oda tacirleri vaktinde 
ikaz etmedi mi ? 

-
Bu tenzilatlı emsalin kalkmasile ithalAtımız 

ayda 10 milyon Jirayh dil'>ecek 
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Asrın Umdesi "Milliy .:t" tir. 

27 MAYIS 1930 
iDAREHANE -- Ankara caddeoi· 

t o. 100 Telgraf adre•İ: Milliyet, ı .. 
.nbul 

1 Telefon numaraları: 
lotanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
J 
1 aylığı 
j 

! 
.. 
" 

Türkiye lçin Hariç için 
400 kuruş 800 kurut 
7 50 .. 1400 .. 

1400 .. 2700 .. 

1Vl. - .z;a.h, 
Kadın gözüyle 1 
Niçinlerin zlrası ..... 

Her söz arasında ayni isim, her lar da, yerine göre siai takip yahut 
mecliste ayni münakaşa: Kadınlar tebcil ettik. O ~aman Şiir, Nağme, 
hep kadınlar . . . Galiba kadınların be Çiçek, Hüsün, bize bin türlü asabı 
lediye intihabatına iştiraki münase- gaşyeden isimler yağdırdınız. Fakat 
betile olacak ki, bu son günlerde bilmiyo· musunuz ki top seslerile en 
erkeklerin yan müstehzi, yarı atiden nefis şiirler, en ahenktar, nağmeler 
endiıe gösteren şu suallerine maruz 1 bile söner ? Barutun dumanı ve şehit
kalıyoruz. lerin matemile en güzel çiçekler, en 

E 

Bir 

-1. E:ı.t, ........... • ....,...,.~ .. u ... .,.... n ••••...,, ._...._...._,.. 

mizaç meselesi 
-Fransızcadan-

\'arın ak~ ;:ı.m 

EL EK S l NEA'lAS I N DA 

PARA ve AŞK 
?ı!eşh ur genç aktör ŞARL ROJERS tarafından tcımil olunan 

son derece güze 1 bir lil m 
llAveten: 1 S P A N Y O L E Ü L E N f' E S 1 

Meşhur Endülüslil dansöz LA JANA nın çok mükem mel bir s c reııad 
baletos uııd•n mürekkep sesli sözlü ,.e şark ılı büyük bir atraksiyon 1 

1 

· · h Ayrıca: La V!ut de Noprnv ııik şarkı sında · Trayanoft'un meşhilr bala· Bu adam kırk yaşında, zaif, adam karı boşamak ıçın ma -
l aykası il e B E B E (; 1 M iki k ı sım lı k kohkahalı bir komedi 

sarı bir adamdı. kemeye gidemez. İİl••••••m•••••m•••••&llllllllllmm•-

G 
\tle 
1~i'd 
~la 

··~. 
Gelen evrak geri verilmez 

füddeti geçen nu•halar 10 kunıgtur. 

Kadınlar ne iş görebilirler? İt gör ince hüıünler bile solar? Artık yeti
melori için nı mecburiyet var? Ma· şir ! Mukaddes Analık hakkı için ev
dem ki kendileri onları beslemek ve !atlarınızın kanını döktilrmiyeceğiz. 
himaye etmek lfıtfunda bulunuyor- Niçin mi kurulmuş tertibi bozaca
lar o halde niçin bu zaif mahlfıklar ğız, zira cemiyet hayatımızı keyfini
rahatlarmı feda ederek kendilerini zin tatmini için ikiye böldünüz. Hem 
yıpratryorlar ?Niçin hadlerini bilmiye cinslerimizin zaiflerini intihap ederek 
rek erkek işine karışıyorlar? Niçin evvel§ onları istismar ettiniz, sonra 
ötedenberi kurulmuş tertibi bozarak, cüzzamlılar gibi tecrit ile polise ve 
hayatımızın da intizamını altüst etme hapise teslim ettiniz. Namus, şeref, 
ğe kalkışıyorlar? haysiyetten dem vurarak, bizi sözde 

Kendisi kimyakerdi. İsterse Onun için fena huylu, geçim-
bir i ki maddeyi birleştirince siz karısı olan bir adam için uy 
korkunç bir infilak yapabilecek sal, tatlı dilli bir metres sahibi 
olan bu kimyaker pek yumuşak olmaktan başka çare yoktur. 
bir adamdı. Kimyakerin zevce- Lakin benim gibi zaif, mahçup 
si bilakis kısa boylu, şişman, bir adam bunu da yapamaz. 

Beyog" lunda Sarı Lfıtfi mahal!eSİJI il 
ba ~y de Yemenici sokağında (5) No. lı 

1 
Gazete ve matbaaya alt işler için 

müdüriyete müracaat edilir. 

Yakında . . . Şehri mizde ga yet 
maruf viyolonist 

GULESKO 
nede mukim iken ikametgahı meçbU ~ d' 
İzidur Kırepen Efendiye '<ta: 

Gazetemiz il§.n)arın mes'u1iyetini 
hbul etmez. 

Üsküdarda lstanbul 6 ıncı !er• 1\1: 
Fakat bu muğber nazarlarda, bu yüksek kaidenizden indirmek için 

müşteki ağızlarda öyle çok niçinler kafes ar kasma mabkfım ettiniz; fakat 
görüp işitirsiniz ki, bunların her bi- o müddet zarfında bizi yine kendiniz 
rini ayrı ayrı tahlil etmek icap etse, den olanlarla aldattınız. Hastalık kap 
dünya kadar eski olan kadınlık erkek tınız, hareminize, çocuklarınıza , hafit 
lik davasını yeni baştan tazelemek lerinize varmcıya kadar sirayet ettir 
lazım gelirdi. diniz, bütün bir aileyi hastahane ko-

yuvarlak bir kadındı. O zaman bir kadın yerine iki Nerde ? ? 
Memurluğundan: !· g 

Basmacı zade Füat Beyin 13sO ~la 
liranın ma faizle ve masarifi muhil' !dit 
keme ve ücreti vekalet tahsili hacziP ıy 
hükmün iktısabı kat'iyet eylediği ı:ı· ~la 
rihten itibaren iki ay neticesine k•· ~rr 
dar ibkasına dair aleyhinize lsta00 

BUGÜNKÜ HAVA 
Bir gün bir ayakkabıcı mağa kadının hükmü altına girmek hı••••••••••••I 

zasında kimyaker dostuma rast- lazım geliyor. 

gunden memnun olmuşa ben- lu doğmuşum. Bir mizaç mese
nün hararet en çok 23 en .., 

18 rlrroce !dl. Bugün rüzgAr 
mütehan il havı açık olacaktır. 

lnsanların tarihi bize şu hakikati ğuşlarmda, tımarhane köşelerinde 
öğretiyor: Adem, Havvanın iğvaatı- söndürüp mahvettiniz.Artık bu cina
na kapılarak memnu meyvadan tat- yetlere seyirci gibi rnkayt kalmıyaca
mıı ; ve her ikisi de, itaatsizliklerin· ğız. Geçmi§leri kurtaramadıksa , ge
den dolayı, Cennetten kovulup dün- lecekleri irşat etmek hakkımızdır. 

~~lmiştim. Fakat beni gördü- Bu elimde değil. Ben zaif ruh l 
zemiyordu. Beni hafifçe selam- lesi ... 
ladı. B b. buld K d' __________ .. 

Macar ~avaları 
bul ikinci ticaret mahkemesinden sa· 'ııs 
dır olan 30/ 12/ 929 tarihli ve (S76J 'erı 
numaralı ilam mevkü icraya vaz ed~· ~ is· 
!erek tarafınıza berai tebliğ tast11 ~et 

en ır çare um. en ı-

. Yeni _ayakkabı . a~a~ağı için mi teselli edebiliyorum. Sık sık İskan müdürlühünden: ,.EELli~ 
ya yüzüne sürülmüşlerdir. Niçin mi erkek işine karışacağız? 

b~r ayagından potınını çıkarmış kundura mağazalarını dolaşı
bır .tak~ kutulardan çıkaı;:I~n rım. Girdiğim mağazalardaki Kadıköy Muratoğlu nam diğeri 

; 
kılınan ödeme emri ikametgahuuııP eıı 
meçhul olınası hascbile tebliğ edil•· il 
memiş ve ilAnen tebliğat icrasına fı' ır 
rar verilmi~ oldu~undan tarihi ııaıı· 

Mertçe hareket 
Dünyada herkesin yare.dışı 

ıertçe hareketlere müsait değil 
ir. Fakat her birimizin ahlak 
'e tabiatimiz mutlaka mertçe 
araketleri takdire müstait ve 
·atta münhemik olmalıdır. Tl· 
i mertçe hareketlerin takdir e· 
lldiği görüle görüle o hareket· 
,r artsm. Bu tezayüt milli ah· 

'. lk noktasından çok karlı şey
. ir. 

1 
Bana bu satırları yazdıran şey 

[aliye Vekili Saraçoğlu Şükrü 
, eyin Arif Oruç Bey aleyhine 
: ;tığı davadan vaz geçişteki 

1 ıerdane hareketi oldu. Arif 0-
ıç "Ben Maliye Vekilinin şalı
na hiç bir söz söylemedim.,, di 

' . ince şikayetçinin davasmdan 
· ırfınazar edişi. tam mertçe ve 
. ıedeni bir " Jest ,, tir. Çünkü 
aysiyetine dokunulduğunu zan 
ederek şikayet eden bir adama, 

: ıahkeme huzurunda, haysiyeti
e ilişilmediği söylenirse bu, 
ıert ve medeni adamları tatmin 
:ler, lakin bazısı harıl harıl is-

; ır eyler, o da bir tarzdır ve ben 
; intikam sistemidir. 

Zira aile hayatımız •ağlam eıas üze
rine kurulmamıştır ; zira gayri müsa
vi unsurlar biribirlerile çarpışmakta 
devam ediyorlar. 

Hadsiz hesapsız asırlardanberi, 

Havva günahının kefaretini esaretile 
ödemiştir. Fakat Ha bili öldüren Ka
bil, Mla daha kardeş kanını akıtı
yor, hiila cinayetine bin bir cinayet, 
bin bir kurban daha illve ediyor. Evet, efendiler, bize baktınız, yedi 

Analık hassasile temeyyüz eden rip içirdiniz, giydirip ku,attınız. Fa. 
Havva, her ne kadar günahkar ol- kat bu cömertliklerin her hareketi 
muş ise de, Habil için ağlıyor, fakat için bizi bin bir türlü itveye, bin bir 
gözleri duman bürümüş Kabili de türlü yapmacığa alıştırdınız. Bazan 
doğru yola getirmek istiyor. Cihana bir vergiye mukabil on misli haysi
sulh ve ıükiln, beşeriyette kalp isti- yetimizi kırdınız; hazan da keyfiniz 
rahati vermeği azmediyor. için hayatınız pahasına bizi satın al-

Niçin mi rahatımızı feda edip ken- dınız. Bizi asırlarca ezdiniz, cehalet 
dimizi yıpratacağız? Zira, efendiler, içinde boğdunuz ve bundan büyük 
siz biribirinizi yiyip boğazlarken, bi- bir zevk duydunuz; çünkü kıskanç
rlbirinizin malında gözünüz kalıp bin tınız, hotblndiniz ; ve bizi de dediko
tilrlü hile düşünürken, bizim dört du ducu, kurnaz, fitne, müfsit, her şey 
var arasındaki rahatımızın manası ka yaptınız. 

lır mı? Elinizi kolunuzu bağlayıp, gö Şimdi ise işsizlik, açlık, sefalet ne 
züm;izün önünde hayali bir perde acıklı neticeler veriyor, görüyor mu
çektiğiniz zaman, biz dünyadan biha sunuz? Karı koca biribirini aldatı
ber, olan bitene bigane idik. Hakikat yor, sonra ayrılıyor; zavallı çocuklar 
te kendi menfaatiniz olduğu halde, da, sonbahar yapraklan gibi çamu
hep bizi sebep diye ortaya koyarak ra saplanıp kalıyor, yahut fırtınaya 
harp ettiniz, bibirinizin kanını içti· kapılarak meçhul bir akibete kurban 
niz. Yaralarını zı sarmak, mateminizi. gidiyor. Daha sonra asap buhranı, 
tutmak bize düştü. Kuvvetinize göre, tecennün vak'aları, intihar faciları, 
bizi gah düşman eline teslim edip neler, neler!. . . Bu kadarı yetişmez 
esir verdiniz; güı zafer huruşanına mi? Hala daha mı evimizde oturup 
kendinizi kaptırarak, adalet ve ;;hlak dedikodu ile vakit geçirelim? Hayır, 
hudutların ı aştınız ve bizi de peşiniz- efendiler, artık iktısad! buhranlar. 
den sürüklediniz. Zaiflerin yegane si aklımm başımıza getirdi, manevi 
ıahı olan göz yaşımızla. biz zavallı- mes"uliyetler vicdanımızı dürttü, va

anlıyorlar. Sonra da yanlışlığı 
söylediğiniz zaman fena halde 

Bu bizde yok! çıkışıyorlar. Ben ilk hamlei mü-
; .. .. " . savat olarak, hep kadınlara mun 

zife hissi kalbimizde uyandı. İşte es
ki rahatımızı bütün bu mecburiyet
ler için feda edeceğiz ve memleketi
mizin, "fikri hür, vicdanı hür, irfanı 
hür" vatandaşları olmağa gayret ede 
ceğiz. 

EFZAYIŞ SUAT 

çeşıt çeşıt ayakkapI:ırmı gıyı!? kızlar~ ayakkaplar:ımı çıkar- Muhtar bey •?kılındı 49 numaralı 
ç~~a~~}_'.C?.r~~· Bu vazıyette be~ı tır, yeni ayakkabını giydirirler. 
gordugu ıçın sıkılmışa benzı- . 
yordu · Bu vazıyette bir kızı bir ka-

. dınr görmek benim çok hoşuma 
Çok geçmc:_den kalktı, mağa- gidiyor. Ayaklarıma kadar eğil 

zadan çıkmaga hazırlandı. miş bir kadın mahlukunu gör-

Aristul Yorılden metrOk haneye 
talip olan 2·4·928 milı ve 2708·4 
Zulflkar Halfmı 5-5-9118, 3524 4 
çorapçı Hüseyin Ömer 5-4·9'i8 
2792-2974 Fatma H. bu milstedilerln 

Fakat çıkmadan evvel tered- mek benim gibi karısına kar"ı 
S kıl ., bugilne kadar muamelelerini takip 

dütle yanıma sokuldu. ı a- aciz bir zavallı erkek için az bir 
rak: teselli midir. . ve ikmal etmedikleri takdirde dör· 

dUocU talip olan Harun efendi tıa• - Eğer, dedi, birgün zevce· 
me rast gelirseniz ona beni bu
rada gördüğilnüzü söylemeyi
niz, rica ederim. 

Buna bir mana veremedim. 
Fakat mağazadaki kızlardan bi 
rine baktım. Galiba bu kız için 
buraya gelmişti!. . Bu kız gü
zel değildi. Fakat kimyaker gü 
zel bir erkek midir .. Kimyaker 
benim zihnimden geçen bu şey 
!eri arılamıştı . Başını sallıya
rak: 

- Zannettiğiniz gibi değil, 
dedi, benim buraya gelişim her 
hangi bir kız için değil, kendi 
zevcemin yüzündendir. Ah, siz 
zevcemi bilmezsiniz! .. 

Sonra biraz düşünerek bana 
anlatmağa başladı: 

~myakeri sonuna kadar din 
ledim. Kendi aczinin verdiği e
lemi azaltmak için böyle bir ça
re uyduran zavallı dostum söz
lerini bitirdikten sonra şunu da 
ilave etti: 

- Fakat, düşününüz ki şim
di gene eve gittiğim zaman kar 
şıma o çıkacak, kimbilir hangi 
bir behane ile haykırarak: 

- Şimdiye kadar nerede kal 
dm budala diyecektir! .. 

leklı plllır ıüsabatrn 

13ütçe 
54 'üncü haftanın 2 inciliğiııi 

lstanbul kolejinden Zehra Ha
nım kazaıımıştır. Yazısı şudur: 

- Zevcemle beni görenler 
şöyle düşünürler: . Bu haftanın en mühim hab.e · 

mına muamele! teffiziye ifa edilece
ği iltn olunur. 

"Milliyet" in 

Bııgllnkll yer• 
bllmecemlz 

Soldan sağa 

1 - Ci ğerlerin gıdası (4) Bu dev 
re mensuıp (4) . 

2- Kasabın sattığı (4) Şüphe (3) 

dan itibaren nihayet bir ayı takip t" 

den ilk hafta. zarfında 930-914 dot" 
ya numaraaını müstahsiben daireyt 
bilmüracaa deyninlzi tesviye el" 
meniz veya kanunen şayanı 
bul bir itirazıruz var ise derm•fl" 
eylemeniz lazımgellp akıi talı:dlı1H 
müddeti hitamında takibe salibi 
geleceği malftmunuz olmak ve · 
me emri tebliği malramına kaim ol" 
mak üzre lıtn olunur. 

eğlenceleri 

DllnkU bilmecemizi• 
halledflmlş teldi 

y ukardım llflli• 

1 - Bir milharrik harften ıtıar"' 
aavt (4). Temiz (4). 

; Dunku ~kşam,: ~azetesınde hasır olan telefon mükilleme me 
ı ,~şağı:da~ ?avadisı okudum: murluğuna bundan sonra genç 
Şehremmınde oturan H. ha- ve açık göz erkeklerin alınması

, < ~ B?r.uthaı;e Y?ku_şunda ıı:. m teklif ederim. 

Hep kadın söylüyor, kocası rı B. M: M .. taraf~dan tetk1~ 
susuyor. Bu kimyaker daima ve tas~ı~ ~dılen butçe ve malı
dalgın bir adam. Kimseyle ko- ye vekılının nutkudur. 

-------------lnuşmağı bilmiyor. İsmet_ Pa~a.hükfuneti herse 
- Kiralık - Hakikatte ben zevcemin hiz- ne oldugu gıbı bu sene de mec-

Kemikle deri arasındaki (2) 
3 - Ağırlamak ( 5) 

2 - Beygir (2). Hail (3). Eda~ 
prt (2). 

3 - tarar (5), 
4 - !i!iddetli muhabbet ( 3, oııı 

Jendırun evıne gıtmiş, orada N .. ki ? 
. ismi de bir kadını dövmüş- e surece er. 

4 - At (3) Bir göz rengi (3) 
5 - Erkek (2) Nota( 2) yaıı (3) . 

< ir. Bir mecliste idim; ekseriyet 
F. hanımın kocası; polise mil kadınlarda ve bahis te koku mo· 

ıcaat ederek karısının .bu da- dasında idi. Kimisi "koti., kimi 
ak esnasında çocuk düşürdüğü "Habigan,. yahut "gerlen,, den 
ti söylemiştir Tahkikat yapıl- dem vuruyor ve senenin moda 

sahı•ıhane metçisiyim. Hem de onun her ~ise mütevazin bir bütçe ve~~
dediğini hiç itiraz etmeden ya- ge mu.~aff~ olmuştur. Huku
pan bir hizmetçi. Her emretti- ~et butçeyl es~slı sur.ette te~
ği şey.in arkasından bana bir ktk ı:derek van~at ve. ~asarı-Bogaziçlnde Bebekte dalyan 

önünde bahçeyi muhtevi 54 
numaralı yalı yazlık olarak 
klkahktır • Derunundakitere 
ve ya Bebek müezzini Ha
fız Osman Beye müracaat 

6- Cet (3) Sevda (3) 
7 - Maksat (5) 
8 - Duman (2) Güzel giyinmiş 

(3) Erkek (2). 

5- Erkek (2) Bir renk ismi (~ ' 
<! - Sevimli bir muharrir (1) 'f•• 

si (S) 
7 ...:.... Makoat( 5) 

ıaktadrr,,. kokularını söylüyorlardı. 
İşte bu mahzur bizde yoktur, Bu sırada içeri bu işlerden ça 

de: "Budala! •. ,, derneği unut- fatı ısabetle tayın etmıştır. 
maz. İşte bu söz her lakırdının 930-931. 1 bütçesinde itina e 
başı bu söz gelir. dilen nokta, umumi masarifat

9 - İki şey arasındaki tefavüt ( 4) 
Bir gün ismi (4). 

8 - Nota (2) Hayvan ölllaU <'l 
yet (2) 

9 - Söndürme ( 4). Zevce ( 4 )• 

iz erkekler dayak yediğimiz za kan bir bey girdi, hammlar bu 
tan bir şey düşürmeliz.. Bu zatin vürndunü memnuniyetle 

1 
aslatımız şimdilik layezaldir. tali!.kki ettiler ve koku modası

; Telefona da ne oldu? nı münakaşa eden hanımlardan 
biri sordu: 

- olunabilir.-

Merkez kumandanlığından: 

O emreder, ben yaparım. Fa
k:ı.t karımın dili buna o kadar 
alışmıştır ki bana iltifat edece
ği zaman da: 

- Seni çok severim budala! .. 
der. Fakat bütün bunları size 
anlatmak uzun sürer. 

tan tasarruf edilerek bundan 
azami menfaat elde etmek ga
yesidir. Bu menfaatlerde mem
leket iktısadiyatmın inkişafı 

hususunda mühim tedbir itti
haz etmek suretile temin olu
nabilir. Bunun için bütç·eden ta 
sarruf edilen 5 milyon lira ik
tısadi işlere hasrolunmuştur. 
Maliye vekilimizin rakkam ve 
mukayeseye istinat eden izaha 
tından bunları pek iyi anlryo-

ittihadı Milli 
Türk sigorta şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. Sigortaları halk için müsait 

şeraiti havidir 

1 

' 

Laf olson diye değil alakadar 
.r okusun diye yazıyorum. Şu 
ünlerde gene merkezlerdeki 
fatmazellerin kulaklarına bir 
~ırlık arız oldu. Hem geç cevap! 
~riyor, hem de numarayı yanlış 

- Beyefendi, siz modayı ta
kip edersiniz, acaba öniimüzdeki 
sene ne süreceğiz dersiniz? 

O zat güldü va 
- Hüküm! dedi. 

FELEK 

Biirhan Cahil 

Gösterilen adreste bulunama· 
yan mütekait binbaşı Ahmet 
Nuri efendi bin Hacı Hilmi 
( 318-261 )nin lstanbul Merkez 
kumandanlı~ı Levazım şubesine 

mliracaatı. 

Niçin bu kadına tahammül e 
diyorum? .. Boşamak hatıra ge 
len ilk çaredir. Fakat ayrılmak 
kuvvetli adamların işidir. Be
nim gibi zaif, kendi halinde bir ruz.,, 

Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır 
Acı ı tP si lıulıınmayan şeh!ı•lel'llo aceıııe aran ·n<ı'ü ·ı ı lı~ 

.... Telefon : Deyoğlu - 2003 

nız. Hayatım gözleriniz önünde mek lazımsa bu isimler arasın- rak bulduğu liste tabiri genç parkenVeli Beyin bayağı tarz- Antalya şimendiferindeın dall' 
ve bütün maddi varlığım emri- da biriıni intihap etmeli idi. kadına artık ciddi düşünmek za da gösterdiği nümayişleri hatır çetin bir işe girişiyorlardı. ır 
nize amadedir. Halenin etrafında İstanbu- manr geldiğini anlatıyordu. Se· !ayınca hemen defterden adını hirde aralarında fark yoktu. • 

Bu mektubumu, mevzuu ne lun bu zengin ıiş adamları adeta dat Ali Beyden bir teklif bekle- siliverdi. l kisi de aşağı yukarı ayni derece 
olursa olsun, eski ve samimi altından bir ağ kurmuşlardı. mezdi. Onların ailece vaziyet- Geri de yine piyasanın iki ko servet sahibi idi. Böyle i.şlerte 
dostluğumuzu kırmıyacak bir Genç kadın dört tarafı çevril- leri bu şekilde münakasaya gir damanı, iki ezeli rakip kalmış- para kazanan insanların serVt' 
şekilde telakki etmenıizi ayrıca miş bütün yollar:ma pusu ku- meğe müsait değHdi. tı. Genç kadın onlar arasında tine ve mevkiine hiç bir zartlll~ 
rica eder hürmetle ellerinizi ö- rulmuş bir ceylan gibi bu müt- Şu halde artık münakasaya geçen Antalya şimendiferi, köp kat'i bir emniyet ve itimat giW 

'lıgün şu satırlarımla ifade edi naat ve kararınız ne merkezde- perim efendim. hiş avcıların tuzağına düşecek- nihayet vermek ve ihalei kat'i- rüler, liman, yollar meselelerini termek doğru olmasa bile bıl: 
1t:>rum. Etrafınızda dönüp do- dir bilmiyorum. Yalnız hafıza- ti. yeyi icra etmek icap ediyordu. pek iyi biliyordu. Hele son şi- gün ikıisi de en aşağı bir 1'11~ 
Aşan, sizden iltifat görmek i- nrzda her gün adedi artan bir CEVDET Ve onlar kimbilir, belki de Hale bu karar ve kanaatle ta· meındifer işinde dönen fırıldak- yüz bin liralık adam diye ıaıııfl 

1 n çalışan çehrelerin bütün fa- talipler listesi mevcut olduğu- Halenin dudaklarında taze te iş hayatında itiyat haline gelen lipleri arasında bir de manevi lan en mevsuk ağızlardan din- mışlardı . 
•. iyetinden haberdarım. Hatta na şüphem yok. Bu listedeki i- bessümler yaratan mektup bu bir şekilde genç kadın üzerinde ve gıyabi imtihan yaptı. Bun- lemişti. Tabii kimse onların hakiki se' 
; ze malik olmak şartile maddi simler sizi ne derceye kadara- kadardı. Ve genç kadın bu mek adeta çetin bir münakasa aç- ların hepsi aşağı yukarı ayni Cevdet Beyle Ahmet Sami vetlerini ölçemezdi. Fakat ge
. arlıklarını ortaya atanların la kadar ediyor, bunu kimse bile tubu çok beğenmişti. Bu satır- mışlardı. Ahmet Saminin bir seviyede, ayni seci yede insan- arasındaki bu keskin rekabet çirdikleri hayata, yaptıkl~(J 
l\llhrımanlıklarını da işitiyo - mez. Fakat samimi olarak iti- larda ne coşkun ve soğuk gönül liman, bir şimendifer, bir köprü lardı. Aralarındaki fark piyasa zahirde dost görünmekle bera- masrafa nazaran bu tahrnİI11~ 
1rım. Bütün bu nümayişlere ve raf edeyim eğer bu liste sizi hezeyanları ne de miktar, ra- işine girer gibi elli bin lira ile daki mevkilerinin derecesinden ber onları biribirlerine o kadar doğru olması lazımdı. 
·kliflere karşı dudak büküşü· meşgul ediyorsa sizi de yakın- kam gösteren sarraf hesapları pey sürüşü, Cevdet Beyin liste ibaretti. düşman etmişti ki Ahmet Sami Makul ve tecrübeli insanlıırl 
.ız nazarımdaki kıymetinizi dan tanıyan ve iyi tanındığın- yoktu. ye isminin ithal edilerek nazarı Ahmet Sami Bey ıiçin çok sırf bu rekabet yüzünden haya göre kasasında ve bankasırıd~ 
r kat daha arttırmıştır. Size dan da şüphe etmiyen bu arka- Bu kadar hakiki ve samimi dikkate alınmasını rica edişi, zengin diyorlardı. Cevdet Be- tını değiştirmiş rakibine kibar yüz bin lirası olmıyan ve yıı1111 

etişecek bir erkeğin ne kadar daşımzı ismini de oraya kayt mektubu ilk defa okuyordu. Veli Beyin servetini isbat et- yin Avrupa müesseselerinde es ~l_eminde de meydan okumak emlak sahibi olup ta bunlard~~ 
ıes'ut olacağına herkes inan- buyurmanızı rica ederim. Kim - Bravo Cevdet Bey, dedi. mek için hergün bir şekilde nü- hamı, sermayesi olduğundan ıçın senelerdenberi mahrum, her ay cebine beş altı bin ııı:ı 
uştır .. Fakat iltifat ve samimi bilir, gözleriniz bu liste üzerin Ne güzel yazmışsın! mayişler yapışı genç kadına bahsediliyordu. Veli Beye ge· mahdut geçen hayatını bırak- girmiyen bir adam bu ha}'3 

3 
etinize en fazla yaklaşan be- de dolaşırken belki de dilini Ve genç kadın, mektuptaki müzayedeye çıkarılmış hissini lince onun öyle kurulu bir tez- mış bu aleme katılmıştı. geçiremezdi. Demek bun!ıır d 
im gibi, dostlarınız buna çok daha munis ve aşina elen~~ liste tabirine bir hayli güldük- veriyordu. Bunların haricinde gahı vardı ki her gün, hele se- Ve bu yaz, klübün hesabına vardı. .. ~ 
µvvetle imanetmişlerdir. Bu ismi intihap edersin"z g ten sonra kaadı katladı, masa- kalanlar yalııız listeye geçmek nenin bir ayında darpane gibi ada gazinocuların".°' defterine . Yalnız piyasanın iç yüziiil .• 
iin hüriyetinize tamamile sa-

1 
. .. nın gözüne koydu. le iktifa ediyor daha ilerisine para kesiyordu. göre Ahmet Samınin en çok bılen ve para aleminde olup tı~ 

Jp bir kadınsınız. Hayatınız i- Hürmetkarınrza böyle bir şe- Kendi kanaatine göre artık gidemiyorlardı. İlk hamlede kalbur üstünde masraf eden zengin olduğu an- ten bütün hareketleri bir si~. 
ın iste~i~iniz kararı vermekte ref verecek olursanız kayt ve müracaat listesi dolmuştu. E- Cevdet Beyıin biraz garip ol- bu üç parça kalıyordu. HUe lagıhnıştı. graf gıibi kaydeden bazı k 1• 

· bunlar arasınd muk:a eee a- imdi iki rakip y:eni ve hatta lar Cıwdet Beyin İsviçre ote ... 



Son atletizm müsabakaları 
Dereceler fevkalade olmamakla beraber mevsim 

başında şayanı memnuniyettir 
. Geçen Cuma Türk ve ecnebi edilecek olursa Cuma günü Kol 
':!;tıel'in iştirakile Rober Ko- lej'de göze çarpan kibaı:, ve ka

·J de yapılan atletizm mü saba !abalık spor meraklılarının ye
~laı:ınm neticelerini bildirmis- kunu o kadar artacağı muhak-
t . bktır. 
. llu müsabakaların tertip, ce- Müsabakaların bu şekilde ce
,'Ya_n ve dereceleri hakkında reyanına yardım eden en başlı 
duşüncelerimizi bugün ya- şeyler: 
''ağız: 1 - Tertip hey' etinin noksan 

• ı Müsabakalar, tahmin edildi- sız mesaısı, 
~gibi, umumiyetle çok mun- 2 -Hakem hey'etinin dikkat 
~aın cereyan etti. Hiç şüphe ve ihtimamı, 
~ılemez ki bu intizam ve cid- 3 - Müsabakaların disiplin 
~Y;tin en büyük saiki, sahibi hususunda gösterdikleri ciddi
. lahiyet ve işten anhyan bir yettir. 
~ttip hey'etinin mesaisidir. Bu Bu müsabakalar esnasında, 
~susta en fazla gayret göste- seyirci ve müsabiklar üzerinde 

.. e~ İstanbul atletizm hey'eti fevka13.de iyi bir tesii yapan 
r ~ısi Adil Beyle Amerikalı kıy haddi zat-inde ehemmiyetsiz, 

, etli atlet Mister Collier cid- fakat güzel bir haraketten bah 
tn şayanı takdirdir!er. sedeceğıiz: 

, llu gibi müsabakalar ne ka- Dünyanın en iyi atletlerni
lt ciddiyet ve intizamla tertip den sayılan Mister Collier'e o 

• 

3000 metre birincisi Mehmet. 

Devis kupası 100 yarda 
Davis kupası maçlarında A- Amerika'da Pensilvanya ve 

merika tenis takınır Kanada'yr, lombiya temsili takımları ara
J aponya Hindistan'r, Avustral- sında yapılan atletizm müsaba
ya İrlanda'yı, Avusturya Nor- kalarında zenci (Victor Dmıno
vec'i İspanya Yugoslavya'yr vetz) yilz yarda dünya rekoru
Çekoslovkya Danimarkayı Ho- nu 9 saniye 1/10 ile resmen kır 
landa Finlendiya'yı mağ!Up et- mıştır. Eski rekor 9 saniye 2 5 
mişlerdir. di. 

Biır Fransız karikatürist şimdiki futbol maçlarını şu yukar 
daki şekilde görüyor. Filhakika dünya futbolünün kesbettiği 
sür'at bir az da cambazlık icap ettirmiyor değil. .. 

Fransa - Japonya 4 X 100 yarda 
Fransız federasyonunun da- Amerikada dört darülfünun 

veti üzerine Japon atletleri bu arasında yapılan atletizm müsa 
................. ...,....., ........ ..,... ............. "" sene zarfında Fransa'da Fran- bakalarmda Pensilvanya takı

günün bir hatırası olmak üzere 
atletizm hey'etıi reisi tarafın
dan bir buket ve bir madalya 
verildi. M. Collier bu çok sport 
mence hareketten o kadar mil
tehassis olmuştu lci. madalya 
göğsüne takılırken gözlerinin 
yaşardığı görülüyordu. Olimpi
yatta üçüncülüğe kadar yüksel 
miş bu atletin bu hali spora te
miz bir aşkla merbutlyetini gös 
termek itibarlle bütün genç at
letlere nümunei imtisal olmalı
dır. 

sa - Japonya atletizm müsaba mı 4Xl00 yarda bayrak yarışn
kalamır yapmağı kabul etmiş-ıda dünya rekorunu 38 saniye 
!erdir. 1/5 ile kırmıştır. 
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Dünya havadisleri 
Fransa - lsviçre ı Doksan rekor 

~ransa hokey takımı Br~k- Beynelmilel tayyarecilik Fe
se! d~ ~aprlan so:ı, ~açlarda _Is- derasyonunun resm! kuyuda tın 
vıçre yı 3-0 magıup etmıştır. da muhtelif 90 dünya rekoru 

Belçika - ispanya vardır. Bu rekorlardan Fransa 
Brükseldeki maçlarda Belçi- 28• Almany~ 25, Am~ri~a 22, İ

ka hokey milli takımı İspanya- talya 8, Ingıl~ere 3, Isvıç~e'. ç:e
yı mağlup etmiştir. . koslovakya bır rekor sahıbıdır

ler. 
Turnuva galibi Bacak kıranlar 

Brüksel'deki beynelmilel ho- . Fransa'da Blois mahkemesi, 
key turnuvasında Belçika Fran bır maç esnasında diğer bir fut 
sa'yr 2-0, İsvıiçre de İspanya' bolcunun bacağını kıran bir o
yr 1-0 yenmişlerdir. Belçika yuncuyu 45,000 frank zarar zi-
turnuva birincisi olmuştur. yana mahkiim etmiştir. 

ispanya - Fransa Çekoslovakya'da 
Brüksel'de İspanya ve Fran- Sparta: 5 - V. Ziskov O 

sa milli takımları arasında ya- Slavya: 4 - Pilsen: 1 
pılan son hokey maçı 2-1 İs- Avusturya'da 
panyollar lehine neticelenmiş- Austria: 2 - Hakoah: O 
tir. Vienna: 5 - Wacker: 1 

I 
r 

• 

., 

1 
1 

• 

Cuma glinli elde edilen dere-, 
celer fevkalade olmamakla be
raber, mevsim başlangıcı ve at- ! 

!etlerin ilk müsabakaları olma-· 
sı dolayısile hiç te fena değil
dh-. İdman kifayetsizliği ve bun 
dan mütevellit asabiyet daha 
iyi neticelere mani olmuştur. 

J 
Hastalığı dolayısile müsaba

kalara iştirak edemiyen disk re 
kortmenimiz Veysi mecburi a-
deımi iştirakile bizi belkıi de ye
ni bir rekordan mahrum bırak-41 ~-· too metre bininci, ikinci ve üçüncüsü: Semih, Mehmet Ali, 

"IS, 

_ .. 
Alman_srada her siklet şampiyonu Schmelling şimdi Ame

rika'da bulunmaktadır. Yakında Scharkey ile dünya şampiyo
nasını yapacak olan Alman boksör N ev-Y ork'ta diskalifiye e
dilmişti. Nev-York boks hey'eti bu cezayı ref'etmiştir. Resmi
miz Schmelling'i cezayı kaldıran hey'etin azası arasında göster 
mekted<ir. Bu boksör Amerika'da çok sevilmekte, ve tutulmak 

Her şeyde olduğu gibi bazan sporda da çok mühim ve feci 
kazalar olmaktadır. Geçenlerde Brookland'da lılr otomobil ya
rışında saatta 120 kilometre yapan ilci otomobilin biribirine 
çarpması üzerine çok feci bir kaza vukua gelmiş ve otomobil- ' 
lerden biri havada takla atarak pistin etrafında bulunan seyir
cilerin üstüne fırlamıştı. Yukardaki resim bu feci vak'ayr tas
viren İtalyan ressamlardan Ferrari tarafından yapılmıştır. 

tadır. Bu gidişle Amerika'da Dempsey'in yerini alacak gibi gö 
rünmektedk. Büyük maçın zamanı henüz malum değildir. Tasdik edilen dünya rekorları 

tı. ,, 

5) Iskoçya-Fransa maçı Beyzbol mucidi 1 k f b r· .. h . . Beynelmilel atletizm federas 25000metre-Harper( İng) 
Amerikalılar Harry Vright'- S oçya ut o unun ususıyetı yonu aşağıdaki on sekiz dünya bir saat 23 d. 45 s. 8/10 

)· ı~eçen pazar İskoçya milli taj m bir heykelini rekzetmişler- Son Fransa - lskoçya futbol! - Yedi bin kadar. rekorunu tasdik etmiştir. 30000 metre - Sipila (Fin!.) 
\, ı Paris'te Fransa milli ta- dir. Bu adam beyzbolun muci- maçından sonra bir Fransız ga- - Ya futbolcü? 100 yarda - Hubbard (A- bir saat 43 d. 7 s. 8/10 
ı~tııı ile karşılaştılar ve hasım- didir. Bundan anlaşılıyor ki A- zeteci, İskoçya futbol federas- - O kadar çok ki sayısı ma- mer.) 9 s. 6/10 Bir saat - Nurmi (Wnl.) 19 
tı;'nı 2 _o mağlup ettiler. Ne- merikalılar, çok sevdikleri bu yonu fahri katibi numumfai M. 1ilm değil. 100 yarda _ Zalan (Amer.) Km. 210 m. 
Ilı e bt1yük bir fark gösterme- 1 sporun mucidini bir kahraman Graham i~.e bir mül~at yapmış .- En yüksek hasılatmız ne- 9 s. 5; 10 4X100 metre - Almanya 40 
"''kle beraber bütün Fransız addediyorlar. Japonların beyz- trr. Bu mulakatın ıskoçya fut- dır? 100 T 1 (A ) s. 8/10 
·~tb / holdeki fevkalade terakkisini b~~üı;ıün hususiyetini göst~ren .-. 2.20000 aeyirci ve 2aQOO İn metre - 0 an mer. 4Xl000 yarda - Nev-York 
1q~e Uatı İskoç takımının üsta- gören Amerikalılar bu spora da muhım kısımlarını nakledıyo- gılız lırası. 10 4~0 4/lO S (A- A. C. 3 d. 17 s. 
1ı bir oyunla kendilerine ha fazla ehemmiyet vermekte- ruz: ~ Amatör futbolcümiiz mu metre - pancer 110 metre mfuıia - Wernrs-

ts Verdiğini yazmaktadır. dirler. _ Futbol teşkilatınız nasıl- çok, profesxoncl mi? mer.) 47 saniye troem (İsveç) 14 s. 4/10 
~ılskoç takımının meşhur mer- \ ', Belçika - Ho/anda dır? - Amator. 500 metre - Tavemari (İ- Uzun atlama - Ham (A-
~ nı h · · b"" ·· .. b k (~ A 't l b 1 .. - Takımınız İngiltere'nin tal.) 1 d. 3 s. mer) 7 metre 90 

t~ u acımı utun musa a a 1- . nvers e yapı an son eyne - Amator ve profesyoneller- h , . . İ · 
L ~.asında hayret ve takdirle mılel futbol maçında Belçika d .. kk ht l"f l"kl atta Avrupa nın en ıyı takımı 1000 yarda - Ellis ( ng.) 2 Uzun atlama~ Cator (Hay-
.. , • . en mure ep mu e 1 1 er addedili or değil mP d. 11 s. 2/10 ti) 7 metre 93 
ı."redilmiştir. Bidayette Fran- Holaİnda yr 3-l maglı1p etrruş- bir federasyon altında topla- ö yl d" . 15000 metre - Nurmı· (Fı"nl.) S kl · t"f B (A 
'I tait ~ tir. ki sayıyı Holandalılar ken nır. - Y e ır. , . . . . ırı a ır ı a - ames -

ı iit ımını tetkik etmekle va- dileri yapını Jardrr" Ma t - Uruguay ı yenebılır mısı- 46 d. 49 s. 6/10 mer.) 4 metre 30 
ı· ı, 1~eçiren bu oyuncu gittikçe 30000 seyirci b~lunm~ştur. 1~ .. - Futbol oynryan kaç kllibü niz? ı 10 mil - Nurmi (Fin!.) 50 Cirit - Lundguist (İsveç) 
~. 11«ııı d k ·•· nuz var' B t k h" ·· d. d 1• 71 Ol J ı,,.. ş, 15 metre en ce tıgı maçtan evvel ayni milletlerin · - u a rmı ıç gorme ım. . ., ~ metre 
ce tıı1ı· 

ilıı ış bir şutle ilk sayıyı yap- B takımları 3-3 berabere kal-
~ İlı H1t-. Bir dakika sonra kafa mışlardrr. 

ı l>aptığr gol sayılmamıştır. /sho,.ya merkez muhacim/ Galip ve mağ!Op 
ki . >- İngiltere'nin Birmingam fut-

.,. lııu 11 ncı devrede gerek Fransa G11llacher bol klübile Danimarka'nın en 
1r Cq\[ afaa~r gerek arkadaşları 1 ~I ij,,/lcher için oynamışlardır. ki İskoç kalecisini topu yum- i~i oyunc1;1 arından mürekkep 

~ ·tın p ı k d" · ·1 ki k "d k" . d bır muhtelıt arasında yapılan 
1~ "''İ· as ar en ısıne ven - ru ar en, sa? . a. ı reso.m . e iki maçtan birini 2-0 Danimar 

~1;;1~'.hayl't ikinci golü de yap- Fransa kalecısmı Gallacherın kalılar, diğerini de 2-1 Birmin 
-\ önünde topu bloke ederken gös gam kazanmıştır. Birmingam 
~ağıdaki resimlerden ~nida teriyor. profesyonel bir takımdır. J e· 

(J 

1 l 

Dünyanın her tarafında çok mühim tenis maçları icra edil
mektedir. 

Şu sırada Paris'te de İngiltere ve Fransa'nın en iyi tenis
i çi!eri karşılaşmaktadırlar. Resimlerimiz soldan itibaren bu ma 

ı uf teniscilerden sıra ile Brugnon, Cochet, Tilden, Austin, Ci [. 
lins, Gregory, Borotra ve de Buzelet'yi göstermektedir. Bu o· 
yLıncularm hepsi Paris ve Londra'nın beynelmilel tenis klüp-
1..,rine mensupturlar. 
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ığ 
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•ı :Ek onomi 

Bu sene pamuk 
rekoltesi 

•••••••• 
,·apılan t.ahnıinlere göre 200,000 

}) tl \'a ,~. teca\'tİz edecektir. 
• 

Yapılan tetkikata nazaran mıyan mevadın borsada mua
sene Adana mıntakası pa- mele görüp görmemesi için ya 
ık rekoltesi 200 bin balya ka pılan tetkikat bitmiştir. 
r olacaktır. Geçen seneki re- Bu hususta hazırlanan rapor 
ite 122 bin balya idi. Bu mik vekalete gönderilecektir. 
·dan elde pek az bir miktar -·-o--
ık kalmıştır. Kambiy o ne halde? 
Son olarak iki gün evvel 

,slar Adana mıntakasından 

ıin balya daha pamuk müba
a etmişlerdir. 

-0--

y eni bir k o ngre 
Dünkü Oda idare heyeti iç-
1aında evvelce toplanması 
:arrür eden pamuklu mensu
: kongresinin Milll iktısat 
tasarruf cemiyetinin tavsi

sile pamuklu, yünlü ve ipek
nenı;ucat sanayii kongresi 
• rak toplanmasına karar ve
niştir. 
Oda meclisi de kabul ederse 
;ıgre ağustosta toplanacak-

-<>--
Buğday fırlıyor 

Buğday fiatleri yükselmeğe 
~am etmektedir. Bu yilkseliş 
nek fiatleri üzerine de tesir 
nlştir. 
Bizim buğday fiatleri dünya 
•asasına tabi olmakla bera

. · fiatin daha fazla ytikselmi
:eği de tahmin edilmektedir. 

-<>-
Borıaya dahil olmıyan 

eşya 

1 
Ticaret borsasına dahil ol-

1 L J.. •• 
G hze ı,!lye mahkeme<! hukuk 

· !•ulnden; 

· 320sene<I ıı•r bedelinden G~bze 
n aline medyun lsranbuldı meyve 
mrilğH kabzı mallırındın llıcı 

· mus dendı aleyhine mal mUdUrl
ıi tarafından ikame edilta davada 

1 umalleı hin nfacile vcreıesl~ 
· ;lu Mehmet efendi bulundufu btl
ltmlş ve bu namı yazılan m\itc
dit da1 eti yeler zahıındı bu-

• mdı kimse olmadı&ı bildirilmiş 
; milddti mUddculeyhin ikameıglbı 

r eçhul olduğundan illnan tebligat 
ı ı ı•ı talebinde bulunup lfbu talep 

ıJvaf<k görülerek muhakeme 2.~-6-
ı O çarşamba günU sut 10 a talik 
:imiş olduğıındın mumıilıyh Meb 
.ı efendinin babası terekesini tem

' tn 'takti mezkUrde bizzat ve veya 

Dün borsada İngiliz lirası 
1034,5 kuruşta açılmış, bir ara
lık 1034 kuruş otuz paraya ka
dar yükseldikten sonra 1034 
kuruşta kapanmıştır. 

Altın 908, Liret 8,97 kuruş 
tan muamele görmüştilr. 

-o-

B u ıeneki fındık mahıulü
müz 

Karadeniz fındık rekoltesi ta 
ayyiin etmiştir. Bu sene Trab -
zon ve havalisi 250 bin kantar 
Gireson 40 bin kantar fındık çı 
karacaktır. 

Rize vilayetindeki kazalarda 
fındık mahsulü 150 bin kantarı 
tecavüz edeceği ümit ediliyor. 

-<>--

Kambiyo borsası 
26 - 5 -93 0 

~EKLY.R --
J.ondra ıc :ıı oo.oo 1' c,~yor\: o,; 06,ıs 
pari.s il •• 50 Ati na "° ~-.o 
Cine\'rc 2 48.00 Roına 08 o; 00 

thı\..re$ ;-<ı 10 .t'C Anıcsıcrdam 1 lb.;5 

Brilk'cl ~l~C> 7S • Of) & 64 5 00 

H(rlın ı fı: ,ooo praf J5 bo,00 

lıtanbul Dördüncü icra Memur
luğundan: 

Orhan Bey ve Vasfiye Hanım 
varisi Fikret Hanımın Veliye Ha
nımdan istikraz eyledikleri bin dört 
yüz elli liradan Bakıye be§ yüz yet
miş liraya mukabil dayine uhdesine 
birinci derecede teminat irae eyledik 
!eri Ayasofyal Kebir mahallesinin 
Üskubı mahallesinde Soğuk kuyu 
medreaesi soka~ında 7-9 numaralı 
bahçeli bir bap hane ve derunünda 
cari Kırkçefme tabir olunur nısıf 
masura mai lezizln yirmi hisse itiba 
rile sekiz hissesi kirk beş gün müd
detle müzayedeye konarak be§ yliz 
lira bedelle talibi uhdesinde olup be
deli müuyede haddi lftyikıtndagörül 
mediğinden bir ay müddetle temdi
di milzayedeye konmuştur. 

Hududu: bir tarafı soğuk kuyu 
medresesi bir tarafı Osman Nuri 
Elendi hanesi bir taralı Ziya Bey 
konağının arsası tarafI rabii tarıki
am ile mahduttur. Mesahası tahmi-

l 
. 
ort .1. 

ayı 1a ------(Birinci sahifeden mabaat) 

dan mütevellit zararların İktı
sat vekaleti bütçesinden öden
meei lazımdır. 

Bu layiha hükumetin Adana 
da "süne" haşeresine karşı buğ 
dayın zarardan vikayesi gaye
sile hazırlanmıştır. Hükumet 
bunun için Bankaya Kıbrıs to
humlukları aldıracaktrr. Layi
hanın esasları iunlardır: To
hum ıslah ve tebdili için Veka
let lüzum görlilecek yerlerde 
vekaletin emrile Ziraat Banka 
sı tarafından alınacak tohumla 
rın maliyet ve satış fiatleri a · 
rasındaki farklardan mütevellit 
zararların ödenmesine Vekiller 
heyeti kararile İktısat vekaleti 
mezundur. 

Tahakkuk edecek zarar mü
teakip sene bütçesine vazedile
cek tahsisattan tesviye oluna
caktır. 

Alınacak vapurlar 
Ücüncü layiha: Türkler ve 

Türk şirketleri tarafından işti
ra olunan buharlı sefainin güm
rük resminden istisnasına dair 
olan 340 tarihli kanuna iki 
madde tezyili hakkındadır. 

Hükumet esbabı mucibesin
de pek vasi sahillerimize layık 
bir ticaret filosuna malikiyeti
miz için emek sarfına ve müsa
adat tahsisine mecbur olduğu
muzu tasrih etmekte ve harbe 
69 bin küsur tonilato ile giren 
Türk ticaret filosunun harpten 
on beş bin küsur tonilato ile 
çıktığı bugün ise ticaret filomu 
zun buharlı kısmının 170,000 
tonilatoya yakın bir kuvvet ik
tisap eylediğini zikretmekte
dir. 

Bu layihanın birinci madde
sine göre 340 tarihli ve bu ma
li sene sonunda müddeti biten 
kanun, 935 mali senesi nihaye
tine kadar temdit olunmuştur. 
20 Şubat 340 tarihinden evvel 
Türkler ve Türk şirketleri ta
rafından iştira edilmiş sefain
den dolayı eshabına zimmet ta 
hakkuk ettirilen ve henüz tah
sil edilememiş olan gümrük re
simleri hızf edilmiştir. 

Muvakkat ticari itilafla r 
Dördüncü layiha: Kat'i tica

ret muahedeleri akti için 
kendileri ile müzakereye baş

lanmış veya başlanacak olan 
devletlerle aktedilecek muahe
deler meriyete girinceye kadar 
muvakkat ticari itilaflar akti
ne hükumete mezuniyet veril
mesine dairdir. Bu suretle bir 
veya bir kaç defa olarak aktedi
lecek muvakkat ticaret itilafla
rının müddeti 932 Mayıs gaye
sini tecavüz edemiyecektir. 

A 111erikal1lar 
v••ıta lsbatı \Ucut etmui lüzumu 
ıl rakdırde gıyaben muh•keme 

. reyın edecegı t<blıp; makamını kı
~ m olmak üzere ilin olunur. 

nen beş yüz otuz arşın murabaı ara-
ziden mezk(ır hane 250 arşın ü•eri- (Birinci sahifeden mabaat) 
ne mebni olup 280 arşın bahçedir. müş ve hastanenin inşası için 
Demir parmaklıklı bahçe kapısından Amerikada toplanması icap e
girildikde z•mini kısmen bozuk bir den para için de faaliyete ge
aral!ktan altı LasamaJ· n1ermer mcr-
dh enie mermer bir sahanlığa çıkılır, çilmiştir. Amiral Bristol Ame
sahanlığın etrafında lıir metre irtifa-' rıkada bu maksatla çalışacak 

az ıran a ıner \:f'zınc. urıng u up 
_ _ .......................... Zll!aımama•mm .. 

(Birinci sahifeden mabaat) (Birinci sahifeden mabaat) (Birinci sahifeden mabaat) ınünbais midir; değil midir? 
.. . .. .. . uygunsuz görülmekte olduğun- Bu, maznunun meseleyi ten\'İ 

Çarşamba gunü Darulfununda kalara aynlacak ve birincı mm dan mutlak olarak itiraz ve es- rinden sonra anlaşılabilir. Bu ci• 
çay, ve Tu;kuv~z sal~nunda I taka hazırlıktan bitince bonola- babı aşağıya yazılır.,, hetin anlaşılabilmesi için teskili 
veda zlyafetı verılecektır. Kon rın tevziatına başlanacaktır. M"dd • 'li" · tarafyen lazımdı. Bu olınadıkca 

b ti .. u eı umumı gın 
gri' azaları perşem e g nu saat Bonoların tam kıymetile mu- · · l hiç bir itiraz demıiyan edilmeı 
9,30 da Tevere_vapuru ile hare- amele görmesi için bu tedbir za M"dd. ıtıraz.arıı·ı . di. 
ket edecekle.rdır. . rurl görillmüştür. Takdiri kıy- u eı umıunı, va ı erın me- Esasen vali vazifei rrıemuıesi· 
. Beynelmılel tu~ızm ko_n\l're- met komisyonu şimdiye kadar muriyet vazifelerinden mütevel- ni ifa halinde değildi. Hadisenrıt 

sıne gelecek olan azanın ısım- kendı'sı'ne tevdı' edı'len ( 700) ka !it ceraimden dolayı tahtı muha . d gece yarısı, Taksım meydanın .3 
leri şunlardır: dar dosya intaç etmiştir. Diğer kemeye alınmaları lazımgeldiği vuku bulması bunu gösteriyor. 

Gel k hafta ıstanbuld ·' 'k' takdirde, bulundukları vilayet ece ~ !erinin teehhürü bazı vesaı ın Acaba o esnada orada, valini ı 
toplanacak ?lan. Turing kulüp- noksanlığından iıeri gelmekte- n;erkezineA e? ~akıı~ m~rkez.i ~i- bulunmasını istilzam edecek r~ 
ler kongresıne ıştırak ede~ek dir. Tevziatta henüz muamelesi layket mahahkıkrnı ad1 1ı:l'.e~ıncc 1 ~~~ gibi ahval vardır? Yan:;;ın nıı 
mürahhaslann isimleri Turıng b' . d 1 ı'tı'bara ta ve mu a eme en ıcapettıgı- d 

. . . . ıtmemış osye er nazarı . b 1 k 'k k söndürüyordu, tahrirat mı yaz r 
kulübe bildırılmiştir. Şımdıy~ alınarak bunlar icin lazım gelen ~ s~·dd- 0 ~r~ zı. retme ite ve rıyordu, Tayfon mu vardı, zelze 
kadar iştirak edeceklerini bildı- bonolar muhafaz~ edilecektir. , u ı . ı~ d' ~- ııi ısna~-lf~'luna~ le mi oluyordu? .. Hayır hiç biri 
renlerin isimleri Şl ılardır. . . Alakadarlara tevziatın istih-, sl.ı.ık'ÇU ~fş e. 1?~fzamank ı 111dv~ ı si değil: Vali B. ailesile, Arna-

Alman otomobil kulüp reısı k ki k .. d k k ru's ı vazı esını ı a etme te o ugu 
a arının anca yuz e ır ı d ·ıA d 1 .. . d vutköyünden gezmeden dönü • Mr Fritz ve Alman Spor ku- b . d 1 b'l - . e bun 1 nu a ı ave e ere'• ruyetı ava, 

lüp. reisi Mr. Ewald Kroth. ı detınf el yapı aldı ekc~gı 
1
'!k.n kıy-· mezkur mahkemenin vazifesin- yordu. 

an az asına e e ı em a ı 1 • • Saniyen "Vekil, olması dola· 
Bunlardan maada Alman Tu-

1

. . k'f' 1 d ._ .. 1 mekte den hanç bulundugundan dava 1 . .. .. . • k 1 .. 1 metı a ı oma ıgı soy en \ k "dd . .1.• . yısile kanunda münderiç "asi rmg kulubu ve dıger u up er d' evra ının mu eı umumı ıge ıa 
ır valilere,, ait maddelere tevfikan namına· M. ve Madame Gre- v· k . d .. t t em'ş desi için karar ittihazını istemek 

. ' a tın e muracaa e m ı . . hareket etmek yanlıştır.,. 
ger-Nıssen, M. ve Madame . "b d'llere para tevziatı te ıdı. 
S M K l S h "d gayrı mu a ı V k'll d Mahkemenin verdiği karar te_nger, r. ar c ro er: na devam edı'lmektedir. e ı er arasın a 
R M W b Nihayet davanın hitamında 

eıs: ı:e · r. e er.. .. .. Gayri mübadiller cemiyeti ida münakaşa hakim kararını şu suretle ver· 
1ngıltere Otomobıl ~u.ı~~u re heyeti dün toplanarak tevzi- İtirazın kıraetini müteakip da di: 

na~ı~~' Mr. D. AMlleir ~1~1 
et at işlerile meşgul olmuştur. vacı vekili Hayri B. söz alarak " Suçlu Muhiddin Beye İsna'. 

kulubu namınka, r. aıg 1 ve J Arazı' sahiplerine para temin dedi ki: 
M M dd olunan darp ve hakaret hadisesı 

rA. a oc ·0 b'l k r·b .. edilince derhal tevzii muvafık "- Bu k<ı,rardan bir defa bi- nin, suçlunun vazifei memuriye 

hh M S t ~ tiden mUnbahis olduğu mura ası, r. P_ı zer, T kd' · k ymet komisyonuna rilen kararı kanuni yollardan ge 
B l 'k Tur'ng kulübü na- a ırı 1 

.. .. ı • •. .. . A . . müddei cekili tarafından iddia 

vusturya ton:ıo ı u u ~u- go"ru"lmu"ctu"r. zim haberimiz yoktur. Tabii ve-

e c_ı_ ahi ı M M d sırf vesait noksanı yuzunden 8
1 
çırecegız. Muddeı umumının ı- olunmasına ve işbu hadi • 

mına mura 1as r. ve a a . 1 .. f k t · · d d ··ıd· Ç" k" 
D h . M ' Md D defa gelıp muame e goren, a a 

1 

tırazı yerın e egı ır. un u seni vukuu esnasında suç· uc aıne, r. ve a am u- . . .... d h'lA k M h'dd' B . f . . 
b . T . Aı· 1. . eksıklıkler yuzun en a a çı a- u ı ın . ın sı atı resmıyesı !unun vali vekili sıfatını hait 
oıs urıst a ı mec ısı namına 1 1 k k B 1· d - ·ı h · 'd' 

M 'd Ch . mıyan dosye er pe. ço tur. o-1 va ı egı şe remını ır.,, bıılunmasına ve valiler hakkıda 
rF. u aTıne: k 1 .. b.. no tevziatından istifade edecek- Maznun vekili Necati B. ce- mevzuubahs müsaadat ve ahka 

ransa, urıng u u u namı · · k k 100 000 d' · 
C l B th Mil Ve 1 ler meyanında ıstıh a 1 ' vap vererek de ı kı: mı kanuniyenin vali vekillerine na, enera a ve e d d " B' .. ı k b' 

M d B th lirayı geçenler e var ır. - ızce soy enece ır şey de teşmili emri zaruri olmasına 
a am a · k M d 1 · .. dd · 
Yunanistan, Turist idaresi M. Hol,tad geliyor Y~1.tkurb. a edm <~ ı;nu eı ~m.u- mebni maznunun en yakın vila· 

M C M 11 S 1 mı ı u tarz a ıtıraz etmıştır. yet merkezi mahakimi adliyesin namına, r. . e as ve ena Avrupada bulunmakta o an İ 'b 'd' V ·ı· d 
K · ttı a zarurı ır.,, e 1 aveten e ce muhakemesi icapetmektedir. teur arapanos. Muhtelit mübadele komısyonu b 'b' k k "dd · 

T . "b" ı emıucı ı arar evra ın mu eı D k "dd · 'l'ğe Macar, urıng kulu u namı- bitaraf azasından M. Holştadın 

1 

.
1
.• eli ' k . . ava evra ı mu eı umumı ı · 

M d V M d Q 't umumı ıge tev ıne arar ıttı- t d' d'l kt' na, r. e ermes r. e uı - 25 mayısta kopenhagdan hare- h 
1 

d . ev ı e ı ece ır. 
tner ve Mr. de aMgyar. ket ettig"i komisyona bildirilmiş aMzrr.ı:ı tak~p ekiel:ım. k b'l .t. ---- --- ---

İtal a, Turing kulübü namı- uşte ı ve ı .m~ a 1 1 ıraz Anneler birliği 
M yd B · M M ı tir. da bulunarak dedı ki: 

na, r. e onartı ve r. o - M Holştad 30 mayıs cuma " H k'll . 
1 

Anneler birliği dün içtima 
' h · . h . - asım ve ı en geçen ce 

aen auer. günü Semplon ekspresıle şe rı- h ki . ti 1 tın d'l ederek beş muhtacı muavenet 
Luxembourg, Turing kulü- mize gelecek ve Ankara ya gide ı sMe "dad .arını ıs 'l~kat e e ı er. çocuğa elbise vermiştir. 

.. M D h · . . u eı umumı ı e maznunu l u namına, r. uc aıne. rek dig" er bitaraflara ıltıhak ede . 
1 

k1 hk · 
Felemenk Turing kulübü . ıhzara ça ısına a ma emeyı sa 

' cektır l'h' .. .. .. F k t b' DAVET namına Mr. ve Madam Pos ve · a ıyettar gormuştu. a a ı-

Mı. ve 'Madam Meyjes. dd. B Jahara ikinci safhai m~ha_~~?1~-
Lehistan, Propaganda daire- MU h j il) (" y den sonra bu tarzda bır duş_un~ş 

si namına, Mr. Oriovidz. orta:l'.a atı.lmış o!°?ası garıptır. 

Kadıköy askerlik şubesinden: 
Şubemizde mukayyet bilu· 

mumum ihtiyat zabitanın 1 ha· 
ziran 930 tarihinden 30 haziraıı 
930 tarihine kadar yoklamaları 
icra edilecektir. 

İsviçre, Turing kulübü na- Birinci sahi/eden mabat Tetkık edılecek ıkı nokta var-
mına, Mr. Henneberg ve Mr. . . . dır: .. . . 
Quinclet üç Madam. nna ve diğer beledıy~. f~alıyetı- Acaba ~u fıil vazıfe ıfasından 

Çekoslovakya, Otomobil ku- ne temas ct~ekte, _?utu~ b~ fa 1------------------- --- ----
lübü namına, Mr. Kalva ve Mr. aliyetin Turıng kulupler ıçtını~ 
Paucek, Lig motoristu namına, münasebetile yapıldığı kaydedıl 
Mr. Kumpera ve Mr. Andeis mektedir. • . . 
iki aMdam Turist kulübü namı Bu neşriyat Şehremını Muhıd 
na Mr. Marek. ve Y ogoslavya, din Bey tarafından teessürle kar 
T~ring klübü namına da Mr. şılanmıştır. D~n kendisinden bu 
Zizeck. Bunlardan maada daha münasebetle bır mektu_p aldık . 
on beş azanın kongreye iştirak Mektubu aynen neşredıy_o_ruz: .. 
edeceği zannolunuyor. MilliJ•l ıaz.eteai heyeti ta.hrırıye mu· 

D ahiliye vekili perşem
b e y e geliyor 

Turing kulüp kongresine ri
yaset edecek olan Dahiliye Ve
kili Şükrü Kaya B. perşembe 
günü şehrimize gelecek ':.e üç 
gün kalacaklardır. Bu muddet 
zarfında Vilayete ait bazı işler
le de meşgul olacaklardır. 

Turing klöp azasına 

diriyeli aliye•İ.ne: 

Hali~ la~urları ~ir~etio~en: 
Arap harllerile yazılı ~bonman karneler! 1 haziran 1930 tari

hinden itibaren kabul edilmeyecektir. Ellerinde bu karnelerden 
mevcut bulunanlar ı 5 haziran J gao tarihine kadar şirketimizin 

Ayvansaray'da kAin idare merkezine milracutla bedellerini alabile
ceklerdir. Biletlerin kaplı ve ciltli bulunması şarttır. 

~sto~ar TraınvaJ ;irkettn~en: 
l 5<Jb numaralı hanuna tevfikan 1 haziran 1930 dan itibaren 

Gazi köpriisü resmi kırk para olarak tahsil edileceğinden mıntakı 
Yerleri ile bilet iicretlerlnde yapılan ve Nafıa ''ekiletlnce tastil.: 
~dilen a~agıdaki tadilAt ve tenzil~tın ay:ıı gUnden itibaren tatbik 
edilecc)!;i ilAn olunur. 

ı l.\kJdar - Jlaydarpaşa hattında yolcular lehine olmak 

. ' 

ZAYi: Derununda Kadıköy 
kerlik ~ubesi·,den aldığım tLr 

ve>lkamla on be~ lira para ında demir parmaklık vardır. Çifte ~komitenin fahri riyasetini de- İntisap eylediği tarihdenberi 
kanatlı .. a_hşap kapıd~n içeri ı:!rildik- ' ruhte etmiştir. Hastane asri hissei ianesini bit tesviye azal i
de zemını merı'.'e~ doşemelı bır ufak techizatı ihtiva edecektir. Sar- ğıni muhafaza buyurmuş olan
sofa, karşılıklı ıkı oda, mermer so- f 1.. .. .. 1 500 000 d larile 1930 senesi hissei ianesi-

Taksim meydanına ve diğe~ bc~e
diye şubelerin-; _ai.t baş_l".n~ış ~-şlerı~ 
bir an evvel bıtırılmesı ıçın go~te~ı
len gayret ve faaliyetin şchrımıze 
toplanacak olan beynelmilel. Turin,g 
kulüpleri kongresi azüsına bır cemı
le ibrazına matuf ve hüsnü kabul tc
dabirinden ibaret olduğu henüz tah
kik olunamıyan bir membadan mat
buata aksettirilmiş ve bazı gazeteler 
de hakikate tevafuk etmiyen bu ha
vadisi kendileri için şayanı istifade 
bir tenkit vesilesi ittihaz ederek bu 
mesainin münhasıran ccanibe bir 
gösteriş ve caka mahiyetinde olduğu 
ve halka hizmet emelinden uzak bu
lunduğu tarzında neşriyata germi 

üzere .'\hmediye mmtakası ( Do)!;ancılar) \C Çiçekçi mıntakası 
(Duvardihl) duraklarına naklolunmu~ \e mıntakalar şu şekli a1mı~ıır: 

llsküdar - Kısıklı: Btilblilderesi - Bağlarba~ı - Kısıklı. 

1 
r 

a 

Jiunan cuzdanımı gAJIP ettim. 
lanın parayı alıkoyarak "e;l
ıru :\laltepede _'\li Osman o~lu 

uri adresine gönderilmesi. Aksi 
kdirdc yenisini alacağımdan 

·ıinln hı,knıü yçıktur. 

Sultınahmet betincl sulh hukuk 
aiJkcmc"inden: 

, "fert:ke<lne maılıkcm~ce ,·azıyet 
unın mnıe,dfa 1 laralamuos Ram· 
ad" ,fendinin uhte>inde olup ve-

"tile miras~ılmna intikal eden ve 
Jrı..;.çıların talc:bl!e fruhtunı mıh 
nı<ce kar.r 'erilen BakırköyUnde 

ıc'1•1ıktc ! lamam snkı~ında 2-4 
ıınerolu hane kapıdan girildikte 

sofa iki oJ• bir yemek od•sı 
ı ı,ıJ.k, lılc hail ve bodrum kattı 
'ıneııtn dnıeli bir ta~lık hir mııtlık 
' r ıtusulh•ne bir oda V• yınındı 

' 

rar bir oda, hail bir lı:ömürlülc, 

ncl kaıt• camekanla ıynlmış bir 
la Jort OclJ bir hal:!, UçUncü kat 

\'· ııJan ibaret köse bı~ı iki tarafı 
1 dde elektrik v< terkos suyu tertl
n ~ı hı,·i tahminen otuz dörtse
'ık olmasına nazarın metanet 
aneıini muhafaza etmiş mUceddet 
ıl<bılccek d~rccedc tımiro lhtlyı

ı lmnan lı:..'lçali bir hane bin !ıra 

Jel 'ile ulibi uhdesinde ihale! bı'i
ın c•a ı ınubrrer olmakla bedeli 
· ild4' fa laıa talip olanların 

e· mu nıne . obn 6000 
, ' z c n pt:} ak~ ını mtis-

l e, t n ı, '•.J tar 1c mi.lsad.ıl 

, -ılı. g: ı ; at '4 tc mahke 
"' r ca . n i!Aı u!Jnu 

fadan ikişer kanatlı altları ahşap ına uzum goru en . , . 0-

üstleri buzlu camlı ve yağlı boyalı !ardan 200,000 dolar b~nanın ın- ni tediye ile yeniden intisap e
iki kapıdan sol tarafdaki kapıdan iç- şaat masrafı olup gerıye kalan !emiş olan zevatı muhtereme
eri girildikde ahşap bir sofa üzerin- 300,000 dolar her sene hastane den 31 mayıs 1930 tarihine mu
de bir o~a._ ~iler, bir hela, odal~r nin masarifine karşılık olarak sadif cumartesi günü saat 14 te 
dan her _ıkısınden ufak ahşap bır kullanılacaktır. Senede hastane Beynelmilel Turing klüpler it-
sofaya bırer kapıları vardır. .. . . l . k · · · D l 

. . . . butçesının 15,000 do ar açık ve- tıhadı 1930 ongrc.sının o ma 
Ahşap ınerdıve~_den_ ıkınc~ kata receği tahmin edildiğinden 300 Bahçe sarayında icra kılınacak 

çıkıldıkda bır sofa uzerınde uç oda b' d 1 .1 b k h ·, k" d d h bulunma 
bir kiler bir hela. odanın birisinde " ın o ar ı e u açı er sene resmı uşa ın a azır. 

içe bir oda daha vardır. Üçüncü ka'. kapat~lacaktır. Şe~rimizdeki . gı arzu edenlerin .. ~ıhayet 29 
t• mtrdivenle çıkıldıkda yalnız bir Amerıkan hastanesı buradakı mayıs perşembe gunu ak~anu
salon beı oda bir kiler iki hela yine Amerikalılardan mürekkep bir na kadar klüpümüze müracaat
~erdiven~_e d~rdün_c~ kata ç_ıkıldık~ idare meclisi tarafından idare it duhuliye varakaları almalari 
bır sola uzerınde ıkı oda bır hela d'l k d' S f' M G · ~ 1 
b. 1 d İk' · k · d',. e ı me te ır. e ır r. rew a rz ve ılan o un ur. ır sa on var ır. ıncı atın ı 0er . • . 
t f d b 1 1 k 1 d ın rıyasetı altında toplanıldık- ··------ara ın a uz u c~m ı apı ar an çı- b' b 
kılan kismın ayni tertibatı havi oldu tan sonra ır eyanname hazır- İstanbul futbol heyetinden: 
lu görülmişdır. Birinci kattan sofa- lanarak Amerikada neşredil- Tehir edilen 25 mayıs 930 
dan ahşap merdivenle aşağı inildik- miş buradaki Amerikalılar na- Milliyet kupası maçlarından : 
de me~cr _dö~eli bir ~ofa üzerinde mma böyle bir müesseseye lü- İstanbulspor- Süleymaniyc sa
elva~ _dotelı bır od~ bır . gusulhane, zum olduğu bildirilmiştir. Be- at 16 hakem N ecmi Bey. 
zemını mermer doşelı bır mutfak . 
bir kömürlük bir merdiven alt d yannamede buradakı maruf ve Beşiktaş- Vefa saat 17, 15 ha-
laplı iki kanatlı ah~ap kapıdan\o;:- salahiyettar Amerikalıların ım kem Necmi Bey 
ya geçildikde zemini mermer döşeli zaları bulunmaktadır. Maçluan 29 mayıs 1930 per-
diğer bir sofa ve yarım masura kırk v I I l cembe günü Taksim stadyomun 
çeşme su haznesi ve basma tulumba ı en neır ga ., 
ile tekmiı haneye su isaıe oıunur. Tu·· rkıu·'k ı·zıeri 
Sofada mermer yalaklı bir ç'Cşme 

vardır. fştirasına talip ve daha ziya- Kocaeli meb'usu Reşit Saffet 
de malfımat almak istiyenlerin tama- B 'h' k'k · T" ki 
mının kıymeti muhammenesi olan al- ey ta;ı. ı. te~ ~ a_tı~~ aıt ~r 
tı bin iki yüz elli liradan hisseye yat serı~ın~n ıkınc_ısı~ı de ahıren 
musip miktarın ytiz de onu nisLetin neşretmıştır. Yenı kıtabın unva
de pey akçesin! ve 926-9961 dosya nı "Türklük ve Türkç!ilük izle
numarasını mustashiben daireye mü,. ri,, <lir. Kıymetli bir tetkik mah 
racGat cykmeleri ve 30 haziran 930 sulü olan bu eser cihan tarihınde 
ta,.. inde s~at on dörtten on altıya[T" k · l t · d•q b "l 

!;ır ihalci katiyesi icra kılın.c~gm ur .mıı e 111!n oyna ,,., uyu .: 

1 

uan müşterilerin dairede hazı.r bulur roller: taharrı ederl:en çok şa
maları ila'l olu::ıur. j yanı dikkat neticeler~ \':\rnırstır. 

da icra edilecektir: 

lıt. Müddeiumumiliğinden; 

Dokuz yüz otuz altı senei 
maliyesi iptidasında hesabatı 
umumiyenin yeni seneye devri 
dolayısile haziranın birinci pa
zar, ikinci pazartesi, iiçüncii 
salı günleri icra muhasebe . u
lıesincle talıs'lat ve tecliyat mıı
an'elesi bizzarı:r yapılamacağı 
h~} an ,,ıuın• ... 

verilmiştir. . 
Ecnebi seyyahların memleketı

mize celbini temin icin her nevi ve
sait ve faaliyete teve'ssül ctme~in -~~ 
memleketimizi mümkün olabıldıgı 
kadar iyi ve güzel göstermeğe çalış
manın çok meşru ve çok güzel bir 
şey olduğunda kimsenin ter~ddüt et
mesi caiz değildir. Maamafıh gerek 
Taksim meydanı ve gerek Y~lov:ı 
yo11arı ve sc:tire üzerindeki faalıyetı~1 
ecnebi zevata olduğu kadar daha Zi

yade memlekete ve mem~eket halkı
nın hizmetine matuf oldugunu Şehre 
maneti ve vilayet işlerinde en sahibi 
salahiyet söz sahibi sıfatile muhte
rem halka alenen ilan ve beyan eyle 
rim. 

Herkesin bilmeğe mecbur olma
dığı bir takım sebeplerle bazı işlerde 
vaki olan teahhuru telafi için sepke
den mesaiyi bile tenkit fırsatı saya
rak halkımııın ~k muhterem olan 
i2ı:eti nefis ve şerefini rencide ede
cek suret ve şekillerde neşriyat yap-

Cskiidar -, Haydarpa~a: Doğancılar - Duvardibi - Baytar nıekt~bi· 
• J laydarpa~a. 

flnğlarbaşı - Haydarpa~a: Askerlik şubesi • Duvardihİ - Ba~·tar 
mektebi · Haydarpa,a. 

2 - 4 lincii ınıntah ücreti yine yolcular lehine S uncü ının· 
taka ücretiyle hirle~tirilmİ~tir. 

3 - Bilet iicretlcri, nak !iye verl\ilerl ye köprU resmiyle bt .. 

rabcr <öyle olınu~tllr: , ' . 
'.\lcvki l\lınlak:ı 'J'ram,·ay . -

1 
2 
3 \C 4 

ıkrcti 

Kr~. Para 
5 
8 
13 

20 
10 

Nakliye 
'ergisi 

Para 
10 
20 
;lo 

Gazi köprli Ü 

Resmi 
Krş. 

1 

Yckı'ın 

Kr~. 
(ı 

10 
ı~ 

Par: 
fÜ 

1 

ı 3 ıo ı 4 ıo 
il 2 tı 10 1 ;- ıo 

3 ve 4 il 1 O 1 1 O 1 O 

4 - 0::ıkliyc HTj\'i,indcn muaf olan hıi' i) et rnrakalı talel 1~ 
3 \"C 4 tilH:lİ ınıntal..Rlarda dahi 2 iııd nıııırnka ücreti Ycrirltr. 

Unıııml idare 

mak şayanı teessür ve teessüf görül ----------------------------
müştür. İşbu tebliğin gazetenizle lstanbul Mahkcmei Asliye Birin- eyledikten ve vrakı dava tetkik o· 
neşrini rica ederim efendim. cı Hukuk Dairesinden: lunduktan sonra devamı tahkikatt.ı 

~~il·• ~· 
Ayşe Hanım tarafından Hafız a- 17 temmuz 930 p(rşembe günü Şehremini 

MUH iDDiN 

Yoklama 

ğa oğlu İbrahim bini Musta'.a ve at 14 te talik edilmi§ olduğunda" 
Mustafa bini İbrahim Efendılerle hukuk usul muhakemeleri kanun"" 
Çerkeş at karacalarda İbrahim bini 402 inci mnddesi mucibince gıyab•" 
İbrahim Elendi aleyhlerine ikame o- da cereyan eden muamelelere i>•f 
lunan bin beş yüz liranın mafais ve gün zarfında itiraz edebileceği gıb' 

Üsküdar askerlik şubesin- mesarifi muhakeme tahsili davasın- k"k ıs bu müddet zarfında yevm talı ı den: dan dolayı mumaileyhimadan lbra- ,. 'l• 
İ yin mündeiyeye tebliğ ettircccl',1 

1 "Şubemize mensup ve mu- him bini brahim Efendi ikametga- . ~ 
h 1. ti' ebnl ilime a aksi takdirde hasmın iddiası k•' t 

kayyet bilumum ihtiyat zabita hının meç u ıye ne m n v - etmiş addolunarak usulun 4CS ,. 
nın 1 haziran 930 dan 30 hazi- ki tebliğat üzerine muayyen olan b' .ıa 

. . 25/51930 tarihli celsei tahkikatta 408 inci maddeleri mucibince ır 
ran 930 tarıhıne kadar şub7ye gelmediğinden hakkında gıyap kara- ha tahkikat ve mahkemeye kabııl 0 

müracaatla yoklamalarını ıcroı 1. rı ittihaz edilerek müddeiye müdde- lunmıyacaj!ı tebliğ mekamma kaiıı> 
ettirmeleri ili!n olunur.' asının ~ahtı hök!_lle alınm~sını talep olmak üzre ilan olunur. 

• 

1 

ıo 



~~il rıı (' t ~andığı 111 iid ii rl iiğüıule ıı: 
l\IJ h · · il< rçlunc l . er unatın cıns ve nevı i mi 

ık. 
• J lı n 

806 Bot,aziçi Beylerbeyinde Çamlıca caddesinde eski 
2 mükerrer yeni 68-1 numaralı bir hanenin ta
mamı. Şüküre ve Cemile Hanımlarla Salih SamiB. 

lO,ı.ı 1164 Sultanahmettoe Firuza~a mahallesinde Ticaret · 
hane sokağında eski 29 mükerrer yeni 75 numara 
lı bir hanenin tamamı. Rabia Müveddet H. 

1973 2676 Vefada Mollahüsver mahallesinde Kirazlımes-
çit sokağında eski 22 yeni 24. 26 numaralı iki ha
nenin tamamı. Kemalettin ve Salahattin B. ler 

553 2844 Boğaziçi Ortaköy mahallesinde eski Köprübaşı 
yeni Camiişerif sokağında eski 27 yeni 6 numara 
lı bir hanenin tamamı. Mükerrem ve Nurulhayat 

Hannnlarla Saadettin Bey 
176 3025 Koca Mustafapaşada Koca Mustafapaşa mahalle 

sinde Kisedar sokağında eski 1 yeni 1 numaralı 
maabahçe bir hanenin tamamı.Atiye ve Şuhur H.lar 

52 3026 Koca Mustafapaşada Koca Mustafapaşa mahalle 
sinde Kisedar sokağında eski 260, 260 mükerrer 
yeni 292, 294 numaralı bil1i hava iki dükkanın ta-
mamı. Atiye ve Şuhur H. !ar . 

l212 3431 Rumelihisarında Hacıkemalettin mahallesinde 
Türbe sokağında eski 17 ,17 mükerrer 17 müker
rer 17 mükerrer yeni 17, 19, 21, 23 numaralı nısıf 
masura mai lezizi havi iki dükkan bir gazino ve 
iki kayıkhanenin tamamı. Şahende H. Cevat Ef. 

627 3455 Altımermerde arabacı Beyazıt ve Seyitömer ma 
hallesinde Servimeydanı ve Silivrikapı sokağnda 
50, 121 mükerrer 66, 151 numaralı maa bahçe bir 
ahırın tamamı. İbrahim Suphi Bey 

?584 3460 Şehzadebaşı Fevziye mahallesi Fevziye caddesin 
de eski 10 mükerrer yeni 34 numaralı bir hanenin 
tamamı. Fahri Bey 

255 3861 Koca Mustafapaşada ve mahallesinde Akarca so
kağında eski 10 yeni 16 numaralı maa bahçe bir 
hanenin tamamı. Hafız Adil Ef. 

888 3898 Hocapaşada Karaki Hüseyinçelebi mahallesinde 
Hüdavendigar sokağında eski 35 yeni 28, 30 numa 
ralı bir hanenin sekiz hisse itibarile beş hissesi. 

Makbule ve Melahat Hanımlar 
685 3916 Çırçırda Hacıhasan mahallesinde Çırçır caddesi 

sokağında eski 2, 2 mükerrer 2 mükerrer yeni 2, 

ACELE EDİNİZ 

KUMBARA ALINIZ 

t Haziran tarihine kadar kun1bara alanlar, nüme
rolan üzerinden çekilc::cek ikinci kuradan istifade 
edeceklerdir. İkinci kura t Teşrini evvelde çekilecek 
ve kazananlara ( 1000 ) lira tevzi edilecektir. Acele 
ediniz ve kun1bara alınız. 

• 
Türkiye iş Bankası 

LAS iK 
Y 1 N E 

B 1 R i N C i D i R. 

Eski 
markası 

Yeni 
rnarkas1 

c. 

~ 
fıj~,'.:~:ı\ 

C. c. 
MOCKBI\ 

P. 

• 

• 

Bunlardan başka Rus lastikleri yoktur. 
Bu sene iki marka Uzerlne bulunacaktır. 
Şirkctimi7. yalnız mezkur IAstiklcrin ~atı;ını deruhte ctnıi~tir 

Mevsinı'nden evvel vereceğini!. sipariş ve talimat daima nazarı itibar 
alınarak bti!adeniı:in daha fazla temini ~erd ittihaz olunur. 

Mustafa Mürteza Müessesah 
TÜRKİYE ANONİM LASTİK ŞİRKETi 

\drcs: lstanbul 1 eni Postahane kar~ısında :\o. 30, 32 
................ 111111 .......................... ~i 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı .... ...... ~ .................. , ........ , .. 

Devlet demiryolları ve 
4 numaralı maa dükkan bir hanenin tamamı. -----------=~---==---~:------:"--::--------::----=-----

Adana belediyesi riyasetinden: limanları umumi idare-Ruziye H. 
?323 4048 Sofularda sofular mahalle ve sokağında eski54 

mükerrer 54 mükerrer yeni 84, 86, 84, 86-1, 84, 
86-2, 84, 86-3, 48, 86-4, 84, 86-5, 84, 86-6, 84, 86-7 
numaralı ayrı ayrı dörder odalı ve bir ocaklı oda
lar ile bil1i hava bir dokuma ima11ithanesi ve bir 

J 5 .\lııyıs 930 tarihinde münakasası yapılan mezbaha ve teferruatı inşaat ve tesisatına talipler 
tarafından verilen fiatlar haddi !:\yık ı;öri.lmcd!)tinden mayısın otuz birinci günü saat on altıda 

pazarlıkla ihale edileceği il:l.n olunur. -diğer imalathanenin tamamı. Ahmet Hu!Usi Ef. TRAKrl,.OR ı...:A1"'lı...:1 
335 4109 Avratpazarında Hubyar mahallesinde Sebz~ci so-~ lJ 9 ><:><><>< 

kağında eski 3 mükerrer yeni 3 numaralı bır hane )~ Sirkeci lstasronu karjısında Trakya Nakliyatı l mumiye Anl>annda 
nin tamamı. Adviye Hanım ) 13 numerolu. Yu>uf Kemal Bey ardiyesinde iki Amerika~ Traktörü 

380 4152 Beşiktaşta Köyiçi mahallesinde Kılise caddesi so ~ satılmakt•dır. ,Pullaklan vcs~iresi m.evcuttur .. Bütün takımlar milke~mel 
kağında eski 54, 56 yeni 7, 9 numaralı maa oda_ bir ( l•irhalde kat iyen tamı~e lhtıy•ç gosterme:<1zln .. hem~n kullanılabılır. 
dükkanın tamamı. Mehmet Alı B. ( Muracaatlu: Bah\dakı Şirkete vcp t.renkoy _Suadıye Alman 

299 4179 Saraçhanede Mimarabas mahallesinde İmam so- ID><><><><><>< Paşa kö<künc. Telefon Ercnkuy ı X><><><><>< 

/ 1 Şehremaneti ilanatı 1 

kağında eski 13 yeni 21 numaralı bir hanenin ta-
mamı. Hafız Tevfik Ef. ve Nazlı H. 

572 4199 Atpazarında Mağnisalı Mehmetpaşa mahallesinde 
eski Yukanmeydan ve Hacıibrahim yeni Maytap 
sokağında eski 28, 11 yeni 16, 16-1 numaralı maa 
dükkan bir hanenin tamamı. Hasan Efendi. 

238 4205 Avratpazarında Hubyar mahallesinde Tulumba 
sokağında eski 13 yeni 19 numaralı bir hanenin 
tamamı. Zeliha Nuriye, Naciye, Nebiye, Hay 
riye, Ayşe Müzeyyen Hanımlarla Abdulkadir Ef. 

113 4223 Kadirgada Şehsuvarbey mahallesinde Şehsuvar 
bey sokağında eski 1 mükerrer yeni 7 numaralı 
bir hanenin tamamı. Vesile H. 

184 4239 Karagümrükte Hatiçesultan mahallesinde Kara
baş caddesinde eski 84, yeni 108, 108-1 numaralı 
maa dükkan bir hanenin tamamı. Recep Ağa 

330 4279 Ahırkapıda Seyithasan mahallesinde Cankurta 
ran sokağında eski 34 yeni 40 numaralı bir hane-
nin tamamı. Fatma Duriye H. 

255 4244 Atpazarında Mağnisalı Mehmetpaşa mahallesin
de eski Yenihan ve Saraf yeni Bakkal sokağında 
2 mükerrer iki 23, 25, 12 yeni 6, 8, 10 numaralı maa 
dükkan bir hanın tamamı. Halil Efendi 

373 4285 Erenköy Sahrayıcedit mahallesinde Bostancı el
yevm Ortacadde sokağında eski 77, 78 yeni 102 
numaralı maa bahçe bir hanenin tamamı. Muzaf

fer B. Fatma Behiye Hanım 
'Oit 4299 Erenköy Sahrayıcedit mahallesinde Etemefen-

di sokağında yeni 86, 86-1, 86-2, 86-3 numaralı 

maa bahçe dört dükkanın tamamı. Ali Osman Ef. 
227 4302 Boğaziçi Arnavutköyünde Sütçübahçesi sokağın

da eski 24 yeni 20 numaralı bir hanenin tamamı. 
Dimitri Ef. Madam Maryo 

7so 4354 Fatihte Hocahayrettin mahallesinde Malta soka
ğında eski 57 mükerrer 57-1 yeni 49, 49-1 numaralı 
natamam bir hanenin tamamı. Mehmet Ali B. 

33 4358 Beşiktaşta Ekmekçibaşı mahallesinde Bakkal so· 
kağında eski 3 yeni 3 numaralı bir hanenin tama-
mı. Fatma Aliye H. 

'3"5 . . • 4384 Edimekapıda Hace Kasımgünani Kaanyeıatik Ali 
paşa mahallesinde Sultanhamamı caddesi soka
ğında eski 4-13 yeni 13, 2-1 numaralı dolap mahal 
lini müştemil Sultanhamamı namile maruf bir ha 
mamm tamamı. Mehmet Emin Efendi 

195 11025 Çırçırda Hacıhasan mahallesinde eski Hacıhasan 
yeni Kubbetekkesi sokağında eski 14 yeni 9 numa 
ralı bir hanenin tamamı. Faika ve Nasibe H. !ar 

40 15282 Avratpazarında Hubyar mahallesinde Hekimoğlu 
Alipaşa sokağında eski5 yeni 5, 5-1 numaralı iki 
dükkanın tamamı. Emine Hacer Fatma 

Saime, Hatiçe Piraye Hanımlarla Mustafa 
Nihat Bey 

?30 16464 Çarşıyıkebir Divrikli sokağında eski 72 yeni 72 
numaralı bir dükkanın tamamı. Kadri Bey 

le . yukarda ikraz nu~araları. yazılı emıa~ vad~si hit~mında 
<lıyeı deyin edilmemesı hasebıle( Altmış bır) gun muddetle 

~~ılığa çıkarıldığından talip olanların ve fazla tafsilat almak 
~tıyenlerin Sandık satış amirliğine müracaat eylemeleri lüzu-

\ı ılan olunur. 

t.. SATILIK ve KİRALIK HAN~••• t l\c,guncuk"ıa ~lünir l'aıa mahallc;inm /\zi1. lk).. soka~•nda beşe'. i t "~dan iki b<>lüklu fevkallde nexuetı ve e,carı mu>mıreyl ha11 '"" 

BUYÜK 

TlYllRE PIYlNG~S~ 
8. INCl TERTİP 5. INCl KEŞİDE 

11 HAZiRAN 1930 
Keşideler; Vilayet, Şehre

Defterdarlık, iş, Zi
raat, ve Osınanlı Bankalart 
ı\1urakıpları 're halk huzu-

. 
ınanetı, 

runda yapılır. 
Büyük ikramiye 

50.000 Liradır 
I lcr ke~idede çıkaıı ntımara
lar tekrar dolaba koıınıaz 

liliJet Daimi Encüınenin~en: 
14 Mayıs 930 da ihale olunacağı ilan olunan Yalova-Hamam 

asfalt yolunun şartnamesinde yapılan tadilat münasebetile 9 Ma 
yıs 930 tarihinden itibaren 28 Mayıs çarşamba günü saat on bi
re kadar yeniden yirmi gün müddetle münakasaya konulmuştur 
evvelce müracaatle şartname almış olanların bu şartnameleri 
yeni şartnamelerle tebdil eylemeleri ve yeniden şartname al
mak istiyenler levazım idaresine müracaatları lazımdır. Talip· 

~ehreın~ınctlndcn: Encümcci ema 
netçe rren"i muhakemesine karar 
verilen Tc'1lizlik işleri memurlarından 

Saffet I·:f. \ e rüft:kasın ın mü$tckilcri 
Ali l\l•"a ve \lusibin mahalli ika 
metleri meçhul bulunma,ına mehnl 
kendilerine tebligatı !Azime ic- a edile 
medi[tinden kararnamenin hir sureti 
emanet di\'anhanesine t:ılik edılmiştir. 

Bli bapta bir itirazları varsa ilıln 

tarihinden itibaren bir ay zarfında 

istida ile makamı emanete müracaat· 
lan beyan olunur. 

... * * 
l lasköyde Kalaycı Bahçede Bak

kal Yani karşmndaki arsa dahilinde 
ağzı açıt: >arnecin kapattınlması için 
mezkur s:ırneç mutasarnfı hakkında 

tahkikatta bulunmuf isede sahibi 
zuhur etmediğinden omuru beledi· 
yeye müteallik ahk!mı cezaiye kanu
nuııun birinci maddesine tevfikan 
mezkQr sarnecin bir hafta zarfında 

kapattırılması ve aksi takdirde dai
rece kapattın! arak masarlflniıı yüzde 
on cezJsilc tahsil olunacagını tebli
gat m>kamına kaim olmalı: ilzere 
i!An •ılunur. 

* * * 
:;lebrcmanetiııdcn; Se!ır.e halinde 

124 numara!ı barakanın aylığı 20 
liradan 3 husus! numaralarının aylığı 
on sekiz buçuk lirada talibi üzerin· 
dedir. ihalesi 29 ! 5 930 perşembe 
günü icra kılınacagından fazlasiyle 
ulip ol•nların şeraiti anlamak için 
yevmi mezkQrda levazım mildürlü
ıtüne gelmeleri. 

* * • 
Fatih daire•lden: Topkapıda le· 

mlkU burun sokağında bilt '\(o, 
kulei zemin mahalli müzayede ile 
kiroya verilecc~lııden ııllplerin 18 
Haziran 930 çarşamba ,;ünü ~aat 

15 tc encümene gelmeleri. 

* * Sahipsiz bir kuzu bulunmuştur: 

Sekiz gün zarfında müracaat edil· 
mezse satılacaktır. 

!erin vilayet nafıa baş mühendisliğinden alacakları ehliyeti fen- ------------
niye vesikalarile teklif ve teminat mektuplarını vakti muayye
ne kadar Daimi encümene tevdi eylemel=.ri ilan olunur. __ 

1 

1 

TABii MADEN suvu 
FRANSIZ HOKÜ.METINE 

ait membalar 

VICHY CELESTINS 
Tam yarım ve·çeyre~ şıselerde 

Damla - Şeker hastalı~ı - Alamı mafsaliye 

-

VICHY CRANDE·CRILLE ~:;:::0h~:t~~.~::.·· 
VICHY HOPIT AL. MICl.:.~: . .'~ı~;.••I< ---·-• Vichy y6n11t' başka marka almayım::., 

Meııbaımıı tayininde dikkat t>diniz. 

Dr. Horhoruni 
Beyoğlu '.\J,krep sokak ,\lo ,15 

muayene oabahtan akşamı bdar. 

Dr. A. KUTiEL 
Efrencl ve cilt hastalıkları mU· 
tcbaRsısı Karaköy börekçi fırını 

sırasında No. 34 

Bursada
Her türlü asri kon -
forlar1 haiz ve oto -
nıobili her gün Mu
anyacla n1isafirlerini 

bekler. 

Otel Çekirge Palas ~ah~cll 16 numcw'u Doktor l lakkı llcyin hon"5i ehven fiatl• hrnı 1 
~·~ !'atıhk tıeın kir:t1tktır. 0~run·.ııı•Ja~i 1 crf" n1iiraCtl'\t .-_,,,.,...~,A.. ı 

si memurin vemüstah~ 
demin kadrosu tema
men doludur. Hiçbir sı
nıftan memura ve işçi
ye ihtiyaç yoktur. 

Memur ve işçiye ihti
yaç hasıl olursa keyfi-· 
yet gazetelerle ilan edi
leceğinden beyhude\ 
müracaatta bulunul -
maması. 

Müdüriyeti Dmuumiye 
"' * "' 259 kalem tıbbi ecza ve sairenin kapalı zarfla münakasaE 

16 Haziran 930 Pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet De 
miryolları idaresinde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat 
lannı ayni günde saat 14,30 a kadar Münakasa komisyonun 
vermeleri laznndır . 

Münakasa şartnameleri beş lira mukabilinde Ankarada Maliy 
ve Muhasebe İşleri Dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa vezne 
sinden tedarik edilebilir . 

• • • 
2730 tane meşe traversin kapalı zarfla münakasası 16 Hazi 

ran 930 Pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Devlet Demir 
yollan idaresinde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarıni ve muvakkat temina 
!arını ayni günde saat 15 e kadar münakasa komisyonuna verme 
leri lazımdır. 

Münakasa şartnameleri Beş lira mukabiline Ankarada Ma· 
liye ve Muhasebe işleri dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa ve. 
nesinden tedarik edilebilir. 

* • • 
Tra vcrs hariç olmak üzere 1!9 kilometrellk yol melzemesinln 

kapalı zarfla münakasası 14 temmuz pazartesi günü saat 16 da 
Ankarada Devlet Dcmiryolları idaresinde yapılacaktır. 

l~tirak edeceklerin tekli[ mektuplarını ve muvakkat teminat· 
!arını ayni giinde saat 15,30 a kadar münakasa komisyona vermeler 
lazımdır. • 

'.\hinak:ı'a ~artnameleri (50)dli lira mukabilinde Ankarada ve 
J laydarpaşada idare veznelerinden alınabilir. 
-- - - -- - ---------------
Kiralık mobilyalı köşk vesahilhane 

Do. , 'o Semti Mahallcil Sokağı l'\o. ' e' ' 
60 ı Boıtazlçl Panaiya Köyba~ı 4 Yalı 

ı 262 ., Tarahya Tarabya caddesi 256 ~ 

ı 26:l ,, .. klfüc 39 kö~k 
llalAda mevkileri muharrer ve mefruş sahilhancler senelik 

veyahut mevsimlik olmalc üzre kiraya verilccc~inden isticar etmek 
arzusunda bulunan zevatın Beyop;lunda Parmak Kapıda lmam so
kağında 20 numeroda Gayrimiibadiller tah ilAt - tevziat komisyo· 
nıına her gün 10 dan l :le kadar müracaatlar,ı llı\n olunur. Telefon 
Beyo~lu 4559 
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BlN SÖZ 
BİR RESlM 

Günden güne c"kiden erkekiere ait olan işlerde kadın çehreleri 
sık sık görtilınel<tedir işte sokakta d .. ktilo ile i•tlda yazan 

bir kadın istidacı 

1 

) I 
! 

1 

Küçüklerin 
hiaman düşmanı ı 

det yaşına varma.oan .ıren çocu ~ c1.rın oôrt· 
ta biri 9ocuklara mahsus ishalin kurbanıdır. 
ishalin vesalr bir çok hastalıkların vasıtaı 
sirayeti adi slneklerdlr. Yavrunuzun ha. 
yatını 1<orumak lcln sinekleri Flit lstima
llle imha ediniz. Flit sinek, sivri einek, 
plre, güve. karınca, hamam böceğ; ve tah~ 
ta kuruların• OldilrOr ve yurnurtalarını ka· 
t'lyen imha eder. Tehlikeslzdlr. Leke yap. 
maz. Flit 1 ha,arat öldürücil diğer mayi• 
terle karı,tlrmayınız. Sarı tenekeye - aı .. 
yah kuşağa dikkat ediniz. 

_:Daha ;_çabuk -__6ldüriir 
Umumi Deposu: J. BERT ve ŞÜREKASI İstanbul - Galata Voyvoda Han 

......,......,......,,....,,,....,,.....,,....,,...v-.,,..,,.v-..-~r-..r-.. ........ ,,....,,,.....,....,.....,.-..,...,;,..v-"' 

$) BiOKS 
DIŞ FlltÇALARI 

Fennen temizdir Her fırçı ım.l 

olund ğu ~nelen iciharn parıiimeı.li 
hir .tart dır "Una \az edilerek bır 

k.ııc ıçııw K<:mıır T ıylcrin ,:erek 
şck'J 'li.!.\ 'c gerek C\''ilfı ·ıı) t: ··1~ 

de dı~krı r kemmd urette fı ~a- l' 
lan:iak kdı!I olur 

Fırçaların flati 50 kuruştur.~ ' 
_,.._.,,._,..,_,,.~ oc:c '-"''""'-"-"'-"'-''-'"'""'-"""'"A..I 

Ki' .ldct Kilo 
1500 ı.n ~ 5001J 

ısoo 

750 
;iOO 

:ıoo 

150 
500 
200 
500 

1000 
500 

1000 

2000 
'1.'iO 

l'ey.ızpcynır ı:;ooo 
ka~ar ., 600 
zeytin dane•I 4000 

,;alça 3000 

~ı~hriye ı oııo 

makarna ıooo 

irmik 
sirke 
Ri.~t 

kn c ~oi!\ırdu 
"llivri 

... >lln 
k ·r:.ı -.n'nll 

,,oooo :.nı urt l 

4000 
2500 
5000 
500 
250 
250 
soo 
4110 

~ilayel ~ainıi encünıeninoen: 

ekmek 

ko) un ve kurn ttl 
'ığır eti 
pirinç 

~ade~ :ıı"t 

zenin_ yağ 

[UZ 

kuru >ogan 
kuru ff,ulyı; 

patates 
.~eker 

kırmızı 

si~Jh 
ııııhuı 

bö~ruke 

m~rcinıt·k 

lnı ı:, L' r \3CI m•!ktcbl için mL''tezi 1 .ı\ı\trn ı>cv"i \'e mık

darları \olZtlı d H ekne' \ e cr1.a1 k,lJ'•llı /.<iT l ' ,Jc l 1 Jı· 'lr, l 

'JJ() p şanılı<ı ~un :ıııı on bire kadar aHt .ı ı nı~ ık.ıs~\ıı 

ko. in' , ur. Ta plcrın ' t• ""'' )'L'11C l.Ht1Rr ı n rac ', tc li 
ırektur ırır ,ı nır e , tL" ı c\ l ri ' ,.ru.t o~rL ek 
ıstt \ cı IL rirı t nt.: rnı.: n ı 1t rr e rı ı • \.:• ..ı[ 1 trı. 

... ....... 
J 

lstanoul kız lisesi ile Feyzlati lisesi geçen gUn senel\k .enezzUblerini yapmışlar, Beykoza 
giderek öğle yemejti yemişlerdir. 

--=-=nım-=~ l~------llliiiilİ! Yelkenci vapurları ŞEYRi 
SEFAi 
\1erkez A ccotsı; r.aat ı köprü 

basınd•, lleyo~lu 2362 'ubo 
aentesı: \ lıhmudlye ilanı altındı 
hrınbul 740 

Ayvalık sür'at 
postası 

(Mersin) vııpuru 27 ;\layıs 

~alı l 7 de Sirkeci rıhtımından 

hareketle Ce!ibolu, Çanakkale, 
Küçllkkuyu, ~:drem\t Burhıı

niye. Ayvalı~a j!;ldecek Ye 

döndşte mezkör iskelelerle bir
likte Altıınolu~a uğrayarak 
gelecektir. 

Trabzon ikinci 
postası 

[CumhLriyeı; \'apuru 2<ı mayıs 

Perşembe ak~amı Gslatı rıhtı 

mından hareketle Zonguldak, 
lnclıolu, Sinop. Svnsun, L1nye, 
Fatsa, Ordu, Giresun, Trahzon, 

Rize 1 Iopap gidecek ve 

pazar iskeksile Rize , 

Sıirmcne, Of, Tr~bzon, Polat-
hane , C:ırl·sun , Ordu , ' . 
Fat'a, '•ms1<n, 'inop, lncbı 
ıL:\'n ıı»r~\'Rr~k p-elecekt;r 

İZ!\ılİR - ~·l ERSİN 
Lüks ve sür'at postası 

(:t~~RZ~~ \ B puru 
2~ \layıs 

S•tlı ak~anıı 

Karadeniz po:)tas1 

\Ta tan. 
vapuru 

28 r:ar.ııaı1ıha 
'.\layıs ~ ' 

g\lnü akşamı fida Sırkecl rıhıımından 
bırek.etle do,;ru [Zonguld•k. in:· 
bolu, : amsıııı, Ordu, Glreıun, 
Trabzon, Sürmene ve Rize 1 ye 
gidecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yelkenel 
hanında kAin acentesine mürı· 

caaL Te' lııanbu\ 1S15 

·---~~-KAl~ADENIZ postası 

Sulh 2~~~;~s Per~embe 
~ilnll ~irkeci rıhtımından hare· 
ketle ızongı.ı ld:ı k, İndınlu, Sanı· 
sıııı. Onlu, Prcı;on, Trabzon, 
Surmenc, Rlzl, \lapavri, ı\tina 
\'e I lope ) ye azimet ve ayni 
iskelelerle \akftkcbir, Fatsa n 

Cnyeye ugrayarak avdet ede

cektir. 
Yıık ve yolcu için mahalli 

müra~aaat· 'irJ..cci ,aJonu kar~ı 

sınd .. '.\liz.ın Ojtlu 1 lan No: 2 

Telefon l<tunbtol 3.1.+ 

ilan· 
Darııllunu• Enı.ııwı ııdcn: 

Bu,cr>ı \I · ıkı1c• \lt.ruHh 
''ıeJ..td i :ıl' Elckt'f teknik 

ı• · uıc, ı p!ofe'"' \ll"Y<i 
DoJ!ald Kale !l Cc' rııı . tara-

DUYÇE LEVAi\T LI;\ 1 Y L 
Hambıırg, Brem, Aııver3, 
I<tanbui ve Hahrı Sıya ı ara. 
'lnda azimet ve avd~ı mıınt:ı 

zam po~tası: l lambnrg, Brem, 
Stetin, Anvıır' va Hotıırdam 
dan lımanımıza mnva~a:dtı 
beklenen vapur:ar ; 
Olimpos '8purJ 29 Mayısa d"jl;ru 
Sanın.,, ,, 6 l l:ızlr:ına " 

Kreta " J l " 
Ya ha ,. 1 .'i l\azlraııa " 

Bur~az. \'arn1 , Köstenc• Kal3' 
'e lb,.11 •çln limanıml'-d•n 

han:ktt edı:rt~ vapurl1r: 
( >slsC' \ 11puru limaıırmııd:ı 

;\l•rmara 'dpuru !imar mızd• 
rafm'lde 

Olimp<•' \apuru 2!1-.ll mayısın 

tıhmildt 

Hambur~, Brom, Anve", Roterdam 
ve IJ.mçlg için yakındı limanımız 

dan horeket edecek vapurlar: 

Troya vapuru ~-S haılranda tah 

milde 

\larmara vnpıını 10- 12 hazironda 
ıahmildc 

Ostt·< vapuru 14 l .'i hıızırnnda 

t•hmıidc 

Fazı:ı ıafsi 1 Al için (;aıaıa,!:ı 

Uvak i ııı yan 1 hııınd:ı kA '1 

ıııııııınl acrııı ... · i~ina mıırn. ·:ut 

Te.doıı· il~·oi'::ıı ô il -b7 ı 

/\.lmyaker 

1 Ur. ~evat Ta~sin 

1
-ldra:, ı a, ,c .. aı; n:n t;.ı·· lillerirıi ·

••par.lliv111\0lo, Biçki Yurtlu •'tın<b 1 

- Tel. ist. 429+ -

Sı\lJ 
27 MA )' lS 930 

Ayvalıkta istiklal mektebi talebeleri bir g •zintlde __,; 

KREDİ LYONE BA"'KASl 
A nonlm şirketi 

Temamen tedıye edllınij scrmaıe: 4-08 Mihon 
lhtly•t akçesi , 800 .\li\yon 

31 Marı 19:10 ısrihlndeki blllnçodur. 
\Je,cudaı 

Veznede \C Bankalarda mncuı nukut 
( üzdan ve mu<lafa31 mi!liı·e il oedıtı 

Teminatlı 3'.1n,far 

h. l,271,060.807 
t',2ti7,~>() 1'2°1 

4S7 402,9°7 . ; 
Hcsabatı cariye 
Esh•m ve ıahvilttı meı·cutle, ( eıham, bonolar 
tah\'il:\rlar \'e rantlar) 

4,284.949,098-
4,J!i~S-· 

1594716~1 

3;:00.~~ 
Muhtelif he a1'aı 

l~mlıik 

1 )L \un ar 

\'ade~ız mcvd ıat Ye .. r ~dat 

l1l·sahatı caı:yı..· 

Badc.:ttah'-il \ a~ihuıtrdi~t h ·~1h;U 

Poliça1ar 
\'addi ,cncdat 
.\luhıcli[ bt<ah•ı 

l 4,SO<l,4.18.4~.ı 

h. 5,31J'.85:',7l°'~ 
ı..~o:,.ı.ıı.nı." 
touaı.1~1 

:nıo,040,552 1 

662,400,:~0 "' 
246, 144,.fll.'l. 

S nci s-ahıksn.ın .. klr \'t:. ıır1r.., hı.:-.a~ l'ıkiye'-i 

.\luhttlıf ihtiıar •k ·eieri 

4,320.oSJ. 
800,()()(1,U\~\ 
408,000,~ 

Fr ı 4.~09.4;18.424 
'fc:ıtı:ı.men rcd:' t di1nlı$ St'.rnıa; ü 

Mcdi>i ld"c rel•ı Müdur ıımumiler 
Baron llrcnkar R. \la on ı.:. E•kara 

'.\lerkc1.ı; Calaıa Karakoy Ttlelon B. O. 3297 - Şube.i· Sulı.n il• 
Tek fc n 1-. 1127 )ubesı; 1-tikl:I\ caddesi '\0- 3:13 Telefon 11 O. 1 ---

l la)•ıtıa mııufiakı\'dın "'~ 
tam bir ~ıhh;ıtt malikivcttir. 
lyı bir hazım olmaksızın ram 

hir 'ıhhat nıılınkun olmaz 
CARLO ERBA 

nın Opopeptol 
mıı,tahzcrinı te~rübe 

ediniz. Yemekten sonr 
20 d~ı::.ıa. 

c. saat 1 CJ 

da ,ırkeci rıhtımından hare· 
ketle do~ru ( Cclibolu. Çanak· 
kak, lzmir, ı;uııuk, Fechiyt\ 

.~ntalya, Alaın~, ı\nanııır ve 
~krsiııe) azimet 'e anlet ı>de• 

cektir. 

:ınc.l:ın '2 ffiP.\lS lf) ,o ~"r-.ımlı:1 

gumi ·ınt !' yedide Darulf,ı

nun ınnkez ;ıina<ında il) nu
maralı der.hanede "ilim tahsili. 
nin T,rkiycliC ehemmiyeti " 
hskkınd.ı umuma IT'ah,us hir 

krınfcr:ın. 'erilecek tir. 

l laliç bkelelerinde mazbut On 

adtt kok .ır gondui ile ı .ı çeki 
kayın .ıo çeki gürgen odunu 2660 
c>kı okka meşe klJmürü IS 1 6ı9~0 
hazar ı:ur.~ne ıhalc edilmek Uzrc 
muı;ı, ede ve çı knrı:mıştı r. 'l'aliplerin 
~c\'rnÜ rn<1.kllrda >aat il<; buçukta 
ddtcn4rlık l ııı-ıııdaki ihale komis
,-<ıııun mu.ac, H t.\fcınl'lt·ri. 

Sult;.ı,aİıttıet htışincl ~ulh hukL,· 
ına h k t: ınt: &:..:ı ı.tı•n: 

1"t.:rckl·sinc nıahkt:mccc \;ızıvct 
olunan mutcrclfo l lar.1!.1ınho> l{am· 
fiya il> Efendinin ııhde,inde olup 
veratilc ınir J~çılurına intikal eden \ c 
mira~çıların talcb: ile rllrtıhtu11a mah
keınt:t:t:' karur \·eri!en f..;lnga•da )eyh 
Ferhat malıa\lc-inde ;\a7.1rkız soka
~mda be~ nunıcrolu kapıJm J(iril 
dikte ınt'rmC'r t:ı~lık sa~ rar;ıfta kü 
çük hir oJ;ı n1utf:ık 'c ~arnıç ,.c 
ku' u ,.c arahk, birinci katta bir ,ora 
bir oda hır hal:\ ikıııci katta bır '0· 

fa iki oda bir kiler. üçüncü katta iki 
oda bir ıofa kiler bir balkon dördün
cü kat çatı nra~ı \ e tar.1sad11n ibaret 
kdrr •adim k:igir \'c dahili bölme 
ve dtı\arları ahşap hir bap hane dört 
yüz lira hede\ ile tnlıbi uhılesindc 
olup ihalci kat'i\'c31nin h.:rafiı mukar· 
rer nldujtundan faz\a<lk talip olan· 
ların kı\ metl mııhaınınine~ı olan2500 
Uranın · Ifızde onu ni,hônde pey 
akçcı.;ini mli tashjfıen 19 h 9.:o t:·ri· 
hine mc-.ıdil p embe ~üniı uat 
14 tc mahk ı•ıe~c muracanrlm ıl<ln 

niuı,ur. 

,,....,,-...-.. ODLU YURT Mecmua9ı aJt. 
1 

~ << • >> tarafından 
? Memleketimizde yabancı ibtiUI. kuvvetinin tahakküm 'e t•~, 

yıka!ına karşı hnlkımızın müsell4h i. yan bayragı kald 1 ~flJ,ı ~ 
oldugunu ve bu yüzden Azerbaycan'ın baştan başı! ate, •ıO 

Tafsilat için Sirkecıde Kıı· 
çllk Kırzade hanındaki scen· 

tasına müracaat. tı-1: l't 3 J J 8 
(,aJ.ıta ace·ıtası: Galaıa rıh-

1 t mı .1.'i ıııımamda "\ ı.~fnn,. J 
ccl: B. O. ı ı tı•ı .................. 

1 

l3tanbul Kİn'"·i iCra mcn1urluj.";un· 
dan: 

Hir burçun doloıl mahcuz ve 
par1ya çcvrilırc-: mukarrer muhtellF 
ı..:ıns \"C eb3UJ 28 ndct 1 lalı .=-, h:ızi· 

ran ''o!J L ·ılı:ıe musadif perş<mhc 
~unu <a ı 1 t ıc •arda' bcdcstc"inde 
, . nrt r"' t.1 et le satı 1 :ıcq,p;ındaıı 

t r ) ır n rı.ıo lh79 nuır :a;ını 
ınu.,ta·' ıl 

• ı.ıh de 
mc · llr gün \"C "8atre 

h ıır l ulunaı::ı.~ ıneınLı .. 
r n.1 r ı · .ı:ıtlar 1

1 4..n olu ıur. 

knn içerisinde bulunduğunu nazara aları!k, Azerbayca~J' 
milli, harsi ve bedii hayatını yaşamak ve yaşatmak fil .ı
sadile her ~~ne tertip edilen ve bu sene dahi 29 maY~ıııl 
tertip edilın~sl için masa ad eyi resmiyesi alınmış olan •' 1" ~ 
Azerbaycan Gecesi .. nin bu yıl yapılacagmı " Odlu · Y~~-~ \ "a 

) heyeti tahriri~ esi lstanbul'da yaşayan muhterem AzerbJl)dtJ bi 

)~ vntandtiŞlarile bl\Oınum millettaşlara H dostlara nan e 1 

• UCUZ SATAN ÇOK SATA~ . 1 lsıanbııl\fa: Fmin.,nu ıdt\ ,\ı kar•da: l\ooper~ıi[ brıısınıl> 11~ 
KAZ\1İRCİ ALI RİZA Müessesatı 

13 Liradan ltıbar'fl 'il Kadın mantoları 

Trençkotlar 
Kaşa pantalonlar 
Çocuk elblselerl 

13 
5 
3 

h•••••••I marloına Ko"unıle• 2~ 1 r ı 

" 
" 
" ı 1 l 

._,es ul müdüru 

" ~ 


