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vrupa milletlerinin 115 8 
ittihadı 

---+- -

küsur milyon liranın altın karsı lığı bulunacak 
. ' 

Avrupa milletlerinin ittihadı 
· yeni bir ideal değildir. Bu 

'r hazan samimi bir kanaatin 
anda politika menfaatlerinin 
kile zaman zaman ortaya sü

Devlet Bankası neı Bu da ne?. 
' 

üştür. Şimdiye kadar bir 
ennı ve nazariye şeklinde 

an bu tasavvur işte son gün-

suretle tesis edilecek] 
-·--

Fenere yapılan ve 
reddolunan 

bir teklif 
de hakikatle tatbikat sahası
çıkarılmak isteniyor. Fransa 
iciye Nazırı Briandın teşeb-

sü ile Cemiyeti Akvam aza
devletlere gönderilen muhtı
bu sahadaki faaliyetin ilk 
ahürüdür. Şurası muhakkak 
her memlekette efkarı umu-
Ye sulha müteveccih, olan her 
eket ve teşebbüsü samımı 

hisle karsılar, ancak bu te
büslerih h'er tarafta emniyet 
İtimatla karşılanması için de 
ız samimi sulh arzusundan 

!etler arasında tesisi o kadar 
enen adalet ve müsavat esas 
ndan mülhem olması şarttır. 

· aenaleyh devletlere tebliğ e
len muhtıranın mahiyet ve 
ayesini bu noktai nazardan tet 
k etmek lazımdır. Versay mu

desindenberi Fransanın ta

Bir banknot bir altına 
muadil olacak 

Sermayesi 
devlete ait .. muessese-
lerin safi 
karlarının 
ve Beledi 

ye varidatı 
nın bir kıs
mı Banka 
namınatah 
sil edilecek 

De\ let Banka~ı müdür}U~üne n31nzt:t olan 

Zekai ve Münür Beyler 

l 

ANKARA, 27 (Telefonla) 
- Dini, siyasete alet eden 
bazı yabancı politikacılann 
İstanbukla beynelmilel bir 
Ortodoks kon.ı;lilü akdetmek 

1 

iç.in Fenere müracaat ettik
leri ve Fener otonteleri ta

' f rafından reddedildigi Fener 
mahafilinden istihsal edil-
miştir. 

Bir tevkif 
Gizli Cenıiyet talı -

kikatı bitti 

ıı ettiği siyaset malfundur. 
nsa umumi harbin neticesin 
kazandığı vaziyeti idame ve 
hafaza etmeği her gayesin

Üç ay içinde Devletin bütün sikkel 
ve külçe altınları ı 

Mevkuflar arasında 
esbak Beyazıt meb
usu Şevket Ef. vardır 

üstün tutuyor. Bu Fransa
hic değişmiyen bir siyaseti

. Kanaatimizce Avrupa mil
eri arasında bir ittihat yap
k yolunda ahnan son teseb
te ayni siyasetin yeni bir 

ellisiden ibarettir. Hadisatın 
eyanıru yakından takip eden 
pek ala bilirler ki Fransa bu 
lak vaziyeti muhafaza ve tak 
e icin her vesileden istifade 
Yor; sırasına gbre ortaya ko
Uğu yeni yeni siyasi tertipler 
bu vaziyetini beynelmilel bir 
alet altına koydurmak isti

r. Daha Versay müzakerele
de derpiş edilen Amerika ga-
tisi yalnız bu gayeye matuf

. Amerikanın böyle bir mes'
Yeti üzerine almaması üzeri
Cenevre protokalundan daha 

a da Lokamo itiliifmdan is
e cihetleri düşünüldü. Son za
arda Cemiyeti Akvam misakının 

•ncı maddesinin tefsiri suretile 
dra konferansından müsbet bir 

· e ;ıhnmak istPndi ise de bütün 
Siyası teşebbüsler arzu edilen ka
neticeyi vermeyince şimdi de ye
lıir teşebbüs olarak Avrupa millet

in ittihadı meselesi tatbikat sa-
na atılmış bulunuyor. Şüphe yok 

llıilletlerin birleşmesi bu suretle 
elmilel münasebetlerde yalnız 
fikrinin yürümesi çok necip bir 

Merkez 13ankasına verilmiş olacak ) 
ANKARA, 27 (Telefonla) -ı 2 - İskonto fiatini tesbit ve 

Heyeti Vekilede · müzakeresi para piyasasını tanzim etmek 
ikmal edilen Devlet Bankası 3 H . l' 'f 
l' ·h · · - azme muame atını ı a 
ayı ası yarın Meclıse takdım k c·· h · M k B ' 

edilecektir. etme , .. uı:ı urıyet ~r ez a
nkası hukumetle muştereken 
Türk evrakı naktiyesinin müs
takbel istikrarına matuf tedbir
leri ittihaz eder. 

Layihanın birinci maddesi 
ve bankanın teşekkülü ve gaye
si hakkındaki maddeler aynen 
şöyledir: 

4 - Bankanın merkezi An
Madde: 1 -Türkiyede bank karadır.Heyeti umumiye ve 1-

not ihracı imtiyazını münhası-
ran haiz olmak üzre Cümhuri- dare meclisi içtimaları Anka-

rada yapılır. 
yet Merkez Bankası namı al-
tında Anonim şirketi hükümle- 5-Banka Meclisi idare kara
rine tevfikan bir banka tesis e- rı ve Maliye Vekaletinin mu
dilmiştir. Bankanın ve banknot v.a~aka~i}e Tür~iye .cümhuriye
ihracı hususunda haiz olduğu tının dıger şehırlerınde şube a
imtiyaz müddeti elli senedir. çar veya kapar. 
Bu imtiyaz, bitmeden beo;. sene Ayni suretle memleket dahi-
evvel tecdit edilebilir. linde ve ecnebi memleketlerin-

Madde: 2 - Cümhuryet Mer de muhabirler temin edebilir. 
kez Bankasının gayesi berveç
hi atidir: 

1 - Memleketin iktisadi in-
kişafına yardım etmek; 

Kanun layihasının ikinci 
faslı Türk evrakı naktiyesinin 

(Mabadi beşinci sahifede) 

Garip bir dava! 

Tevkif euılen sabık meb'tıs 
Ştwket f. 

ANKARA, 27 (Telefonla)
Şeyh Saidin oğlu Salihattin ve 
rüfekasının tahkikatı istintak 
dairesi tarafından ikmal edil
miştir. Muhakemelerine hazi
ran ortalarında başlanacaktır. 

Aldığım malfunata göre bu 
teşkilit ile alakadar bir kişi da
ha son zamanlarda tevkif edile
rek Diyarbekire getirilmiş ve 
Ankaraya gönderilmek üzre yo
la çıkarılmıştı. 

Buraya gönderilmiş olan 
mevkuflar arasında esbak Beya 
zıt meb'usu Şevket Ef. vardır. 

•dir. Ancak en güzel fikir ve te
.. si erden beklenen parlak neti-
. almak için tatbikatta ve ta- Muhı· d dı· n 
Uku yollarında hiç yanılmamak, B 1 h. . Haziranmaaşı . a ey ıne yenı 
t ve maslahatın icaplarına uy
lazımdır. Yazık ki yeni teşebbü-
başlangıcı esaslı bir noksan ile 
fııdür. Mesela Cemiyeti Akvama 
olmıyan devletlerin Avrupa it
ına davet edilmemiş olması şe

>tibarile büyük bir noksandır. 

lıuna karşı denilebilir ki bu şe-
. noksaniyeti teşebbüsün sırf 
Yeti Akvama muvazi bir şey 
dıgını göstermek ve bu suretle 

eti Akvama muarız olamk 
urunu izale için tercih edilmiş-

0 halde konferansın ilk içtima
birer Avrupa devleti olan Rus

•.• Türkiyenin de mutlaka davet
ltap eder. Yoksa bu şekil noksa-

•uiniyete 'ltatuf olduğunu far
li •k tabii bir şey olur. Kabul et

ki konferansa d;ı.vet edilmiycn 
Pa devletleri pek haklı olarak 

1 •ndişelere diışebilirler. Meselfı 
)tni taazzuvun kendi aleyhlcrin-
01up olmadıgını sorabilirler. Va
"tı bir çok kayit ve ihtirazlar al

ınütaleaya mecbur olurlar, en 
Yet hususi muahedelerle muka
laalıhiıtlere giriştikleri devletler 

nde bu noktai nazardan teşeb
tta bulunmak lüzun:ıunu hisse

( ltlor. Her halde en güzel ve 
lıde!i teşebbüsler daha başlan
'1nda umuma emniyet ve ferah 

tn . 1 h ış erdir. Mevzuubabs Avrupa 
•dı teşebbüsünün ilk adımında 

~ 1 
bir kusurun mevcudiyeti bii

•deaıe karşı alakadar memleket
tuhunda kaynıyan heyecanı 

Utebilir. Buna meydan verme
~ ~tnıdır. Muhtıranın başka cep 
~.noktai naurlardan tahlil ve 

1 
ını yarınki meka~·emize bırakı-

l. Siirt meb'usu 
MAHMllT 

bir dava daha açıldı Yeni kadrolllr tebliğ 
. edildikten sonra 

verilecektir .. 
Ancak bu dava biraz bulut ve ördek hika

yesini andırıyor amma açılmış! 
-·-İdare/ hususiye de bilt('enln 

tasdıklnden aou,.,ı maaş 

verecek .• Şehremini ve Vali vekili Mu
hiddin Bey aleyhine yeni bir 
dava ikame olunmuştur. Dava
yı açan Gol gazetesi sahibi Muh 
tar B. dir. Muhtar B. Kadıköy 
ittihat spor kulübü sahasında 
bir maç esnasında yere düşerek 
ayağından yaralanmış ve bu sa
hada hayvan otla ttırıldığı için 
tetanös hastalığına tutularak 
kendisine tetanos aşısı yapıl
mış. Hastalığı da 15 gün devam 
etmiş. Bunun üzerine Muhtar 
B. mahkemeye müracaat ederek 
spor sahalarının şeraiti fenniye 
ve sıhhiyeye muvafık olup olma 
dığını tetkik etmek Emanetin 
vazifesi iken bu vazifenin ihmal 
edildiğini ve bunun neticesi ola 
rak hastalığına sebebiyet veril
diğini iddia etmiş ve bin lira 
da tazminat istemiştir. Dava 
sahsen Muhiddin B. aleyhine
dir. 

[Milliyet - serlavhada bahs 
ettiğimiz bulut ve kurbağa hi
kayesi malum olmakla beraber 
kısaca bahsedelim: 

Bir adam laf arasında: 
- Bulut ... 

diyor. Karşısındaki hemen ba-

~ 

• 

Dairelerin yeni sene bütçe ve 
kadrolarının bugünlerde gelmesi bek 
lenmektedir. Maaş tevziatına ı ha
ziran pazar ıünü başlanması mukar
rer ise dP maaşın itası için kadrola
rın bildirilmesi iktiza etmektedir. 

Maamafih kadroların vaktinde 
gelmesi beklenmektedir. 

' İdarei hususiye büçelerinin Heye-
ti Vekile kararına iktiran etmeden 
ve tebliğat yapılmadan idarei husu
siyelerde bareme tevfikan maaş veril 
memesi hususu vilayete tebliğ olun
muştur. 

Yeni vapur 
Alınacak vapur seri 

ve yeni olacak .. 
Seyrisefain idaresinin İsken-

Biraz b11na benziyor · deriye hattı için İngiltereden 
- Vay sen bana hakaret et_ı vapur almak teşebbüsünde bu-

tin... . lunduğundan bahsetmiştik. ı. 
Ve muhavere devam edıyor: dare, vapurun alınacağı şirketle 

- Neden?... • • muhabereye girişmiştir. Vapu-
- Neden olacak. Bulut yag- run alınmasında müşkilpesent 

mur olur. Yağmur göl yapar. davranılmaktadır. İdarenin va
Gölde ördek yüzer .. Bana ördek purda istediği mühim evsaf, ye
demekten daha baska nasıl ha-. ni, süratli, ve kullanışlı olması-
karet olur .. ] 1 ,ı.r. 

~ehremanetine tavisye ediyoruz: yalnız üç pavyonu bu resim tizerinde görülen ve eşi Türkiyede 
az buiunan bu hastane yakında boşalıyor. Arsa aramıya, bina yaptırmıya ltizum yok. İşte 

'!erem hastanesi .. İşte şehir hastanesi için mükemmel, hazır bir bina .. 

Şehremanetine arsa
sile, binasile hazır ve 

mükemmel bedava 
bir hastane ! 

Emanet bu 
fırsatı 

haçırmaınalı .. 

C. Halk Fırkası teş
kilatı da bu meı1:za 
üzerinde teşebbü

sata geçti. 

BtJdava hastanenin harlcige 
pavgonundan bir h/Jşe 
Her gün hepimizin dilinde ve ka

leminde: Verem hastaneıi yapılacak? 
Şehremaneti arsa nyor, inta için 

para anyor ve.. . bütün bunlan bu
labilmek için de vakit, fırsat, itini 
kolaylatbrabilecek bir tesadüf arı
yor. Ancak bu bir günlük. • bir ay
lık. . bir senelik bekleyif ve aranıt 
değil. Günlerden, haftalardan ve •.. 
aenelerdenberi ba böyle. ihtimal da
ha böyle de gidecek!. 

Şimdi tesadüf Emanetin karşıaına 
gayet iyi bir vaziyet çıkannıftır. E
ğer bu tesadüften Emanet istifade 
edebilirse, yahut ta etmeği karlı bu· 
lursa hem "Verem haetaneıi,, me
ıeleıini bir yılan hikayesi olmak )ıa. 
linden çıkaracak, hem de 400,ÖOO 
den fazla vatandatın sıhhatini koru .. 
yacaktır. 

Ta Rumeli kavağından itibaren 
gerek aahil, serek kara hudutları i -
tibarile kiğıtaneye kadar bu 400,000 
vatanclatın oturduğu tehir parçası 
üzerinde Emanetin Beyoğlu haıta
neainden baıka tek bir baataneai yok 
tur. O da 30-40 yataklıdır ki: 

- Devede kulak •. 

dedikleri gibi bir ıey. Bütün burada
ki hastalar, vatan çoc:uklan haata
neaizlikten kıvnm kıvran kıvran

makta, latanbul haıtaneleri ise ken
dilerini alıkoyacak yatak bulama
maktadırlar. 

Her gün ıı:erelr C. H. Fırlraa• te,
kilatı, ıı:erek mahalle muhtarları ta
rafından hastanelere gönderilen bed 
bahtlar yüzüstü geri çevrilmek mec
buriyetinde kalıyorlar, bunlardan 
bir çoğu da sefalet ve balmnaızlık 

yüzünden ölmektedir. Halk fırkaaı
nın Beyoğlunda açtığı dispanser iıe 
halka pek çok hizmet etmekle bera
beı· ne de olsa tesiratı bu büyük 
mıntaka dahilinde mahdut kalıyor. 
Onun içindir ki Beyoğlu tarafında 
ve hudutları içinde yafıyan vatan
daşlar her fırsatta: 

- Hastane.. 
diye haykırıyorlar ve bir tehir baa
tanesinin tesis edilmegini dert anla
tabilmek imkilnuu buldukları her ma
kama her vasıta ile iıitirmeğe çalı-
fıyorlar. O halde mesele iki: Vt>rem iJ/dDrOgor, h•alalrlt 

tarıyor .. Bir: Verem hastanesi ... 
lki: Beyoğlu için tehir has

tanesi 
Bunlardan her ikisinin bir arada 

ve yahut ta ayn ayrı temini Ema
netin veaaitile ne zaman kabil ola
bilecek? .• Bunun cevabını ancak za
man ve bir de Allah verebilir. 

Bunun içindir ki ,imdi yukarda 
kaydettiğimiz tesadüften bahıedece-

ğiz ve 'Emanete bundan istifade et
mesini tavsiye eyliyeceğiz. Söyleme
si bizden, fınat kaçırmaması Eına
netten •. 

. . 
Kaannpa.-da 1 ıtanbulun en bü

yük ve en mükemmel teaiaabnl İh· 
tiva eden haıtanelerinclen biri Yar· 

(Mabadi dördüncü sahifede) 

Cevabın cevabı .. 

Cemil Paşa cevap veriyor ve 
ne yaptığını, ne yapılmak 
lazım geldiğini anlatıyor!. . 

Cevaptan bir cümle: 
"Muhiddin B. Avru
pada aylarca bulun
dular ve gördüler .. 
Acaba İstanbulun ' 
halini benim gibi 
bulmuyorlar mı ?,, 

Bırakılan borçlarla 
neler yapılmış? 
-- Cemi/ PalJB 

Eski Şehreminlerinden operatör 1 anlatmak istiyorlar? .. 
Cemil Pa~a geçenlerde şehir işleri Evvelce Şehremanetinde bulun
ctralında bazı tenkit yollu sözler söy makta tenkit hakkım olmamak nv 
!emiş ve Muhiddin Bey bu zata ce- lazımgelir? .. 
vap vermişti. Bu cevabı cevapsız bı
rakmak istemediği anlaşılan Paşa 
dün gene bu mevzu üczrinde şunları 
söylemiştir: 

Tenkitler şahsi değil 
- Münakaşayi biç sevmem. Be

nim tenkitlerim Şehremini Muhiddin 
Beyin şahsı için degildir. Kendisi 
değerli bir zattır ve çok severim. 

Ancak Muhiddin Beyfendi aylar
ca Avrupada bulundular ve gördü
ler. Acaba İatanbulun halini benim 
gibi bulmuyorlar mı? .. 

Mesuliyet meselesi 
Muhiddin Beyfendi htanbul Şeh

remaneti me& 'uliyetinin benim omuz
larımda olmadığını söylemekle ten
kitlere tahammül edemediklerini mi 

Verem hastanesi nerede 
yapılmalı? 

_Kendilerine madde madde cevap 
verıyorum: 

1 - Doktor sıfatile söylüyorum 
ki İstanbulda saruıtoryomlar ha~ 
olmak üzre şehir dahilinde bir verem' 
hastanesi yapmak lazım ise en sıhhi 
yer Şif)i civarıdır. Hatta bugün Şitli 
civannda 3 hastane vardır. 

Orad Şehremanetinin malı olan 
arsa Etfal hastanesinin hemen yanın
dadır. 

Eğer o arsanın yeri sıhhate muzır 
ise niçin Etfal hastanesi ipka edili 
yor? Hatta Etfal hastanesinde veı-eır. 

(Mabadı ikinci sahifede) 
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' .'H~~n::TEN 1 AA~~~~:,::z ~n:ı:~d~LER fkfui~~ 
Hususi bir ida- 1 M. Venizelos Vaziyetneriye A. Cenani Beyin akleden: KAMRAN ŞERiF 

ıJeceleyin yağa, reçinege bulanıp direkle
', re gerilen viicutlar çatırçatır yanıyordll ! 

1 
ı::u suretle başlıyan kıtal \'e 

1 
.kence, vüs'at ve fecaat itibari 

ı yangın felaketini de gölgede 
raktı. 

,
1 Romalılar Yahudileri hıristi-
1 ·andan ayırt etmezlerdi. Öyle 
ıldugu halde Yahudiler itisaf

I an masun kaldılar. 

yordu. 

Onun üzerine bir kaç kişi za
limin vücudünü ortadan kaldı-
rıp İmparatorluğu kurtarmağa 
karar verdiler, gizliden gizliye 
tertibatta bulundular. Bu teseb 
büs sür'atle büyüdü, şümull~n
di. Bir kaç azimkar insan arasın 

Bunun manası, hıristiyanları da kalını!) olsaydı, belki muvaf 
·/ahudiler mi eleverdi demek- fak olurdu: Herkes burnunu 

r? Böyle bir iddiada bulunma- sokmak istediği için akim kal: 
· ,a kimse cesaret edemez. Fa- d ı. 
·tat, Yahudiler saraya yerleş- Neron artık Roma'nın taham 
1 uişler, Neron'a bile hulule mu- mü! edemiyeceği bir cinnet 

· :affak olmuşlardı, Poppea te- mertebesine erişmişti. Hatta 
· ıeccüh ve iltifatını Yahudiler- kendi dostları bile ölümünü te

len esirgemiyordu. Yahudiler menni ediyorlardı. 
. ıer halde din kardeşlerini ko- Dindar olmaktan ziyade hıra 
· ·udular, belki de rakip din sa- feperst olan bu millet cevvi ha

iklerinin nikbet ve felaketine <liselerden bin türlü mana çıka
çin için sevindiler. rıyor, pek yakında büyük bir fe 
İsa'ya tapanları kafile.halin- laketin vukuuna muhakkak na-

le tevkif edilip zindanlara atı- zan ile bakıyordu. 
mca kanaatlerinin kuvvetini O zamana kadar Roma top-

• ıelli ettiler. Hiristiyanların Al- rağına bu kadar çok yıldırım 
' ahını kendi ilahları arasına ka- düştüğü görülmemişti. Yeni bir 

)Ul etmekte beis görmiyen, on- kuyruklu yıldızın gorunmesi 
ardan ancak düşmanlık gördii- yalnız ayak takımını değil, bir 

' ~ü için nefret eden şüpheci put çok aklı başında insanları da 
',ıJerestl-ik, hiristiyanlann gös- endişeye düşürdü. Rivayete gö 
terdikleri bu gayri beşeri inadı, re umumi me;. •.anların birinde, 

· ıu serden geçtiliği de bir cina- kimin attığı belli olmıyan iki 
'vet addetti. Onların amana ge- kafalı bir cenin bulunmuştu. Bu 

ip tebriei nefse çalışacakları ii sırada kafası but cihetinden çı-
nit ediliyordu. . . kan bir buzağı doğdu. 

Halbuki bu perişan insanlar (Bitmedi) 
r çinde, işkence tehdidine boyun 
eğen tek bir kişi çıkmadı. Din 
Kardeşlerinin eza çektiklerini 
,örmek onları yıldırmak şöyle 
!ursun, biliikis azim ve imanla 
·mı korkunç bir surette takviye 
-diyordu. Mahkeme tarafından 
oyun yerine atılmağa mahkfım 
e;lilmiş katiller gibi, halkın gö

. zü ::nünde vahşi hayvanlara 
1lparçala ttırıldılar. 

Bu suretle binlerce insan pa
ralandı, didiklendi, çarmıha ge

. rildi. Genç kıziarın iffeti vahsi-

Genç hekimler birliği 
Ger.ç doktorlarla Etibba Odası a

rasında bir ihtilô.f çıkt•ğı malum
dur. Bu vaziyet karşısında. aen:: dok 
torlar kendi aralarında ayl·ı bir bir
lik teşkfünc karar vermişl~rdir. Bu 
yeni teş<kkülün adı "Genç hekimler 
birliği,, olacaktır. ----M. Şarl Rist geliyor 

Mali vaziyetimizi tetltik için F ran 
sız Devlet Banka!! sabık ikinci mü
dürü M. Şarl Riıt ali.kadar mahafile 
gelen malumata göre, bir kaç güne 
kadar ıehrimize gelmesine intizar e
dilmektedir. 

avaları • • ı , , ANKARA, 27 (Telefonla)- İlk olarak Karagöz hakkıno; fe ıstı yor af ----- doğ·ru gıdıyor'? ~aziay~ntap meb'usu Ali_ Cena- le! ~ava rüyet ed~ldi. Karagöz s_0 

1'e~rİnİl::\'Velde nı Beyın gazeteler aleyhıne aç- hıbı Orhan Seyfı B. rahatsızlıg 

Beynelınllcl diplo
matlar kongresinde 

ne teklif edildi? 
-· ... --

Young istikraz tahvil
leri piyasaya çıkarıldı 

_ _. tığı davalara bugün Ankara hu- na mebni gelqıemiş ve muhake· 
gelecek.. kuk mahkemesinde başlandı. me talik edilmistir. 

Hindistan nazırı işle- E 
1 

. 
. · d.. 1 ğ" d v enmemış kız- Maarif vekili Guvur-

Atina, 23 (Milliyet) - Türkiye. llll UZe ece ln en 1 kaJ 'tt• 
sefiri Enis Bey ahiren Yunan harici- k · 8fl0 maaşları eye gı I 
ye nezareti siyaşi işler müdürü ile ÇO emlll.. ANKARA 27 (T l f l ) _ ANKARA 27 (Telefonla)-

b' 'Tk · · · S" , e e ona • uzun ır mu a at ıcra etmıştır. oy- .. T k "t k . Maarif Vekili bugün Gavurka· 
lemeğe hacet yoktur ki bu müiakat . e au anun!-1 ~erıyete f!'.eÇ-ı 1 .. 
Türkiye - Yunanistan arasındaki Fakat 276 kişi hasta• tıkten sonra yırmı yaşını mute- eye gıtı. 
muallak mesai! etrafında cereyan et- caviz oldukları halde evlenme - ···------
miştir. Bugün Enis Bey Başvekil 1:'f· neye kaldırıldı ( miş .kızların eytam maaşlarının Vanan 
Venızelos tarafından bbul cdılmış- iki buçuk seneliği kendilerine .1 ı takınıı 
tir. Türkiye sefiri Türk hüklımetinin 

PARİS, 26 A.A. - Lehista- samimi surette bir itiJJfa vasıl olmak LONDRA, 26 A.A. - Hint verilecek, hükumetle aliikaları 
nın Dantzig fevkalade komiseri arzusunda bulundugunu temin etmi:; ~işleri nazırı M. Benn Londrada kesilecektir. 
beynetmiteı diptomatıar akade- tir. . I ~oplanacak u- Adliye vekilinin 
misinde Dantzig şehrinin huku Enıs Bey bundan ba~ka Yunanı , k f 

Diin RQmRnya vaptJ' 
rlle geldi. 

Başvekiline Yunanistan arasında ih-ı mumı on e- davası yarına 
ki vaziyeti hakkında bazı izahat tilafa sebep olacak pek büyük bir rans münasebe- bi 
ta bulunmuştur. Ali komiser bu nıesele de mevcut olmadığını söyle- tile bazı beya- ANKARA, 27 (Telefonla)- Fakat Bükreşlekl nıoğ/Iİ ' 
şehir hakkında ileri sürülen miş, bitaraf Jzanın yarJımı ile bu me natta bulunmuş Perşembe günü (Yarın) Adliye yet üzeriı:e bizimle 1118( 

muhtelif hukuki noktai nazarla sailin halli ümit edildiğini ilave et- ve bu konferan- Vekili Mahmut Esat Bey - Hay kabul elmedtfer 
rı tahlil ettikten sonra Dantzig miştir. sta esas hakkın dar Rifat Bey davasına devam Salahiyettar Yunan mahafilinde 1 Balkan kupas için Bükreşe 
şehrine Akvam Cemiyetinin hi- söylendigine göre Türkiye hükumet' da bir anlaşma olunacaktır. 'd 8 1 'b' k h' bir 
mayesi altında hususi bir idare tarafından G<>n itilaf projesinde talep elde edilebildi- Mahkemenin verdiği karara r en ve . - gı 1 

a_ 
1
: ki• 

verilmesi lehinde olduğunu be- edilen tadilat Yunan tabiı"tinclcki ği takdirde kon göre yapılan istinabeler hakkın- 1 arkla yemlen Yunan mıllı ta. 
yan etmiştir. Bu beyanat üzeri- emlak sahiplerinin adedini az:ıltmak feransın vasıl daki cevaplar gelmiştir. Yalnız 1 mı Pireye gitmek üzre dün o_g· 

k d · , k' 'b' L h maksadına ınatuf bulunuyor. Bnnl. . .-.-
1 B d • · · b k 'leden R rıle ne a a emı umumı atı ı e . d'l l"k' . d olacağı bu neti- an ırma agırceza reısı sa ı sonra omanya vapu 

ali komiserinin verdig-i bu izaha rın vazıyet e 1 miş olan em a 1 ıa e müstantik Hikmet Beyin vere- limanımıza gelmişlerdir. Yunao 
edilmek icap rttiği söyleniyor. llaş-ı cenin herhangi j 0 tın Lehistan mümessillerinin vekil M. Veniıelos, Türkiye sefiri bir hükumet ta- ceği ifade beklenmektedir. lılar Bükreşten futbol federasY 

bu mesele hakkında mütekabil ile cereyıın eden bu mülakatından M. Benn rafından nazarı ·- nu reisi Muvaffak B. e burad~ 
bir anlaşma hasıl etmeğe mu- sonra kendini ziyaret eden gautecilel 'fb 1 .. k" 1 p il h . bir maç kabul etmiyecekten 

re Türk - Yunan mesailinin h<ıllin- 1 1 are a ınmaması mum un o a ren ses eana Şe rı- !1akkinda çekmı'ş oldukları tel· 
vaffak olduklarına bir delil teş- • .. ı · f N 

den nikbin bulunduğunu oöylemiş- mıyacagını soy emış ~r: azır, rnı·ze gelı'yor grafı şifahen de teyit etmister· 
kil ettiğini söylemiştir. tir. bu mesele hakkındakı ızahatına · 

d' Y I B"k esi' 
Tahviller piyasaya çıkardı- M. Venizclos bitaraf azanın yar- devamla, akalliyet teşkil eden Romanya kıralıçasının keri- I ğır. dık. un

1
an spho'.cu an -ı~b~ ret· 

vor dımile bir itilafa vasıl olunacağı ü- cemaetlerin muvafakat etmiye- mesi prenses İleana 2 haziranda u ra an va 1~ ma;; u .. 1}"f1· 

t . . . midini izhar ctn1iştir. I teı1 dolayı ı)ek muteessır aorU 
PA~ ~' 26 A.A_. - B~rın~ı M. Venizelos, Türkiye_ Yunan ceği veya hut bu ekalliyetlerde şehrimize gelecektir. mekte ve kuvvei maneviyele~ 

Young ıstıkrazınaaıt tahvıllenn 1 misakını imzalamak için teşrinievvel- bir emniyet hissi uyandıramıya n• 
tedavüle çıkarılması meselesile de Ankaraya gidecegi ümidini izhar cak herhangi bir itiliifın mem- Türk-Felemenk ticaret kınldığı cihetle ~imdilik . _Ye .. 
alakadar olan Bankalar ile be- etmiştir. nuniyeti calip addedilemiyeceği • j maç kabul edemıyeceklennı 5°.: 

1 ·ı l t d' t B k .. Bundan evvel mübadeleye ait bü- asikar oldu<Yunu tasrih etmiştir muahedesi . ylemekte, ve Romanyadaki nıag 
yne mı e e ıya an ası mu- tün mesai! halledilmi~ olacaktır. A-, B, d " .. 

1 
: Felemenk sefiri Baron Ren- !Ubiyeti romenlerin Alman ve 

messilleri öğleden sonra yaptık tina mehaWiııde bir nikbinlik hüküm -~n a~ s_onra nazır ~u so_z en kers ve sefaret müsteşarı kont Macar profesyonel ve antrenör· 
!arı bı'r ı'çt'mada btı tahvillerin su··ru··vor. soylemıs~ır: Bu mesele bızzat .. . . k..,.. 

• ' h' l'l · d h il ı·ı k Rektere Limburg dun Ankara- lennden murekkep hır ta"""' 
piyasaya çıkarılmasına ait bazı • ._ • ınt ı er arasın a a ec ı me 1 . . J k 'B "k S <l rrı 
noktalar hakkında tetkikatta 1· kA IA el' Hükumet c'dd' b' dan şehrimize gelmışlerdır. çı armalarına, u res ta ın ı· 

m an yok! tzır;ıg ır. f Jd ' a\ 1 
• 

1.r (Türk _ Felemenk) ticaret hiç alışık olmadıkları cinıen 1 

bulunmuşlardır. Murahhaslar, K eskvıye ~ur~ ı e tet e ı mtesınkı mı•ahedesi müzakeratı bitmiş ol ve çamurlu olmasına ve Y•ığoSf 
Yarın Sabah Saat 11 de yeni bı'r Barcelonne, 27 A.A. - ata pe samımı sure e arzu e me - . . 1 b ' . d 1 ;ı. 

Ionya bayrağı hakkında mat- d' M B h' d' t İ . duğundan sefır cenap arı unun lav hakemın e romen ere tar 
içtima yapacaklardır, buat mümessillerine beyanatta re ır. . .. ~nn I~ ı~_anın ng.ı- imzası İcin bir kaç güne kadar 1 girJik etmesine atfetmektedir• 

TOULON, 26 A. A. - M. . ız sanayıınınmen aa ı namınaıs k A. k 'd kt' 1 
C 

. k .. bulunan ıeneral Berenguer şim t'f d · •· d'l k b' te rar n araya gı ece ır. er. Maginot ezaire gıtme uzre ı a eve ıs,ısmar e ı ece ır , _________ ::;_ _______________ _ 
bugün vapura binmiştir. diye kadar keşidesine hükume- piyasadan başka bir şey olmadı 

Ne diyor? ... 
PARİS, 27 A. A. - Ameri

kan sefiri M. Edge Paristeki 
Amerika Ticaret Odasında bir 
nutuk söyliyerek istihsal ve 
istihliikin müvazenesini temin 
etmek ve iktisadi buhranı hal
leyleme!.< için cihanın bütün ti
cari teşekküllerinin aralarında 
itilaf eylemelerini iltizam eyle 
mis tir. 

, İhtiyat zabitleri 
CEZAYİR, 27 A.A. - İhti

yat zabitleri kongresi sıhhiye 
nazırı M. Ferry'nin riyaseti al 
tında açılmıştır. M. Maginot 
bugün inikat edecek olan son 
celseye riyaset edecektir. 

Bir hudut hadisesi 
V ARŞOV A, 27 A. A. - Lec 

histan ile Şarki Prusya arasın
da bir hudut hadisesi olmuş, 
bir Leh zabiti telef ve bir Al
man mecruh olmuştur. 

Sağ ve salim 
MADRİT, 27 A. A. - Villa 

- Cisneros'den telsizle alınan ve 
henüz teeyyüt etmiyen bir habe 
re göre, tayyareci Burguette i
le Nunoz sağ ve salim bulun
maktadır. 

~ , 

C. Rere11g11er 
tin teminatile müsamaha edil
miş olan bu bayrağın bundan 
sonra kanunun teminatı ile 
çekilmesine müsaade edileceği
ni söylemiştir. Başvekil Kata
lonyanın temayülatının hüku
metin her zaman iyi telakki et
mekte olduğunu tekrar etmiş
tir. Mumaileyh şimdiye kadar 
vaitlerini tutmuş olduğunu, fa
kat bu vaitlerin biliimüddet tu
tulmasına imkan olmadığını 
beyan etmiştir. 

Kaçak! 

ğına dair ileri sürülen fikirleri 
reddettikten sonra Hint ve İngi 
!iz milletleri arasında çıkan an
laşamamazlığın ortadan kalka
cağı ve bu hal;n yerine karşılık 
lı bir itilaf ve hürmet hissi kaim 
olacağı ümidinde bulunduğunu 
beyan ederek sözlerine nihayet 
vermiştir. 

RANGON, 26 A.A. - Ge
çenlerde çıkan kargaşalıklar es
nasında 26 kişinin tclef olduğu 
anlaşılmıştır. Bunlardan başka 
276 kişi hastaneye kaldırılmış 
ve 400 kişi de hafif surette yara
lanmıştır. 

Yeni musademeler 

RANGOON, 27 A. A. - Ev 
velki gün Birmans ve Andhras 
arasında 26 kişinin ölümi~ne ve 
700 kişinin yaralanmasına sebe 
biyet vermiş olan musademeler 
den sonra dün yeniden Binn
anlarla Hintliler arasında tek
rar vahim arbedeler vukua gel
miştir. Askeri polis tarafından 
ateş açılarak bir çok Hintliler 
yaralanmıştır. Yaralılar hasta
neye kaldrrılmıştır. 

Cevabın cevabı 
---··· .... ._ •• HO>---

( Birinci sahifeden mabaat) 1 ğu gibi halkın da memnuniyeti; l<•r· 

1 

şılıyacağına hiç şüphe edilmesın. 
li çocukları tedavi için hususi bir Borç hakkındaki 
pavyon bile vardır. müahazeler 

Benim bahsettiğim arsayi gören Muhiddin Beyfcndi bir iki del• 
hiç bir •.abip: "burada hastane ya- •~ti 

dı:r zamanı Emanetimde yapılan .,.. 
pılamaz 1,. diyemez. !ardan bahs ve muahazc buyuruyo~· 

Acaba unutulduğu veya satıldığı 13. ı~ 
k lar ! Ben iki istikraz aktcttim. ır 

için mi böyle söyleniyor?.. Anca d'ğ<' 
arsa hastane yapılmak üzre hazine- Perye bankasından bir milyon, ı O) 

ri de Eytam Sar.dığından ( 300,00_. 
den ahndığı için satılmış olmasını lira<lır. Bunlar şehir işlerinin yiirı.J' 
veya başka hizmette kullanıldığını mesi için zaruri idi. 
memul etmem. 

Bunun içindir ki o arsada acilen Cemil Pş. neler yapmış?~· 
hastane inşa edilmesinde ısrar ediyo- Bir milyon lira ile eslafımdan Ş~-~ 
rum. Avrupııda şehir dahilindeki re devre edilen borçları ve üç sen• ır 
hastanelerdeki verem pavyonları da bütçe açığını kapatmakla berab•Il' 
bu arsanın bulunduğu mevkiden da- Karaköy, Pangaltı, Voyvoda, p.I•~. 
ha gü,el b'r yerde değildir. dar caddelerini tevsi ve bir çok Y8 

Yapılması lazımgelen fakat gın yerlerini istimlak v: tanzim ·~· 
l 

• l · tim. Ve gene bu para ıle beş par.~, 
yapı amıyan ış er dört dairei belediye inşa ettiğim gı 

Yaptlması lüzumundan bahsetti- eski Borsa hanını ve Kadıköy rıltt·rı 
ğim bazı işlerin 17 sene evvel Ema- mını da satın eldım. Yalnız bu 5~) 
nette bulunduğum zamanda yapıl· ikisinin varidatile o borcun (60,0~8• 
maması o zamanki hükfımetin, ya- liradan ibarPt olması 13zımgelen 11 ni İttihat ve terakkinin şehre dair izi verilebilir. Eytam Sandığınd• 1 
her yapacağım işte müşküliit çıkar- aldığımız parayı da bir çok şikılY,~ 
masından ve bana çr,lme vurmasın- ve müşkül3.ta rağmen mezbaha~ 1~ 
dan ileri gelmiştir. Mesela mezbaha sarfettim. Mezbaha şehre bir bU'\~ 
kanununu çıkartmak, itfaiye teşki- milyon liradan fazla varidat teı11 
!atını şehre almak için aylarca uğ- ediyor. . d'' 
raştım. Yaptıracağım mezbahada Her halde borçlar işi Emanet~ dil· 
kesilecek hayvanların etlerinin okka- ima meşgul edecek bir iş değı_I -~ 
sından 20 para taks kabul ettireme- Maksadım, Muhiddin Beyfett~ıoır· 
dim ve bittabi muvaffak olamadım. zannettikleri gibi rehberlik değıld~ 

• yane bir surette payimal edildi. Hizmetçi 'istiyenler 
Gf'celiyin yağa, reçineye bula- Polis üçüncü şube müdürlügu" ·· bU: D · k l b • • · 

anımar a ta e esı ıçın 
nıp direklere gerilen vücutler metçi iılerine lazım gelen ehemmiy~ 

Milyonlarca dewet 
sigara kağıdı eli! 

geçirildi 

LONDRA, 27 A. A. - A
vam kamarasında Hindistanın 
vaziyeti hakkında cereyan e
den müzakerat esnasında Hin
distan işleri nazırı M. Benn Hi
ndistandaki karışıklıkların 
devamlı bir şekilde olmayıp fa
sılalı mahiyette olduğunu söy
lemiştir. Londra hükumeti Hi
ntli reislere silahsız itaatsizlik 
mücadelesini teksif ve teşdit 
etmelerine müsaade etmiyecek 
tir. M. Benn şu sözleri ilave et
miştir: Biz sulhii bizzat Hindis 
tanın menfaati namına muha
faza ediyoruz ve Hindistanın 
muhtariyet sahibi dominyonlar 
arasında mevki almasını müm
kün kılacak surette bu memle
ketin hürriyetinin artacağı gü
ne intizar eyliyoruz. 

Çok şükür bugün hükfimet:imlı: Fakat şebrimi7i böyle bak"'',1. 
ve mühmel gördükçe ıstırap duY" ,J 

gayet münevverdir. Her şeyde ol- mak ve gördüklerimi söylem•"' 
duğu gibi belediyelere de olanca kuv 

·çayır çayır yakalıyordu: ti vermeyi lcararlaştırmııtır. PARİS, 26 A. A. - Dani-
Jbu canlı meşaleler bayram ye- Polis, kimsesizleri müteferr:ka- marka veliahtı Paris darülfü- Llnıanh;;;ı;;,m bir 

daki hizmetçi nezarethanesine al- nun mahallesinde Darumarkalı 
rini ay_dınlatıyordu. kaçakçılık 

~ makta ve hizmetçi iıtiyenlere sıhhat talebe için yapılacak yurdun te-
. İşte Neron koşu arabası ile rap.>ru ve diğer vesaikile hizmetci l k · · Dün limanımıza gelen Romanya 

teılim etmektedir. · me taşının onması merasımıne 
göründüğü ?'iman koşu yeri riyaset etmiştir. bandıralı Reçel Karo! vapurunda mü-

ı korkunç ihtı.açlar içinde çır. Sadeddin B. Köstenceye , him bir kaçakçılık meydana çıkarıl-
·, pınan bu canlı meşalelerle ay- gitti M b" . mıştır. Vapur limana ı:eldikten son-

uazzam ır q. • ra polis ve muhafaza memurları va-
' dınlanmıştı. İmparator ileri Dün akşam dördüncü şube PAR!S, 26 A.A. _Beyne!- purda. kaçak eşya ol~utunu ve bu-
doğru eğitı:n~ş, dört beygirin al müdürü Sadettin B., Turing milel devri anem müsabakasına 1 nun gızlıce memleketımıze sokulaca-

; tın gemlerını sımsıkı tutuyor- kulüp azasını istikbal için Kös- 101 t · · k . . 1 ğını haber almışlardır. 
. du. • tenceye hareket etmiştir. ayyare _'Ştıra . etmıştır. Bunun üzerine vapurda taharri-

Bunlardan 85 ı ecnebı memle- yat yapılmış ve kaçakçılık cürmü 
Kızıl ışık_lar vuran saçları ko Şakir B. hakkl~da lüzumu ketlere aittir. meşhut h~linde meydana çıkmıştır. 

sunun hızı ıle uçuşurken, kü- h k k Vapurun iki numaralı ambarında 
· Wrler savurarak atlarını kıskır _mu a eme ara~ı . Tayyareci kadın. • altı denk arslan markalı yüz binlerce 
· tıyordu. Dünya tarihinde -bir Bır baloda daya~ attıgı :ddi- SİDNEY, 27 A.A. _ Mis Amy defter sigara kağıdı ve binlerce lira 

misline daha tesadüf edilmiyen asmdan d?layı_ Polıs şub_e mü- kıymetinde gümüş takımları görül- Kral hasta •• 
d 1 d S k B ] ohnson Cloncurry'ye vasıl ol- 'müş ve zabıt varakası tutularak mu-

bu şenlik 64 senesi Ao.· ustosu- ur muavın .erın en _a ır ey L h' . " h ki d D 1 mus ve ongreac a mıitevecci sadere edilmiştir. Bunlardan başka LONDRA, 27 A. A. - Kral 
nun 15 inci gecesi tertip edil- a n_n_ a ev et şurası tarafın h h k . . CI d • h . 

d J h k en are et etmıştır. oncur- da kaçak eşya bulun ugu ta mm edil bir kaç gündenberi romatizma-
dl·. Putpcrestlı'k kendı' idan1ını an uzumu rr.·ı a eme karan B · • 900 ·1 f d"' · · t h · t t 'k d·1 · t' ry rısbae a mı mesa ede- ıgı ıçın a arrıya amı e ı mış ır. dan mus tarip olduğundan bu 
hükmünü o gece imzaemq ol- verilmiştir. a· Meydana çıkarılan bu kaçakçı şe- B 
rl Şakir Bey bu karara itiraz ır. bekesi hakkında tahkikat yapılmakta akşam ve yarın uckingham 

u. t · · dı·. sarayında yapılacak merasim-

Neron'un artık dört senelik 
ömrü kalmıştı. Bu mliddct zar
Iında cinayet ve fezahatinin 
~iin giintien arttı~ı hissolunıı· 

e mıştır. • Graf Zeplin · 
S F l kl

. --::t h de hazır bulunmıyacaktır. Ma-
on g·un·· • Cumartesı· p b 27 A A G e emen ı su mu e assısı f'h .. .. ·ı h' b h f • ernam ouc, . .- raf 

5 1 . "d" 1 ..... d F 1 

1 

ama ı muşarunı ey ın u a -
Dok:torların ihtisas vesikala- Zeplin buraya gelmiştir. He- menl: :.; ';..";;~:~ ... ';.~.ı~;ı~::: ;üh•.:: ta içindeki müteakip resmi va-

n müdd_eti Cumartesi günü bit-\ men bugün Havanaya mütevec 'f J · · ı'f deb'J eg" "m't diı M. Tuyezin istihdamına Heyeti zı e ennı a e ı ec ı u ı 

mektedır. cihen harek,.• edecektir. Vckil....,e karar verllmi••'- l .. rıitmektedir. 

vetile müzaheret ediyor. mümkün olmuyor.,.. 
Halka içirilecek sil 

0
. Evvelce yapılması imk3.nsız olan 

işler şimdi kolaylıkla yapılabiliyor. 
Hem benim 17 sene evvel muvaffak 
olmamaklığım şimdi yapılmaması i
çin bir sebep teşkil edemez. 

Eski müşklilat artık yoktur. 

Ekmek fabrikası 
Benim ekmek fabrikası yapmak 

için söyle<liğim teklif vergi sayıla
maz. Bir sene alınacak küçük bir 
resimden ibarettir. Her insan yarım 
okkadan fazla ekmek yemiyeceğine 
göre nüfus başına (20) para isabet 
eder. 

Hüsnüniyetle yapıldığı takdirde 
bunun altı yedi misli vergi bile koy
mak kabildi. 

Nitekim köprüden geçenlerden 
40 para alınmağa mukabil Haziran 
iptidasından itibaren Erenköyünden 
Şişliye gidip gelmek mecburiyetinde 
bulunan bir kimse altı kuruş verecek. 

Muhiddin Beyfendi şehrin sıhh~t 
ve hayatına taalluk eden ekmek ve 
süt gibi meselelerde bunu kabul et
miyorlar. 

Sıhhati umumiye ve belediye iş

lerile alakadar olan hükumetimiz hal 
kın ihtiyaçları için böyle küçük ve 
muvakkM t.c.kalife müsaadekar oldu-

Cemil Paşa, su meselesi bakıcı 1, 
da mütaleaslnı soran gazetecilere 
cevabı vermiştir: ıaJ' 

- Halka yalnız memba sUııll' 
içirmelidir. Kumpanya ve bent \;~ 
rı yalnız tathirat ve tanzifat '.,,.. 
kullanılsa bile mikropsuz oırııadıg~~ 
dan bir çok hastalıklara maru;1,rl' 
lacağımız için onu fenni usu fstsr 
mikroplardan tecrit etmelidir. 1311 
bul civarındaki iyi suları bOru ııı'J 
şehrin bir çok yerlerine tevzi et 
e1zemdir. f!att1 

Evvelce bu· işe başlanmıştı. eti' 
Kayışdağı suyunu Kadıköyü~e r.~,ı 
mek için borular tefriş edilm~Ş· gel· 
o güzel su Kurbağalı deresıne ıştır 
dikten sonra unutulup bırakılıt~ur· 
Bu temiz memba suyu bugün !{ad'' 
bağalı deresine akıp duruyor. ·r ,.,• 
köy halkı da mülevves sularla bı. yiı 
hastalıklar kapıyor. H'lbuki uııı'" 

,,.ı• 
masraflarla oraya r;ctirilcn sUı- tfl'le 
dıköyüne pek az para ile isale '1<i•d> 
mümkündür. Çamlıca suyu üs 

0
bul 

ra, diğer memba suları da 1st• 
cihetine verilebilir.... c;yl'" 

Cemil Pasa son defa olarak 5 
1del 

diğini ve te.krar bu bahislere a 
etrriiveceğini iliivc etmj~tir. 

1 
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~li iktısat meclisi 1 haziranda toptaii&Cakfeni a a seç~, k 
ktısat Meclisi Tekaüdiye Elektrik işi 1 Gazi köprüsü 

3Yeni aza bu sabah Bütçe encümeninin Mukavele henüz Proje aynen kabul 
ıntihap edilecek kabul ettiği esaslar ımza edilmedi. edilmiştir .. 

--·-- - ·--
' 
· ıtrnzetlikleri muhte- Eytam ve eramile ne- M. Hansens Ankara- Tasdik için belediye 
ıtıeı olanlar kimler? kadar zammedilecek? dan geldi. meclisine verildi. 

:ıı ı\Ji iktısat meclisi geçen iç- ANKARA, 27 (Telefonla} -Büt Elektrik şirketi müdürü u- Gazi köprüsü projesinin tet-
a devresinde kura ile ayrılan çe encümeni askeri ve mülki teka- mu• · ·•. Hansens dün Anka- kikatı ikmal edilmiş, proje ay-
ntıı · k ı · üt ve istifa kanun )iyihasının mü- ı 
b Yerme gelece azanın ın- zakereaini ikmal etmek üzredir. radan şehrimi- ·nen kabul olunmuş ve bu bapta-

1~11 bugün Ticaret odasında Polis mesleğinde bulunanların ze avdet etmiş- ki şartname de hazırlanmıştır. 
l acaktır. hasbelvazife maruz oldukları müş- tir. 1 İnşaata başlanması ve inşaat 
ntihaba öğle üzeri başlana- I külat ve mehalike nazaran hunlardan M. Hansens i bedelinin münasip taksitlerle 
Ve Öğleden sonra netice ma- (22) sene filen hizmet edenlerin ta- bir muharriri- , ödenmesine müsaade edilmesi 
olacaktır lepleri halinde müddeti hizmetleri- mıze demiştir için proje ve şartname Cemiyeti 

/\. ' nin (25) sene addü itibarile kendi· 
1ldığırnız malfunata naza- terine tekaüt maaşı hesap ve tahsis ki: belediyeye verildiği gibi kambi-

. &11 iktısat meclisine intihap e~i~esi esası da layihaya ilave edil- - Yeni muka ' yo için de vekiiletten müsaade 
h:ıesi çok muhtemel olan ze mııtıı;: . . . kavele müzake- istenmiştir. 
tıthal' l Ş 'f Muteknıdınden memurıyete geçen t b'tm' t' ı 10 bı·n lira ta · at S. atçı ar namına en za ve tekrar tekaütlüğü icra olunanla- ra ı 1 ış ır. zmın 
Jh_lireyya ve vapurcular na- rın tekaüt ve sair muamelatının icra- Ancak vekil Be ı Şehremaneti Nişan taşı fırı-
"'<! Kır zade Şevki. Kambiyo sında sühuleti mucip olmak üzre se- yin l'ıugünlerde 1 nın kiraya vermiş ve fakat müs-

Ne olacak? 

Liman raporu ve 
fındıkçılığımız 

Ticaret Odası bugün 
toplanıyor. 

Ticaret odası meclisi bugün 
fevkalade toplanacaktır. 

Bu içtimada liman ve köprü
ler raporu müzakere edilecektir. 

Bundan başka fındıkcılıgımı 1 
zın bu seneki vaziyeti ve fındık 
ihracatımız hakkında hazırla
nan rapor da müzakere edilecek 
tir . 

Bu fevkalade içtimaın hayli 
hararetli olacağı tahmin edil
mektedir. 

Liman şirketi 
şubesi 

Sirkeci 

Emanet Vilayetten takibat 
istiyor .. 

1 

ı namına da Borsa Komi- nedi resmilerinin ellerinde bırakıl· çok meşgul bu-
1 
tecir fırını tahrip ettiği cihetle 

·t ~tkili Abdülkadir Beylerdir. maaı muvafık ı;ıörüldüğünden layi- lumnaları dola rr.ukavelenin feshile tahrip be-

Tehlikeli olduğu için tamiri- !ar hakkında takibat yapılması 
ne ruhsat verilmiyen ve kapısı hususunda Emanet Vilayet 
mühürlenen Gedik paşada Fran nezdinde teşebbüst: bulunmuş· 
sız Katolik mektebine ait bir tu 

Liman şirketi Sirkeci şubesi- binanın mührü tamir edilirken r. 
nin kaldırılması tüccarın şika- koparıldığından gerek mühür Rerrnimiz yıkılan ve bir fa-l.. ı\ıı ın r ı 1 h . d t haya hu yolda bır fıkra konmuştur. yısile mukavele deliniıı tazmini için mahkeme-

~c ec ıs azıran a op- Mülki memurlann istifadan sonra / M H · . . 
aktır. askeri hizmetlerde bulunmaları mu- . ansers nın tarzı tahn- ye müracaat etmişti. Mahkeme 

tasavver ve hu takdirde hizmetleri- rine ait bazı noktalar henüz ik- bitmiş, fırın Emanete teslim o

yetlerini mucip oluyor. fekki ve gerek ruhsatsız tamir ciaya sebebiyet veren evin son 
Liman şirketi müdürü Ham maddelerinden dolayı alakadar- şeklini göstermektedir. 

Polis köpeği 
nin . tekaüt m.üddetine mahsup edil- mal .. edile~ediğinden imzası te-

1 
lunmuş n:üstecir 10 ~in ~üs~r 

mesı ~uk.t~zı • h~lundu~undan hu- ehhure ugramıştır. Yakında bu 
1
1ira tazmmata mahkum edılmış 

nu temın ıçın layıhaya bır fı~a kon iş tamamen neticelenecek ve ir. 

di Bey bir muharririmize dedi =-========================== 

!'llıangadan diln 
O/iı Mlldlrlgetlne 

getirildi. ·-

ı l 0 lis müdiriyetinin Alman
t an polis köpeği getirtmeğe 

ltıar verdiği ma!Qmdur. Alman 
,1.eklerinden bir nümune dün 

1 ~. tnüdiriyetine gelmiş ve 
~be edilmiştir. Bu köpek 

ıt ın Grehin ismini taşmakta
·~ /\!ınanya polis kt:ipek mek

naen birincilikle çıkmıştır. 
ıre l'apılan tecrübeler muvaffa 

tlc neticelenmiştir. 

Divan bugün 
toplanıyor 

bli:tibba odası haysiyet diva
?_gün saat 13 ,S ta içtima e
e«ti r. 

liatkı tedavi 
he 
Yo~ıu Halk Fırkası 

dispanseri 
~eYoğlu cumhuriyet fırkası 
~~dan açılan dispanser bü

t ır rağbet görmektedir. 
t lltnadan başka her gün on 
ı~ahassıs doktor dispanserde 
i n~rak muayene ve tedavi 
~Q tıgal etmektedir. Saat do
Yor~ başlanarak yedide bitiri-

~tı .. 
tl ~un yapılacak muayene 

'th ~l'l.ni gösteren ced veli ber 
"ı). ~ti derçediyoruz. 

ıger kısımları da günü gü
t neşredeceğiz. 

Hısıalık Dokıorlar 

Kulak ve boğa• :vtehmeı 8. 
Dahiliye Emin Şükril 8. 
Avniye Şakir Ahmet 8. 

.) l~ıraı ismet K~mil 8. 
~.ı~ Nisaiye Ahmet l lallt B. 
.~· 3,30 Cildiye flahattin Ziya R. 
~ 4.:ıo B"' !ive ll~haıtiıı L~·tH il. 
~ Dahilıye )'.uzaHer Şevki il. 

!) Dahilive l'ındıklıyaıı H 1 • . 
ş htstalıll ırı Kavafyaıı il. 

muı ve muhakeme olunmak uzre a- h t , .. , 
çıia çıkarılanların ve men'i muba- der al An.adolu yakasınd_a mev Hazıran butçesı 
keme veya ademi mes'uliyet kararı cut elektnk hatları temdıt olu- Cemiyeti belediye bugün iç-
alanların heraet edenler gibi açıkta nacaktır. Gelecek sene beheme- tima ederek Emanetin muvak
geçen müddetlerinin tamamen teka- hal adaların elektrikle tenviri .. · dd · · ı· · ı kat bir aylık bütçesile mezbaha-ut mu ebne ıtha ı temın ° unmuı- temin edilmiş olacaktır. Pendi-
tu nın yeni sene bütçesi tetkik e-

rEski tebütlerle eytam ve erami- ğe kad~r elektrik cereyanı _v~r- dilecektir. 
lin vaziyetlerini nazan dikkate alan mek epıce zaman meselesıdır. Otobüs lastikleri dolma 
encümen maaılarına münasip ve Bu işleri mümkün mertebe sü-
mümkün olan zamlann icrasını mu- ratle bitirmek !çin liizım olan 
vafılu nlafet görmüt ve hu nokta vesait ve malzeme vaktında ge
üzerinde Baıvekil ile temasa gelmiı- t' 'l kt' " 
t. ın ece ır. 
ır. 

ismet Pata ise bütçenin hali hazı- M. Hansens şirketin Anado
rına nazaran layihanın iktisabi kanu- !uda da bazı yerlerin elektrik 
niyetle mevkii meriyete girdiği za- imtiyazını alacağı hakkında a
man mevcut ?lan mütekaidin .. ile ~y- demi ma!Qmat be an etmi tir. 
tam ve eramılden derece uzerıne Y Ş 
maliilen tekaüdü icra kılınmıı olan -----· 

Atıf Bey zabitlerle askeri ve mülki memurlara 
tahsisatı fevkali.delerile almakta ol
dukları maaıın yüzde yirmi heıinin Tap.u m~d~rü umun!lsi Atıf 
1930 senesi haziranından itibaren ve- B. Hazıran ıptıdasında Istanbu
rilmek üzre zammını ve diğer müte- la gelerek tapu teşkilatile ve bi
kaidin ile eytam ve eramil de keza nada yapılacak tadilatla meşgul 
maq tahsisatı fevkalade almakta ol- 1 1 t 
d ki .. d o aca < ır. u arl mao.tın yuz e onunun zam. 

olmıvacak 
Tekerlekleri havasız lastikli 

olan otobüsler geçtikleri yerler 
de yolları bozdukları gibi evle
ri de sarsarak içindekileri ra
hatsız ettiğinden otobüslerin te 
kerleklerine içi hava dolu şişkin 
liistik takılmasına karar veril
miş ve bunun için zabıtai bele
diye talimatnamesine bir mad
de tezyil olunmuştur. Otobüs 
sahiplerine bir ay mühlet veril
miş olup müddetin hitamında 
emre riayet etmeyenler tecziye 
olunacaktır. 

mile, bu yüzde ondan yarısının bu -==-------------------
sene haziranından ve diğer yarısının 
da 931 senehi haziranından itibaren 
verilmesini muvafık görmüş olduk
ları cihetle layihaya 19 uncu mad
de halinde ilave edilmiıtir. 

Reisicümhurluk eden zat hakkın
da ayrı bir madde tanzim edilmis 
ve bu makamda bulunacak zevatı~ 
tekaüt müddetlerini ikmal etmiş ol
sun, olmasın Reiıicümhurluk maka
mına tahsis kılınmıı olan tahsisatı 
şehriyenin her ayda beıte birinin i
taıı encümence tenıip ve teıbit e
dilmiştİI'. 

Yirmi yaıına gelmit olan kız ço -
cuklarına verilecek ikramiye mikta
rı bunları himaye maksadile encü
mence tezyit edilmit ve vefat etmiş 
bir mütekaidin evlenmemiş kız ço
cuklarına da ikı·amiye verilmesi mu
vafık görülerek bu yolda layihaya bir 
fıkra ilkve edilmiıtir. 

Yirmi bet yaşını geçmiş olan ev
lenmemiş kızlara kanun meriyete 
&_irince iki buçuk senelik maaı ve tah 
sısatları mecmuu ve yirmi ile yirmi 
beş arasında evlenecek kızlara veri
lecek çihaz bedeli de iki buçuk sene
lik maaı ve tahsisatları mecmuu 0 • 

lacaktır. 

Vllllgette 

Çekirge 

Diin muhakemesine bakılan Mahmut 

Karısını aşıK:ıle yakalayıp 
vuran adam tevkif edildi .. 

Dün gazeteleri dolandırmakla maz
nun Mahmudun da davasına bakıldı 

Çatalcanın çiflik köyü ahali- ta başlıyor. 

ki: 
"- Tasarruf maksadile Sir

keci memurluğunu liiğvetmiş
tik. 

Bugünkü vaziyet tacirlerin 
hakikaten müşkülatını mucip 
oluyorsa memurluğu yeniden ih 
das edebiliriz. Maamafih bize 
hiç bir müracaat veya şikayet 
vaki olmamıştır. 

Kambiyo ne halde? 

Dün borsada İngiliz lirası 
1033,5 kuruşta açılmış ve bir 
aralık 1034 kuruş otuz paraya 
kad:ır yükseldikten sonra 1034 
kuruşta kapanmıştır. 

Liret 8,98, Altın 907 kuruş
tan muamele görmüştür. 

Sanayi Birliği kongresi 

Sanayi birliği senelik kongre 
si ekseriyet olmadığından 8 ha
zirana talik edildi. 

Bir banka şubesi kapanıyor 

Oryento d'İtalik Bankası. 
İstanbul şubesini kapatacağını 
Ticaret müdiriyetine bildirmiş
tir. Bankanın tasfiyesine başla
nacaktır. 

-o-

Kambiyo borsası 
27 -1) -930 
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tedi. Maznun vekil tutacağın
dan bahsettiği için muhakeme 
tehir edildi. 

Gazete dolandırıcılarının 
muhakemesi karara kaldı 

Gazete ve mecmualar namı
na muhayyel müsamere biletle
ri satmak ve diğer suretlerle do
landırıcılık yapmakla maznun 
Arapyan hanında yazıhane sa
hibi Mahmut Saim ve arkadaşı 
Sadi Raşit Efendilerle Nedime 
Hanımın muhakemeleri hitam 

Vilayet mülhal<atında 
şiddetli mücadele 

yapılıyor 

bulmuştur. Son celsede müddei-
sinden Ramazan, Zülfiye ismin Ramazan da ayni gün Çatal- umumi iddianamesini denne-
de bir kadınla evlenmiştir. Ken- caya giderek yaptığı cinayeti hü 

Silivri, Çatalca, Yalova ta
raflarında çekirgeler büyümüş 
ve uçuşmağa başlamışlardır. 

Ziraat müdiriyeti buralarda 
şiddetli bir mücadele yapmakta 
dır. Çekirgeierin mahsuliita za -
rar vermesinin önüne geçilmiş
tir. 

Devir muamelesi 
Mali sene başı olan 1 haziran 

pazar günü dairelerde devir mu 
amelesi yapılacaktır. 
Kadastroları biten mahal

leler 
Alemdar, Eminsinan, Bü-

yükadada cami ve yalı mahalle
lerinin kadastro muameleleri ik 
mal edilmiştir. Senetleri sahip
lerine tevzi edilmektedir. 

Mimar Hayn:tin, Mahmut
paşa, Dayahatun, Ahiçelebi, 
Behram çavuş mahallelerinin de 
kadastro muameleleri bitmek 

yan etmiştir. . 
disi değirmende çalışır. Bun- kumete haber veriyor: Müddeiumumi Kamil Bey, 
dan bir kaç ay evvel, gene de- Karıma sataşırken elimle - iddianamesinde maznunun açtı 
ğirmene gidiyorum diye evden yakaladım, öldürdüm diye iti- ğı yazıhanede, menfaat temin 
çıkmış. Fakat, yolda yağmura rafta bulunuyor. Bunun üzeri- edeceğini aklı kestiği müessese 
tutulduğundan geri dönmüş. O ne Ramazanın gayri mevkuf o- !ere telefon edip muvafakat ce
akşam, köyde ihtiyar heyeti iç- !arak İstanbul Ağırceza mahke vahı aldıktan sonra mektuplar 
timaı varmış. Ramazan da bu mesinde muhakemesine karar gönderdiğini ve para aldığını 
toplantıda bulunmuş. Sonra eve veriliyor. ve bu meyanda Banka Komerc;i 
gelip yatmış. Ramazan Ağırceza mahke- yaleden 32, Müskirat idaresin

Gece yarısı bir feryat ... Bağı- mesi huzuruna çıkınca işin şek- den 16, Selanik Bankasından 7, 
ran Ramazamn karısıdır. O sı- li değişti. bir doktordan 9 lira aldığını, 
rada Ramazan da uyanıyor: İstintak tahkikatı, şahitlerin Adapazarı islam Bankasile Li-

0 ne? yatağı önünde bir ha- ifadatı ve Ramazanın isticvabı man şirketini, prenses İkbal ha-
yalet! neticesinde Hüseyinin, evin a- nımı ve Şevket Beyi dolandır-

Ramazan tabancaya davranı hırında karısile cilveleşirken gö mağa teşebbüs ettiğini, telefon 
yor: bir el ateş ve akabinde bir rüp öldürdüğü anlaşılıyordu. la Hakkı Şinasi Paşa namı ve
hırıltı ve bir vücudün devrilişi. Fakat müddeiumumi, Rama- rilerek Yelkenci zade Şükrü ve 
Lambayı yakıp bakıyorlar, ne zanın tevkifini talep etti. Mah- Sait Beylerin iğfaline teşebbüs 
görsünler: Yerde kanlar içinde keme bu talebi kabul ederek edildiğini diğer bir çok delailile 
yatan, Ramazanın hemşirezade maznunun tevkifine karar ver- saydıktan sonra M. Saim Ef. 
sinin kocası yirmi yaşlarında di ve Ramazan tevkif edildi. nin ceza kanununun 503 üncü, 
Hüseyin değil mi? İddia makamı, maznunun diğerlerinin de başka bir fikra 

------------JI üzeredir. 

Karı koca artık bir ceset o- ceza kanununun 448 ici madde- ı delaleti le gene ayni maddeye 
lan Hüseyini sırtlayıp kendi e- sine tevfikan tecziyesini ve ha- tevfikan tecziyesini talep etti. 
vinin önüne bırakıp-dönüyorlar. 

1 
reketi vakıada tahrik mevcut Maznunla: müdafaalarını yaptı 

Ertesı sabah, jandarma tahki!c:ı ol<luğundan cezanın tenzilini is !:ır. Mahkeme karara kaldı. 
1 

Ihsan Zıya Beyin nasıl 
öldürüldüğü hala çok 

garip bir safhada 

Cinayetin f'ureti ikaı hakkında Izmir 
müddei umumiliğinde ifade veren bir 
şahit kendisini pencereden atarak 

intihara teşebbüs etti. 
Urlada hakim Ziya Beyin katli Hidayet Bey cevaben her şeyi an-

hadisesi etrafındaki tahkikat safha- !atmasını söylemi:.rtir. erhat Ef. 
sı oldukca karışık bir vaziyete gir- rüşvetin nasıl teklif edildiğ ini . nasıl 
miştir. şimdi Urlada ileri gelenler. kefil gösterildiğini, kendisinin de 
ikiye ayrılmıştır. Bir kısmı, yani İh- bunu nasıl kabul c ttigini, namuslu 
san Ziya Beyi sevmiycnlerdir ki bun- bir adam olduğu için buna tahammül 
lann hadiseyi örtbas etmek için her cdemiyerek h er şeyi ifsaya karar 
çareye başvurdukları iddia ediliyor. j verdiğini ifade etmiş ve bu sırada 
Diğer taraftan, başta adliye olmak yüzü sapsarı kesilerek birdenbire dur 
üzre büyük bir k:sım halk. hcidise- ' muştur. 
nin meydana çıkması için her türlü Ferhat Efendi, bundan sonra bü
fedakarlığı yapıyorlar. Evvelce ya- ı tün ısrarlara rağmen hi ; bir şey ilave 
pılan ve mevzuu bahsedilen bir id- ' edememiş ve korktuğunu, hayatının 
diaya nazaran, badisenin muhake- tehlikede olduğunu, meçhul şahıslar 
mesi İ z mir ag:rceza mahkemesinde tarafından tehdit .edildi3,ini söylemiş
rüyetine başlanmazdan bir iki gü11 tir. 
evvel hukuku amme şahitlerinden' Bir aralık Ferhat Efendinin vazi
Fettah oğlu Abdurrahman, bir husu-! yeti büsbütün fenalaşmış ve kendi
si mah31le davet edilmiştir. İ sini müddeiumumilik penccresind~n 

Abdurrahman davet edıldigi ma-1 aşağı atmak istemiştir. Bu sırada 
halle gittiği zaman Urla kaymakamı müddei umumilik katiplerinden Sab
Tatat, Fırka mutemedi Hüseyin, ri Beyle polis Hulusi Efendi Ferhat 
belediye reisi Atıf, eczacı Hilmi ve Efendiyi yakalıyarak Başmuavin 
jandarma z?biti Helit Beyleri karşı-' Haydar Naki Beyin odasına almışlar
s:nda bulmuştur. Bu zevat Abdur· dır. Fakat buna rağmen hayatından 
rahman Efendiye ~u teklifte bulun- emin olmadığını zanneden bu ıavallı 
muşlardır: adam bir aralık sür·atle pencerenin 

- Sana 1000 lira vereceğiz. Eski yanına koşarak kendisini 12 metre 
ifadenden rücu edeceksin. İşte bu yüksekten atmış ve beyni , yüzimün 
paraya mahsuben sana 300 lira! İfa- muhtelif mahalli parça par ı.a olmuş. 
deni istediğimiz gibi verdi~in gün. tur. Mecruh derhal memleket has
kabn 700 lirayı da alırsın. tanesine kaldırılarak tahtı tedaviye 

Abdurrahman Efendi buna razı alınmıştır. Ferhat Efendinin ha}•atı 
olmuş, fakat paranın mütebakisi tehlikededir. Geceyi atlatabilirse! ha .. 
için bir kefil gösterilmesini talep yatının kurtulmas ı ihtimall mevcut-
etmiştir. Bunun üzerine Ferhat Ef. tur. 
namında bir zat kefil olarak gösteril- Bu meraklı dava dün İzmir ağır 
miştir. ceza mahkemesinde rüyet edilecekf 

Abdurrahman, parayı aldığı ge--
cenin sabahı Urla müddeiumumisi 
Halit Beye giderek meseleyi anlat
mış ve demiş ki: 

- Ben ilerde vicdan azabı çeke
mem. İşte bana verilen 300 lira 1. • 
Bu para bütün gece beni tazip etti! 

Poliste 

Bir intihar 
Bir mahkum hapisa

nede kendini astı. 
Bunun üzerine müddeiumumi Ha

lit Bey, para verildiği sırada ismi 
geçen zevatın maznun sıfatilc ifade· 
!erinin alınmasına karar vermiş, ve Katil maddesinden 15 sene
paramn mütebaki kısmını vermek üz- ye mahkfun olup hapisanede bu 
re kefil olan Ferhat Efendiyi da- lunan Pirlepeli Halil mahpusi
vet etmiştir. yet hayatından müteessir olarak 

Ferhat Efendi bildiklerini söyli-
yeceğine yemin ettiği halde, tuhaf intihara karar vermiş ve dün ap-
bir tesirin altında, korkarak hiç bir tesane içinde kendini kuşakla 
şey söylememiş. asarak intihar etmiştir. Tahki-

Ferbat Ef. bundan iki gün sonra kata müddeiumumi muavinlerin 
gene müddeiumumi Halit Beyi ma- den Hikmet B. vaziyet etmiştir. 
kamında ziyaret ederek: T k . d 

- Ben çok fena vicdan azabı içe- a sım e yangın 
risindeyim. Korkuyorum, müddeiu- Taksimde Büyük parmak 
mumi Bey, hiç bir şey söyliyemiyo- kapıda Hayati B. apartımanın
rum. dan baca tutuşmak suretile yan 

Demiştir. Bunun üzerine müddei gın çıkmış ise de hemen söndü
umumi Halit Bey, Ferhat Efendile riilmu"ştür. 
bir otomobile binerek İzmire gel-
miştir. Ferbat Efendi yolda Halit Yüzünden yaralamış 
Beye nasıl kefil olduğunu ve hadise- Kadıköy iskele caddesinde Hü•~ 
nin gizli kalan bir çok noktalarını ynin kahvesinde Kumkapılı Proıisk' 
tenvir etmiş ve bunları söyledikten Haydarpatalı HHanı yüzünden ça-
sonra ihtimal hayatının tehlikey~ kı ile yaralamıttır. 
girdiğini de il.ive eylemiştir. Attan düştü öldü 

Halit Bey, Pazar günü öğleden K f 1 · 
sonra İzmire gelerek Ferhat Efendi- Silivride or alı göyünJe 
yi müddeiumumiliğin kapısına bırak- Bulgar milletinden 13 yaşında 
mış ve müddeiumumi Hidayet Beye Hristo mandıradan ata binmiş 
her şeyi olduğu gibi anlatmıştır. ve şehre giderken düşmüştü~. 
B.u.sır~da. ka~ı açılarak Ferhat Efen- Atın yuları çocuğun koluna 
dı ıçerı gırmış ve: d 1 · k' .. d 

_ Benim ifademi alın, ben na- ı .~ '.':nmış ve ı t yuz metre yer e 
muslu bi( adamım, her şeyi söyliy<-1 suruklenerek başı parçalanmıı 
ceğim, demiştir. ve ölmüştür. 
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Mcklıpllltr ıüuiliası 

Yeni bütçe 
j Ver~m-·ha.s.t.anesi 

(Birinci sahifeden mabaat) 

Sct.:ı: ı'« tt 
,, .. ._ __ ,sıw"'5 ._.,$ .... 
• 
INEMALA 

IO'\ h.HANı;. -- A"·,ar~ cadde•İ· 
!fo '00 Tcl~raf e.dı·es;· M'lliyet, lı. 
ı. b. 1 

54 üncü haftanın 4 ünciilüğü 
nü Daruss,f<:ka lisesinden 82 
Avni Ziya liey kazanmıştır. Yıı 
zısı şudur: 

dır: Deniz hastanesi. Okmeydanının 
1 irtifa seviyeıtinde bulunan, günc~i 
ve havası bol bu hastane ayni za. 
manda cepheıi itibarile uzun ve ge· 
niş bir çam onnanı içindedir. Cemal 
Paşanın Bahriye nazırlığı zamanın~ 
da bu çamlar lsviçreden binlerce 

X>=C>:C:.C<::<><><><>C=::'.X • XXX:::C:::C~v:Xv--.X>..-y-0:::'.P-" 
Hn a~~am f, 

G 

Telefon numara1-rı: 
lıtonbul 3911, 3912, 3913 

• 
ABONE ÜCRETLER! 

3 aylığı 
6 

'JUrkiye :~jn lltriç için 
400 kurı:' 800 kurut 
7 50 ,, 1400 ,, 

i2 .. 1400 ,, 27CJO " 

l 1930- 1931 bütçesinin B. M. 
M. inde müzakeresi ve bu müna 1 

sebetle Maliye Vekilimizin iktı 
sadi vaziyetimiz hakkında ra
kamlara istinat ederek verdiği 
izahat. hiç ~üphe yok ki, bu haf 
tanın en mühim haberidir. 

radyo Kırılan 
MELEK SiNEi\1ASJNDA 

lira ıarfile getirtilmiş, büyük bir İ· C.avec zcn~itı hir pro~r:ı.n· 
-Fransızcadan- tina ile yetiıtirilmiştir. Hastanenin SARL ROJERS İn teınsİIİ 

arka cepheıinde ise gayet büyük, -~ 

T . . . k . d hatta yeni bir hastane İnşasına mü~ PARA AOK atıl gününü geçınnenın ço sonra cim e bir çekiç olarak av sait olabilecek kadar Emlaki milli- ve .""""ı 
kere ne kadar müskül olduğu- det ederek radyo cihazına vur- yeden bir ar.a vardır. Geçen sene ~ 
nu hiç denediniz mi? .. Gene. ka mag-a ba"ladı. Kocası bir şey de burası mu"'zayedeye çıkarıldıg"ı halde !ı•,··reıı· \leşlıtıı· d ın·o·z ı , J ''\ \ t r ı 1 ' ,, , ., · Biiyük bir itina ile hanrlanan 1 ~ " ' · · ' ' · ··' ., ' aı• "" 111 

·; "'" " '~' • 
• - M drnla kocası arasında bu mese- mi yor, hiç bir harekette bulun- 1000 liradan fazla mü, teri bulunama büı ük sc•iı•,e prk.lı atrak,ırnn ile 1 • .A. '\L"IT J, '•P ,,. "" , d. 

Gelen e\Tak geri veri!l!leZ yeni bütçe, B. M. . inde müza le mu··nakaşa edı"Jı'yo·, du. Kadın muyordu. Gene; kadın radyoyu dığı için satılamamıştır. Burası da .. d I' h . . . . b 1 1 1 ı 1 .. \' : ' k k b 1 <l"ld" M "f _ ba 1 ba b" ı-ın a ,u, ev en !llugannı\c \t! 3 a a \ 11. .. 1 \"L ·. ~:J, · · ,.., 
ı H' ılaeti ı:eçen nusba.lar 1 O kur'1ştur. 1 ·ere ve ·a u e ı ı. asarı : sinirli bir halde: kırıp parçaladıktan sonra mu- ayrıca ve; ! ı . . ı•.n~ ır çam or- 1 sımlık kehloh~lı hır ko.mcdi: . 

Gazftc ve m;tbaaya i\it i!!lcr için °222,604,032", varidat: "iki yüz --~ ff b" . . . m.an. ı hahne getırılebılır. Havası, de- • ><><><><:<:::<;::<;:<:<><'.><'.~-:~ . s .. l"' d" za er ır tavtırla c.ekılıp gıt- r. müdüriyete müracaat edilır. 22 730 000 dir. Bütçe müvaze- - ana soy uyorum, ıyor- nızı, manzar•11, mevcut çam ormanı 
Gazet<miz ilinlarm mea\ıliyetini ne.sinde v~ridat lehine kaydc- du, pazar gününü nasıl geçıre- mişti. İşte o zamandanberi ka- ıb"tibarile zengin ve mükemme~ ola~ ı a:::::x::xnx.x.xn. nnnxx:.:x::::ı 

; kabul etmez. dilen fark, dikkate şayandır. .. tejtiz?.. . .. n k"Ca arasında bu vak'a unıı- u ha•tane pavyonları, her nevı tesı-,~ T A K ~ 1 M 8 A H ~ n ~ 1 ~~ 

· ı'I ıır<~ (l\KO HAVA ~~:~~I~~:t7~e~~~t:n b~:\11t~~~~ ğe~b~af~~r:~t:~~:~ s~~i~::. E- ::n~~~~;:~mg. :ti:~yr~~~~'.' ~~~~i~ ~;~::~;~s:srr~=~E~.:~~~;:t~~~,~~ d 1 il ~ o l ~; 
ı en hwrr en ç0 k % '" ., di buhran içindeyiz. Bunu iza-

1 
- Pazar günü kıra gitmek is , ~· 

I' it' etmek için hükumetimiz; bir tiyorum. İlk bahardan istifade git gide gene kadın anla.eh ki p~vy'?nlo.rı hem~n hemen lstanbulun a \ anııl..i pcr;cmlıcdtıı itih.:rc:ı ( 
ı"<ı<« 'ci. l'ı ~un ll.zıı~r k • db' l . b" k .. d ~ . J d ı hıç hır haotancsınde yoktur. l ler ~ 

: ır •·hl\\I bu açık ıılacaktır. ço sahalarda cezn te tr er edenz. tr er egı aıma ıtaat atın aı ~l:n > ıat 17,iJl den ıo,ı "!a '.:ııl ~~ 
"tt "h tt" M ] k t" tab·· K l t P k · d"p bulundurmak bir kaclın icin o G~leJim 'iındi bu. me~hü. •~naıı~• j ~ ·ran1 \.C miıke-mn1cl ..,;c:ııfnnik o ·l.t"•:r:ı ' . .. .. l ı t az e ı: em e e. ın • n. arar aş ı. azarı ıra gı ı . . . __ . · \ yaptıgnruz hastanenın şımdikı vazı- ~ ~· " l '~~~ servet membalarından azamı ıs geçirecekler. Fakat genç karısı kadar ıyı bır şey degıldı. Belkı . yetine. Binanın küçük bir kıamı kad- ~ S•aı 2'.! den itibawı ~ 

ı.. la ... LEK.~·' ifade etmek üzere "İktısat prog na göstermek istememekle be- de aşkı öldürecek şey kadının rosu p~k zi.yade küçü~en ~e . r.ıtan- ~... 1 ~ I " l E ~ o E ~ ,. N ~ M A ~~ 
_ C lliiı9 _ _ ramı., nı hazırladı. İşte: Yeni raber koca bu karara pek de her arzusuna erkeğin itiraz et- buld~_kı temalı bahr'.yenın ıhtıy:"'~ı- ~) ff 1\ ~~ 

sene bütr-esi, bilhassa iktısa<ll gönlünden razı olmamıştı. d ·t t tm .d. na gore bırakılan denız hastanesının I "'I ;..ı 
" me en ı aa e esı ır. · ı· d d" D'" k ı · ...ı ' ~ 

Derk en arlar! cephe,:. alınan ?u _tedbirlere gö Çünkü Pazarı tiyatroya gide Bunu kadınlık hissile anla- :!~=~~ ;e;ikli kü~~r; zab:::.mma;~t~~~ı· ~ HER Cl r ~I \ \ E p ·\ z .A\ R G c \ C' ~4 
.. .. • • re tanztm edılmıştır. Muhterem rek gu··zel sesıı· bı·r kadın şant"- ·ı l ı · k · ı· d-'" Ö" _. ı.4 

E<Terhukumet memurlugu M r v kT ·. r k". ~makta gecikmiyen genç kadın ıe e&ız uraununı~gaın eoır. g- .... \'ARY.,.rrE PR()('R \!\11·1 L r 
l ·tmis .. iseniz eaer hiikumet kapı ~ ıye d e ku:nk~z, m~c ı_~te ı dl~ zü dinlemegi daha muvafık bu- kocasına güzel sesli şan tözleri r:gna~·~e~~~legci>e"rkc vhcazmireaknteipçilnerdembu··~ ·~·· c; < . J f ' t ~ [', ~ 
· . . : " . . . . . za atın a: u umetın ı .trsa 1 luyordu Fakat bunu karısına ·d· d' l · · · · · ' "° • 

ı ;ında ış takıp etmış ısenız bııır cephede tasavvur etti"i isıa11at . . f · k .. k"ıd·· 1. . gı 1P ın emesı ıçın 1 zın vem~e- nasip görülecek diğer yerlere nakle- ~ Bl··ı "\; u·· K VA r~ "'"'.'l'l•'. ~4 .. · . ki "d k " d ·ı b . . " . ıtıra etme muş u u. ster ıs- g" başlamt"tı Kocasının ke11 d'I k . B . d h·1· d d l \ 1 [', • r ı ,ınt .l er enar enı en e- h.ı.reketlerım borçlar meselesı- k el d" - .. k b 1 e " . . - ı ece tir. u vazıyet a ı ın e c b4 
'a bizim resmi maslahatlarımı- ni vergi sist~mlerini Vakıa- teı:ıeBz arıksının .. e ıgınbı ~ u dinderi gizli bir şey yapmıyaca hastane iken m<ktep halinde kulla· a Pek vak1n<la r 4 
ı •a musallat olmu~ bir hastalık- la~a istinat ederek t~~r.ih etti 1 ettı. dunaK oca ıçındmd~':. u~ıyet ğına emin görünerek ona bu mlan bu muazzam vemükemmel bina • ' 
. . b. . ~ . te var ı. arısının e ıgını yap . d. k bot kalacak, günün birinde de ha- ' TAZ SAHN··~..,· lNl·l\.. K u·· SA 1 )J ~· 
, 1r. Eskı zamanda derkenar tr ı Bilhassa iktısadi programın tat k d .. 1 müsaadeyı verirken ken ı en- rap olup gidecektir. \ t...ı l r. l 'l ~· 
i . h" · ·d· 0 . . . . . , mazsa onun ne a ar sınır ene- "'I ·> r 

nem urun yegane un en ı ı. - bıkı zıraat cephesindekı faal•- - . . b" "dd l dine şunu bir hakikat diye tek- J hah ·•· · • d f h · 1 l ' ~· 
ıu elınden alı.sanız. btçare a- yetın tezyıdı ve Dı:vlet Banka- b" h"d' . h 1 k b·ı· rar ediyordu: budur. Fırka te,kilatı da bu husus- ı. . .- . ~4 ~. · , · .' . . . ıcegını ır mu et evve geçen ıte settıgı".".'.' mesut te.a ü ~ VC 111Ül1ase elt e 1eyecan 1 \'<ll"Y~tC 11lllll<.'- ~· 

d · . ır a ıseyı atır ıyara ı ı- I"' J t 1 1 ' ',lam derkenarsız ne yapar ı? sının teşkili ... Gibi bir cok ık- . d . _Erkekleri zaptedebilmek ta lazımgelen tetehbüıatta bulunul- ı. ro arı <rÖS t'rt ece dır. ~4 
.:rı• "dd' d b"l'. k" d k . }Or U. k.. . d .. 1 d "' ..... ' 1. •a a 1 ıa e e 1 ınm 1 er e- tısadi ve mali tedbirlerin alın-' B ı b. ·b· ı · · k için onların bazı arzularına mü- mb 8

1 
ıçın tıcap eG en .~uracad.~t a~ a ................... ..,...~..,.~ ...... ~ .. r..,..,.v..,.....,... M ..,... ............ ..,......,........ ............ ..,.....,...v'!'IS 

i tar bir cokları icin bir san'attir, dıgını söyledi Harici borçlar 1 un arb. ır~fır. erGını selvedre saı"t davranmalı u unmuı ur. ene ogren ıgımıze ..._..._..._..._...._..._..._ ................. ..._..._..._..._...._..._..._......, ......... _ 
• 1 • ev enen ır cı ttı. enç <a m . göre müracaat vukuunda hastane bi-

mu elınden bırakmaz ve bırak- . meselesinin de her iki tarafı tat ·· ld' E k. k , k ı - na•ının bir •ehir veya Verem has· · k . · ·ı·k , . . .. . 1 guze ı. r e te san ata ar§ı , 
1 i1adıkca da ısler ııtasıyect ı - mın edecek bır şekıııle ha\ledıl- h b' d d F k .. 1 tanesi ittihazı için böyle bir tekli-. · D 1 . assas ır a anı ı. a at guze -

en kurtulamaz... a ıa on on mekte oldugunu ka_ı,dettı Ver- 1. . ti . . k "f . Cin nazarı itibara alınabileceği hu•u-
.. 1 b . b"Jf"'I . . • . . · . ses ı artıs er ıçın pe zaı tı. . D . .. M 

eş gun evve enım ı ıı sa- ı:;ılere gelı ıce: Sanay un mi<'-ı K . d • . .. 1 1. L. sı <urette enız muıteşarı ehmet 
ı it olduğum bir derkenar vak'a- safrna l::ıkiki bir engel olan bir k_a.ıbsının a ~t:sı tguzde cı. hat- Ali Bey tarafından latanbulda bir 

l·:TL '\"Al. !'I '\E\I \ ~ı. il.\ 

A~K (,Et'U.l:H! tiimiııııı un 
tulınaı; ıı1Uı!lı: -.ili J:\'\ :\'ll H -.:r 

f k . 1 ı· 1 . . 1 . . . .ın u onu ' ıva ro a, ya u münasebetle •Öylenmiıtir. 
•ııu u a tan sıze masa ec e'·ıın. cok rcsım erm kald:rılması ıçın, d b l· ·, .. 1 ı· k . ı·ı d b" h . ' - ra yo asınca guze ı,es t a- Emrilıak vahi Bunun icindir ki artık Emanete: . tarafından lt"nı-ı 11lun il 
ıev,·n ey u ~yıdn ak ır r anın tetkıka_t HyapJ}makta. o~ououn~ <lınları cii~lemek merakından a - l,te aı, itte meydan .. 

:\lühtcşcın filmin nıutlıi> mu- SAA J) ET \ ( ) 1. (T 
zaHcrivttltrl kızaıı111;1L.tJc.l 1 r. 

1
• 1 r~n t7.C'~ .. , ı u 'l' .. 'ı fıl 

( ·ı·:ı ı~.vı W\ f "IH \I{ ı 't'r mm ZC'vcın en ·em ıne ma hildirdı. İl asa, yenı btitçe, hu ık k-r· d · · d. k' o/ıı .. .,a demek sırası Pelmi•ti•. Bugu··., bı".• 
h 

· · · · · B k. - • . . ı oy:naı:;a a ı egı ı ı. . . A.,, •• "' , 
" ta ~ı~mı ı~temıs. u ae;ıt kumetın tahakkıık ettırmek ıs-' B. ' d d. 1 ~ milyon lira saı·file yapılaınıyacak mü , 
e olmuş dersiniz? Uzun tafsi- tediği "İktısacli miivazene,, nokı ır gece ra .Y? ın er ·e:ı Güzel Gülcemalin rahat ve ge kemmol, muhteşem, muazzam birı 1 11 

\c ıtv·ıc;ı 

·· "" •r:•••••ıaoı.um:ıoı:zıtllll~,,. 
h 1 1. ı.· 1 · d J ··ı · d. genr- ad;ım kendını zaptedemı- nı·s 0 ezlonglarıı1a uzaıunı~ ·o·nu·· hastane hın· a•. ı bo•alıyor. Bur•sı ta , cet yo c am ser.ız ay- taı nazarın an ço ·: mu um ır. ! "k . . ,... 1 :. •· · • . • • Y• • - • , •• 

'an sonra (Maa •. a mfü.tahaktır) Devletin mali vaziyetini aydın-' yere ~erınden kalkı.yor, g~ı':e'. ınuzde çarsaf gıbı serılen lekesız Verem hastanesi de, halkın beraber · ı scslı bır kad·nın tegannısın bağırdığı "Millet hastanesi., de ola. 1--ı enebi'mis. Sim<li siz zanneder latan bu izahat, dahilde ve ha- · . ' 1 ve km~ıksız denizi seyrediyor- bilir. 
"niz ki isin ic_inde karıs.ıklıklar riçte çıkan asılsız sauiaları kat-. nakle<l.cn cıhaz_a . 5.0 k. ularak dıı- dum, bir tar tan da Fadılı muh- ! , d ki J 1 f k Ne arsaya, ne bina yaptırmağa, 

ı lan varmış ta onun için böyle iyetle bir kere daha tekzip et- a ~rı _e, .. sesı ışılı ~n, , a at terem Ubeydullah Efendile gö- ne de para beklemeğe lüzum yok. 
1 H . .. b t?t · · , kendı gorulmtyen san ati.ara e- / rüşiiyorduk Yalnız arsa irin ayrılan 50,000 lira . muş. ayır, ne munase e .. ı mrştır.. j l·ı b 1 11 d B . · ' 
>ünyanın en basit bir işi lakin - ( .... _... ( ' ,.--.' kı e use edr yo dı~~.r u. k u mku-. Çok geçmeden Doktor Tevfik bu işin ihyaıına kiıfi ve vafi gelecek-

! .. . 1 b 'k" .. ,1. ~--="' , )L/ · avemet e eme ıgı zev e o a- S 1. p ... .. . d .. tir. 
vra r 11. ertnüe eı ı yuz e, ı ta- 'A'.:·.;~,. - ; d el 1 k' , k a tm aşa gogerte uzerın e go -:.------------.. 
e ( Aidi, .. ef ciheti:e filan vere) . • . .J .• rrr=~Şil. ! ar a mışktlı tı ~av aş yad~kakş a

1
-

1 
ründi.i. Selamlaştık. Arkadaslar lktısat vekiiletlnden·. 

• •
0 

• '·'::" ~~:::::· 1 rısmın ya aş ıgını ve ı · ate . . . . . · 
ıv, 1uvale var, ayakla 10 da- , :ı: , k :ı· . b kt - f k darı hırı dedı kı. · , . . , ·ene ısıne a · ıgını ar ·etn1e-

·ada gıd•len .~erler<'. bu. evrak di. _Çocuklar, korkmayın .. Va-
• 4, h ıtta 6 gunde gıtmış. I3a- Lakin kadın daha ziyade hek 

1 
purda hiç bir şey eksik değil.. 

, ~erlerde ve bazı memu~lark'.n ~n~torivm !emeğe his lü7um görmeden: •Evlenecekler varsa Ubeydulah 
hır.de 20, 30 hatta 40 gun · al N d' 1 k . 1 Efendi hazır Hasta olursa dahi 

1 d ' . . s· c1· - e ıye 1av ınlı sen ı· e- .. 
•ıı~ ı~p err:~n~.r ıçm... . ım ı A,aı 'lede La\I nekaha~ı~ lıulı.na ı· . . .. \ .. .. :. ·. , ': liye mütehassısı yanımızda . ., 
7renıvoruz kı Juzumsuz derke- lar iı·iıı lıtısu•i , c en '"; il~çlar, nım gozu nun onun de bdşKa b.r . .. 
,r, a;,tlmaması tamim e<lilmis. """'" , 0 dimo~i hı<tılıhlar ,. >.ıi· kadına buse mi gönderiyor- . Derken Opera~or Burhaned-

• erı~e hunun lüzumlusunu d~ renin red&\i•;. \ hanad .. ,, :ı.4 >aar sun?. · · dm be::' de bır koseden zuhur et 
"'.lmsuzunu da kaldırmalı ki ııı«alcdc ı•)·•oı h•) r<ı bir orn,.n Adam ~a:ırmıştı. Kekeliye- ı :nez mı? .. 
rn hir hüner zannedip günler- içinde. llutun sene ıçıkm. Don ta rek: -Eh .. dediler .. Kolunu baca 

··.haftalarca hatta aylarca hal- hibi Hrdır. :\lükcnınıtl rw•.111nun . - .senin_ bm·ad~ olduğunu ne ğını kestireceklere müjde .. Ope 
• · • 1 f t fim l!O ;ılinden iıılmen. bıleyım: dtuebıldı. . rato .. rı·ı·mu·· ~. de var .. n ışını yapmıyan ara ırsa ve · , '· 

1 · 1 - Daha ıyıya. . Demek ki . . .d d 
mı~ 0 masın. j kazanacak idin, hem ben bir tep benden gizli her şeyi yapa bili- A~agı kattakı kon or a dola-

Reş ]jran var mı? si baklava yemiş olacaktım ı 1 1 • şıyorduk. Baktım, başı, sarıklı 
. • . ı M - b. 1 d""kk. ··· yorsun··· .. . bir hoca efendi köşesinde uyuk 

Bır ekul yanı obur arkadaşım eger ır tat ıcı u anın- Sonra kocasının mudataasını . ' 
ır, dün ~eldi. dedi ki: 1 da bir tepsi baklava yemesini ı bek lem' ge lüzum görmeksizin luyor · 
_ Beş liran var mı' beş lirasına bahsetmiş, _fakat 1 radyo cihazıııın üzerine atladı. - Eh .. dedim, beyler meclis j 
B . k el 

1 
. . tatlıcı evvel beevvel beş !ıra te- Kendi görülmiyen, fakat se- tamam... 

1 k
em.im ~r ·a

1 
aş da ~ıışdverış et- , minat akçası istemiş, beriki onu si işitilen kadın hala söylüyor- Birimize emrihak vaki olduğu 

. e a< etım o ma ıaın an· · N k. · · · 
• " • j arıyormu •; ... e arlı ışler var du. Btınu susturmak ıçın genç gibi .. Hoca efendi kolları sıva- , 
~ - Yok! dedim, o devam etti.

1 
da biz farkında değiliz. kadının aklır.a gelen yegane ça yıverir ! 

- Yazık, hem sen beş lira FELEK re şu oldu: Salondan çıktı. Az Kulak misafiri 

Çanakkale 'iiAyetlııin Biğa kızı'ı 
dahilinde f!.;an efendi çiftliği namı 
diger '-hdi aj';a çiftliği, Pomak ve 
l~ln1alı karyelcr~nde fima\en Si\ ri 
ta~ trpt'~indl'n l\ıymakam lw'.eşme~ine 

mü .. takiın, ~ari..an bu noktadan ~lol· 

Ja ()...,mın c;c~ınt.:sine ınüstakim, ı..:e· 

nuhc.:n l\.toll:ı l)sman t;c~ınc~iııdcn 

Sarnar1a çt~n1ı·sin~ ınUstıkim, ıı;ır
btn bu nokt;ıdan mebdei hudut olaıı 

Sivritaş tcpt:slnc hattı müııaJ..im ile 
mahdut Ye ınesahai "ıthi\·esi J.19 
cerip ara;;ide Avukat /İmer Lutfli 
he~ carafırıd~ın ıneydana çıkınlan 

simli kur~un \ c ç" ıko ınıdeninin 99 
f'ienc ınüddtcle mumail,.., h 'uhde...;ine 
ih:ııı1e ... ı ıcra olunacagınc.L.ın maden 
nizan•ancs:inin J6 ve ;=J;' inci ınad· 

ıleltri mucibince bu hapta bir guna 
itinızı olanların tarihi il~ndan itibı 

ren iki ay zaı lında .\ııkarada lkn•ar 
\"ekAletine m•hıllindc ıııakıunı \ili.-
\ete ha arzuhal mlirac11ac evltınc · 
lcri i\An 01 unıır. 

"Milliyet" in 
123456789 

Bugünkü yeni 

bilmecemiı. 

SOLDAN SACA: 

ı: İnsan (4). Bir çiçek ismi (4). il 
2: Hacer (3). Lezzet (3). 
3: Erkek (2). Bir zait bir .3). No-

ta (2). 
4: Beygir (2). İstifham (2). 
5: Varisin aldığı şey (3).Cilt (3). 
6: istifham ( ?) 
7: Edatı şart (Z). Kırmızı (Z). 
8: Buz (3). Tavla taşı (3). 
9: Biz değil, onlar değil (3). Hay 
van ölüsü (3). 

eğle11celeri 

Oilnkü bilırecemizin 
hail !dilmiş ş~kli 

YUKARDA !</ ASAGl: 
1: Ateşli (6). 
Z: Geniş değil (3). Nota (2). l' 
datı rabıt (2). 

3: Yem~k (2). İdam et (2). çal· 
gı. (3). 

4: Köpek (2). Geniş değil (3) 
5: Beyaz (2) Nota (2). 
6: Ayı yuvası (2). Trabzonlu (3) 
7: Beygir (2) Kasal>ın sattığı (Z) 
Hayvan (3) . 

8: Bir harf (3), Gcni•lik (2). f'lO
ta ( 2). 

9: '!:!;,kyac1a bir şthriıniz ((>).,_ 

"Mil li1ı f. f,, ill edebi roınanı: 105 
- ··- -·- 1 

nın en kuvvetli bir hazinesi o-1 bildikleri servetle mukayese edi Ben Türkler arasında bu kud 

1

, dan zevku safa alemine de sira tan kulağa bunu duy;mlarcla1 

lara~ ~elakki etti.kleri . Ahmet' Iemiyecek kadar kuvvetli gö~- reti gösterenleri de görüyorum. yet ettiği için ellerine geçen biri Cevdet Beyin taraftarlM1' 
Samının bu yaz bırdenbıre kasa nüyor. Ve bunlar paranın daı- Fakat az. Bir Türk dostu olan kısmı da bu yolda tüketiyor· na yetiştirdi. Ve onl::ır bıı ha' 3 

nın ağzını açarak hovardalığa ma böyle kazanılacağını zanne bu ihtiyar ve tecrübeli bankacı' !ardı. disi derhal efendilerine ko§ttır· 

'ri ~.irk etinde mevcut serma
·-iı,;n sıfıra indiğin.i '1isset

ı 's er ve bunu pek dikkatli o
~; bankalar alemine duyurmuş 
rdı. 

Para işlerinde kronometre gi 
hareket eden bankalar böyle 
ziyetlcrde a~ık hesaplarına 
k dikkatli olurlar. Bilhassa 
•vle rnuayyen mevsimlerde ve 
virlerde para sahibi olup yiik 
k hayatta şöhret kazananlara 
rşı çok tedbirli olan bazı ec
bi bankaları, çalıştırdıkları 
ki ve malfunatlı ransenyö
an n emurları sayesinde mii
sebette bulundukları zengi,~
·' n hayatını adım adım takip 
erle-. 
Bu müesseseler maruf zen
nk rin servetleııile ge<;irdikle-
1 ayrtI dai'11a mukayese ettik 

başladığını görünce hemen göz derek zahmetsiz ve sermayesiz son seneler piyasada en kuvvet Hakikat, iki rakip biribirleri- dular. 
!erini açmışlardı. · ele aeçirdikleri serveti, damlası li mevkileri tutan Ahmet Sami le o kadar meşgul oluyorlardı Cevdet Bey Haleye daha sa.: 

Büyük ecnebi bankasının yıl na kadar yeyip bitiriyorlar. ve Cevdet Beylerin takip ettik ki Ahmet Saminin bütün hare- mimi bir şekilde hulul etn1e1• 
!arca Galata piyasasında piş- İk' . b t . 1 . d !eri sistemi de beğenmiyordu: ketlerini Cevdet Bey öğreni- için başka bir siyaset takip e~· 

!eri icin actıkları kredinin hcsa- miş kurt olmuş direktörü sami- . 
1
!1c

1 
.. ~e ~p; pa~a ~ e~ı~.ke - Vaziyetleri cok müsait. yor, Onun her yaptığı Ahmet mek, genç kadına bir ahhap gı· 

bını ~na göre tutarlar. 'mi dostlarına bazan şu hakika- 1sıyabs~lmn~ uz, ar an~· aş a rhu - Kolay para kazanıyorlar. Fakat Samiye maIGm oluyordu. B•ı- bi dostane devam ede ede onıırı 
C d B . .. 1 d' er ı ıyor ar. uııyanm er b b" k . beb" d b . . p .f b" d · "f de e· ev et eyin en yakın dost- tt soy er ı: f d b .. "k "kt t. 1 . d u parayı ır uvvet halıne ge- nun se ı e asıttı. ara sa- zaı ır zamanın an ıstı a ,. 

!arından bile sakladığı lsvitre - Türkler para kazanmak ~ra ~n a. ~yu 
1
1 1~ ~ş ten~ e tinnesini bilmiyorlar. Para elle hibi, mevki sahibi olan her zen- derek hayatlarını birleştirnıegı 

otelleri işinde ne kadar parası için yüksek yardımlar görür ve sıya:ı tesır e; 0

1
ur.l a a u- rinde faideli bir alet olamıyor ... ginin etrafında kendiliğinden teklif etmek istiyordu. 

olduğunu (Bank Federal) e da- kazanır. Fakat bu kazanç bir n~n a meşgu. 0 ~n .ar gene çe- Hatta aksine, belki de kendile- peyda olmuş bir gönüllü yar- Halenin parası bitmek üıere 
ima münasebette bulunan İstan kış yağan kar gibi.dir. Mevsim kırdek.ten Xetışmış ış ~~aml~rı- r~ için muzir ve tehlikeli bir si- dakçı grupu vardı ki bunlar iı;li. Genç kadın idaresi~i taııl 
bul bankalarından biri tarafın- sonunda karlar erır. Altından dı:. Bır gun evvel polıtıka ale- !ah olacak! .. ,. hem o zengının sofrasından zım etmekle beraber elınde~ 
dan öğrenilmişti. Ve bu serma- yine toprak çıkar. Ve bunu şöy mınde ve y~hut bu~dan daha ay Eski kurdun fikirleri her hal- çöplenir; hem de onun vezk ve para mahdut bir zaman. için i<t' 
yenin iki yıl içinde sıfıra indiği le izah ederdi: kırı, mesela. as~.erlık sah8:sında de doğru olacaktı. Bundan baş- keyif ihtiyaçlarını temine de la- fayet edecekti. 
de haber alınmıştı. - Onların paraya hakim ola çalışırken btr gun sonra tıcaret ka büyük münakasa işlerinde let eder. Sırasına göre rakiple- Cevdet Bey en yakın ve en ~a 

Bunun için meşhur zengin mamalarının iki sebebi var. Biri alemine .• iktısat düı:yasına g~- hemen hemen karşı karşıya ka rine karşı casusluk ta yapar- mimi bir ahbap gibi ona deva•'~ 
Cevdet Beyıin vaziyetini derhal şu: Çokları başka meseleklerde çen. ze~ı ~aHı:na~lı ı~sanla~ şup lan bu iki kuvvetli adam anlaşa lar. ederken elbette çıkacak fırsat 
bu hesaba göre tesbit ettiler. yetiştikleri halde ticarete başlı- hesızdır kı, gırdiklerı entrıkah cak ve daha fazla kazanacak Böyle devire ve mevsime gö- lardan istifade edecekti. . 1 
Fakat Galatanm az güneş, fa- yor, ve dostları mevkileri saye- muhitin yabancısı olurlar. İşte yerde vuruşuyor, kırışıyor, çeki re kapı değiştiren fuzuli dost- Ve iki rakibin etrafındakı d

0
a 

kat cok servet gören taş binala sinde hükumetle büyük işler ya asıl meziyet derhal fazla para şiyorlardı. lardan her iki iş adamının etra- kavuklar yarısıAdada, yarısı 3 

rında, para işlerindeki en kü- pıp en kısa bir zamanda pek çok kazanmaktan ziyede yavaş ya- Vakıa sermayeden bir şey fında kuvvetli bir müfreze var- latada hararetle de\·am eden _b;'. 
çük hareketleri bir dalyancı gi- para kazanıyorlar. O kadar ki, vaş bu trükleri, bu incelikleri kaybettikleri yoktu. Fakat esa dı. gizli borsa manevrasının gönU 
bi gören ve sezen bir kaç ban- böyle sermayesiz ve zahmetsiz asırlarca devam eden tecrübe sen pek sudan ve havadan ge- Ahmet Sami Haleye yaptığı lü çığırtkanları gibi en taze h~· 
kacıdan başka hiç kimse bun- ele geçen servet, bu işlerde çe- mahsullerini öğrenmek ve kasa len kazancın yarısı daha tahak hesaplı, kitaplı tekliften, bir ak I berleri dakikası dakikasına P'' 
dan haberdar değildi. kirdekten yetişmiş.yıllarca calış sından fazla dimağını doldur- kuk etmeden hava olup gidiyor şanı sarho~lukla en yakın arka· ya.ıya işaa ediyor. Kambiyo ıı· 

Bunlar, imdiye kadar piyasa mış tecrübeli insanların kazana maktır ı'lıı. Ve bµ .. ı<ııbet is hayatın- daşlarına bahsetmişti. Kulak (Bitmedi\ 

• 



Banka ne suretle tesis edilecek 
, •• ...• ır:ım::ıııııL. 

(Birinci sahifeden mabaat) ] Bankaya ait olacaktır. Banka mur olmayacağı gibi hiç bir 
tikrarına müteallik istihzara- carafından çıkarılacak banknot Banka veya şirkette idare mec- 1 

a aıttır. larm tedavülü mecburi olacak- lisi azası ve vazifesi devam et-
Bu fasla aöre Türk evrakı tır. tiği müddetçe hiç bir Banka 

a {tiyesinin"istikrarr için bir li . Layihanın. dö'.d~ncü faslı, veya. şirkette hiss~?ar olamıy~
'illık Türk evrakı naktiyesine 1 hısse senetlerıı;ıe aı.ttır. . 1 ca~tır. B~ş sene mu?det.le tayın 
nıc1kabil kanunu mahsusla ta- Bankanın hısselı sermayesı edılecektır, Bankanın nızamna

in olunacak altın esası kabul 25 milyon lira olup beheri yüz mesi de bir fasıl halinde layiha-
olunur. liralık 250 bin hisseye ayrılmış- ya ilavle edilmiştir. Bankanin 

Bu maksadı teminen hüku- tır. Hisseler A. B. C. D. sınıf- mazhar olduğu muafiyetler la
ınet Merkez Bankası nezdinde !arma ayrrlımşttr.Bankanın mu yihada şöyle tadat edilmiştir: 
Fonda tesisini taahhüt eder. amelatı fasıl halinde layihada Bankanin muamelatına ve te-

Bu nakti fonda 158 748,563 tesbit olunmuştur. Bu faslın şekkülüne muteallik bilumum 

BUYÜK 

TllllBE PİilNG~Sil 
8. INCl TERTİP 5. INCL KEŞiDE 

11 HAZiRAN 1930 
Keşidcler; \Tilayer, Şehre- • 

Defterdarlık, Iş, Zi
raat, ve Osınanh 13ankaları 
Murakıı)ları ' re halk htızu

runda yapılır. 
Büyük ikramiye 

50.000 Liradır 
I Icr lceşidede çılcaı1 nu111ara
lar telcrar dolaba k:on ı11az 

liralık evrakı naktiyeyi' altın ihtiva etti~i hüküml:_re g~re ukut ve mukarrerat hisse senet
karşılık ile temine medar ola- banka hazıne m;ıamelatın~ ıfa !eri ve ilanlar damga resrnile di
caktır. Merkez Bankası işbu ve memleket dahıl ve hanemde ğer rüsum ve harçlardan muaf
llakti Fondayi Maliye Vekaleti para nakliyatını i<:ra, sikke ve tir. Bankanin bilumum posta 
ıle mutabık kalmak suretile ili- ki.ilçe halinde altın alım ve sa- muhaberat ve irsalil.tı telgraf ve 
1etecektir. Hükumet birinci tımı ve altın mukabilinde avans telefon muhaberatı ücretten 
Fondayi teşkil etmek üzre hali veya altın sertifikası vermek. Bankanın hariçten getireceği 
hazı.-da takdir edilen kıymetle- Fonde edilmiş tahvilata avans kasalar levazım ve teferruat eş
ri beher lirası kanunu mahsus vennek, altın üzerinde istikrar ya gii.mrükresminden,Bankanın 
ıle tayin olunacak halis altına bulmcı~ ecnebi dövizi almak, davaları harçve kayt ücretinden 
tekabül eden kıymetli evrakı mükerrer iskonto, esham, tah- muaftir. Banka tasfiye vukuun
bankaya yatıracaktır. -Bundan viliit ve kıymetli evrak ve eşya- da evvela alelade borçlarını, ba 
nıaada, hükumet her sene büt- yı Ücret mukabilinde muhafaza dehu bir lirası kanunu mahsus 
Çesinden ayıracağı yüzde biri etmektir. Resmi devaire senet ile tavin olunacak halis altına 
de işbu fondaya ilil.ve etmek üz- mukabilinde kısa vadeli ikraz tekab.ul etmek suretile ihraç ey-
te bankaya yatıracak ve muva- suretile para verebilmek için !ediği bankonotları ödeyecektir. __ _ 
frk gördüğü takdirde başkaca İdare meclisinin ,ittifakı arası Bankanın tesisi için ikisi milli Semti mahallesi sobil;ı No. :\cv"i l lazinc 13cdeli 
teınin edilecek varidat fazlasi- şarttır. Banka, karşılıksız ola- Banöa müesisleri arasından, 1 · his<csi muhammin 
le veya her hangi bir şekilde rak kredi açamadığı gibi avans biri ecnebi Bankaların mümesil Kızıl toprak Zlihtlıpasa fbgdat caddesi A I ~ !fostan 5 120 500 
t:min edilecek mebaliği de nak dahi veremez. Ve hiç bir suret- !eri arasından biri imtiyazlı şir · ' ' C ı o4, ı o+ ı p~şinen 
tı. ~onda ya yatır~caktır. Devlet, le senet ve vesaik ciro edemez, ketler mümesilleri arasından " ,, Tahtaküprü A ı .ı, C 7 8 Bostan " 250 pe~inen 
vı~~yet ve beledıy~I;rle devl~t kef~:~~:;1~~~se senedatı üzeri- dördü de mümtaz sahsiyetler BaJAdıı evsafı muharrer iki kH'a bostanın l lazineye ait 120 de 
tnuessesat v~ ,teşkılatı~a dahıl olmak üzre icra vekillrri heye.ti 5 hissesinin hizalarında muharrer bedellerle 31-S-').10 tarihine 
Ve merbut bılumum muessesat ne avans veremez, arazi maden, tarafından intihap olunan sekiz 
V 1 'kk I'k b'l k' t mo müsadif Cumartc>i glinlı saat r .J. de pazarlık ,;uretilt bilnılizaycde e cemiyetlere ait o an. sı e em a ' mo 1 ye ma ıne 0 0 • azadan mürekkep ve Maliye Ve 
Ve külçe halindeki altın Dev- biı mubayeast gibi sermayeyi kilinin riyaseti altında bir tesis satılacaktır. Taliplerin % 7,~0 teminat maklıuzlarile İstanbul 
let Bankas.ının P<l:r~ . isti~rarı bağ·lıyan işlere ait senedat ve heyeti teşkil olunur. Bu heyet milli emlı\k satış komis)·oııun:ı miirarnat eylemeleri. 
hakkındakı tedabırını teşkıl -et- vesaiki iskonto ve mükerrer is- halkı milli ve ecnebi imtiyazlı - - -----------

tnek ü:re Banka~ın ~~şekkülü- kontoyu kabul etmez ve bu ve- şirketleri bu baptaki kanun mu- Naki "ıyat mu"0 n aka sası 
ispir;o ve ispir.olu içkiler inhisar ldarasirin 

nu takıp edecek ılk uç ay zar- saik üzerine avans dahi ver- cibince talepnameler;ni ~evdi 
fında Cümhuriy'!t Merkez Ban- mez. Banka kendi nam ve hesa etmeğe davet edecektir. Türk 
kasına tevdi edilec. ek~ir. bına hiç bir iş ve ticaret yapama evrakı naktiyesinin altın olarak 

B 1 d d 1 k 1 d • 'b" ' t bb'" t d İstanbul'da bir sene zariıııda tahminen 2500 ton e~ya sevkiyatı u suret e tev ı e ı ece a - ıgı gı ı sınaı eşe usa a a kıymet; hükumetle Osmanli dü ' 
tınlar,. beheri kanunu ma?sus- istirak edemez. Kendi muamela yunu umumiye hamilleri arasın kapalı zarfla mUnakasaya konulmuştur . 
la ı k ki t' · · · · ' ı İhale! kat'iye 15-6-930 pazar glinll sııat dörtte Galata 'da Ke-. tayın o .unaca gram sı e- ının ıcrasr ıçın zarurı o an em- da ka:'i mutabakat husuliinden 
tı d h l" ı k b"l d l' · k \ d b k feli Handa icra edilecektir. n e a ıs a tına te a u e en va ı gayrı men u e en aş a sonra :esbit edilecektir. Bu kı-
ba k 1 bd"l d"l kt' ı f k d' h" Talipler o gün saat Uçe kadar teklif mektuplarile 5000 liranın .n. _not a te. ı e. ~ ece ır.. emva e tasarru ve en ı ısse ymet kanunu mahsusla tayin e-li k- h- k l · · "b d '/07 buçuğu nisbetl<ıde teminat mektubu veya parasını ayrı zarf-u. umete aıt ve tarı ı ıymetı senet erını mu ayea e emez. dı'lecektir. Türk evrakı naktiye-h ı d !ara koyarak mezkur saatten evel komisyona tevdi etmelidir. 
ı .. aız olan alt~nda.n. ma .. mu eşya Banka cüzdanın a mevcut sene sini kıyınetleıidirmeg-e yaramak 
Şb dd h k d h d · d ı · h' ' d t d't Şartname komisyondan alınabilir. ti u ma enm u mun en a- atı va e en ıtamın a ec ı üzre hükumet tarafından Banka -'------------------
Çtır.. , . edemez kaideteiı Banka kendi ya yatırılacak olan nakdi fonda T •t • ı A 
Malıye Vekaletı, bundan ma- sermayesinin yüzde onunu te- kıymetlerinin altın olarak tak- l!t><><><><X• ar 1 e 1 an 1 

aad~, münhası.~an de~let serma cavüz eden miktarda bir mebla- diri Türk evrakı nakdiyesinin 
~iesıl~ ~eşe~kul.etrı:ış .v; şah- ğı ihtiva eden bir poliçeyi iskon altın olarak kıymetinin tesbit e-
.Yetı hukmıyeyı haız bılumum to edemediği gibi bu miktara den kanunun kabulünden sonra 

f'rket ve müesses~~ın bilanço-. çıkan senet ve ticari vesikayi te icra edilecektir. Bu kanunun 
ar~nda her sene gostereceklerı minat olarak ta kabul edemez _. d 't'b ı··en on sene mü-

saf k • .. d · · · · neşı ın en ı ı a 
ı arın yuz e yırmısını ve hazineye ve inhisar idarelerine • k d "Ih k b"'tçe ile 

bu"t · ıı· b" ı· ·ı- ruruna a ar mu a u çesı e ı m ırayı aşan vı a- ait nukut cumhuriyet merkez . d 1 .. ı 

lstanbul Linıan Şirketinden: 
ı - İktisat Vek!\leti celilesince tasdik edilen yeni tarifeyJ 

göre (kahve, lilber, sabun, teneke, çubuk demet demir ve 
saçlar, kurş~n mamulatı, gazete ve ambalaj kllğıdından 
maada kllatfar) dan badema tonuna 225 kuruş tahliye üc
reti alınacaktır. " b ı d' ı · ··ıh k ıdare olunan ev et muessese e-,et ve e e ıye erın ve mu a Bankasına tevhit olunur. Banka . • · b ı d' ı 

b• u'"t ·ı 'd d'l .. t rıle hususı ıdareler e e ıye er i ~ T ·r . . k 1 teber oldu"u all çe ı e ı are e ı en muessesa bu mevduata faiz vermez, husu f"' . h'd' 2 - arı enın saır ısım arı aynen mu .. -
bütcelerinin varidat kısımları- si mevduata merkez Bankası- m~na l''· umunk11ye~e ta ıhrı:sscees-. kadarana il!\n olunur. 
ıı • .. . . . h M mı yet er ve e -sen ye ı ı ..... U .. d .. I " 1 ....,. ............... 
ın yuzde hırını er sene er~ nın vereceği faiz yüzde ikiyi h"k ' te ait irketler gerek ..,... n1um nıu ur U ( ....,.....-vv""\lıMI 

kez Bankası ı;,'l.mına tahsıl tecavüz edemez. u ume ş. ·ı 
ed k . B - T"' k merkez Bankasma gerekse mı - A l ı · B ı d. l.)e. ı · g~: n d ece tır. u tevzıat, ur pa Layihada bundan sonra Ban , l d' b'l ) 7 'Ta 1 ( C e lVC .1. ıs J 1 en· 
tasının kanunla ı"stı'krarına ka- • f lı Banka. ara tev ıat yapa ı e- J • kaya hasmuamelat aslı vardır. 
dar devam edecektir. istikra- Bu faslın esasları sunlardır: ceklerdır. •• AyYalık limanında Belediye meydanına betün kazıklar üzerine 
rı takip edecek devrede icap Banka altın ithal ve ihracında Devlet Bankası mu- bctön zemin ile aJ[mış metre tulı'ınde ve yrdi metre arzında bir 
ederse, bir kanunu mahsusla ve altın ticareti yapmakta ser- dürü kim olacak yap ur iskelesi ~aptırılacaktır. Zemin dolmadır. Altmı~mcı metrede 
Yeni .~e~birler ittihaz olunur. bestir. Bıı serbesti hükumet ta- ANKARA, 27 (Telefonla)- azı\nıi dört kolaç su Yardır. l\lalıallindc sömla~ ve icapcden terki· 

~ukumet, ban~anın muvafa- rafından ancak bir harp ihtima- Devlet Bankası müdürü umu- katı fenn iyedc bulunularak proje ye ke~ifnamtsinin tanzimi maktu 
katı olmadan hazıne bonosu çı- 11· karşısında tahdit veya refedi <1' - • e Bern sefı"ri Munir ve ı k - 'b' d "! mıııgın ücretle nıünakasR\'a Yaz o Lınmuştur. 
t~~ramdıdyadc?lgıb~lı ı tke a~ va~~~ lebiFr. Hükumet merkez Ban- Diyarbekir meb'usu Zekil.i B -.- lhalesi ;; Tcmı;ıuz 9JO Cumartesi günü saat on altıda yapıla-

r a e ı e ı ece ıyme 1 kası hesabına tenzilil. tlı tarife i- !er namzet olarak zikredilmek-
evrak, senedat ve nukut ta çı- le altın para darbeder. Banka- Y d' caktır, Taliplerin ehliyeti kııııiyclcrini mlisbet evrak ve vesaikle 
karamaz. mn teşkilil.tİ lil.yihada şöyle tes tle ır. 1 şimdiye kadar yaptıkları bıı gibi iskele ve rıhtımların birer foıo-

Layihada bundan sonraki bit edilmiştir: Hissedarlar heye Şehremnneti ili\natı p;raf ye ı·esaikini lklcdiycıııize ibraz eylemeleri ~arrtır. Daha fazla 
fasıl, banknotlara aittir. ti umumiyesi idare meclisi kon- . · ı ıafsı·ı ,·\t 1·çin Belediı·c riyasetine ın,;racaat olunması ilan olunur. 

B f 1 .. M k B Selırcınanetındeıı: cra edilmekte 
u as a gore ~r ez an- trol komisyonu iskonto ve kre- · ı· 1 1 

kası, banknotların beheri ka- olan kanaliıasyon aıne ıyatı c o arı-
di encümeni idare heyeti müdü- sıyle 30 mayıs 19~0 tırihinden iti· 

tıunıa tayin olunacak gram sik- r·.·yetı' umumı"ye ve şub,,.lermu"du'" ı dd · · M 1 f d - haren Kantarcı ar ca csının ey-
Ctinde altın lira olarak i a e riyeti. Her on hisseye malik o- vahos ile Ayazına arasındaki k1smı-

editirler. lan veya bu miktar hisseyi tem nın bilcüuıle vesaiti nakliyeye kopalı 
İhraç edilecek banknotlar sil eden kimse heyeti umumiye bulunaoa~ı Mn olunur. 

Oo), (25), (50), (100), 500, ve içtimaında bir reye maliktir. * * * 
(lOOO) liralıktır. Hiç bir hissedar elli reyden faz- Şehrem•netindeıı; Aksaray Yan-

Banka ancak kendi tarafın- !asına malik olamaz. Bankan!n gın ~·erinde 235,245,373, 374, 218, 
dan ihraç- edilen banknotlar- idare meclisi sekiz kişiden mü- 22 ı, \l22 harita numaralı arsalar 
dan mes'uldür. Maliye Vekale- arasında 65,67 mette mu•abb11 yü7.· 
ti banknotların imalinde, tesel rekkeptir. Bu azalardan ikisi siiz arsanın metre murnbbaına üç 
l~münde, tedavülden kesilme- maliyenin inhasl heyeti vekile- lira kıvmet takdir olunarak s•tılmak. 
Stnde ve imhasında bankanın nin kararile, diğer ikisi milli için nlftkadarları arası.ıı~a. ,•ç.ık tnii-
\1 • Bankalar şirketler tarafından zaye1eye konmuştur. Ialıplerın şart-
azifesine iştirak edecektır. bı'rı' hı'ssedarlar tarafından ka- k . . h .. .. nameyi p,örme - ıçıo er gun muza-
İhraç edilecek banknotlar, lan üç azadan, biri sanayi tica- ,·edeye girmek için ihale günü olan 

atideki şekilde tamamen karsı- ret odaları murahhaslarından i 9 haziran 930 perseıube günü le· 
lık1ı olacaktır: • müteşekkil bir heyet tarafından vazını müdü~üğü~e g~meleti . 

1 - Altın veya altın esası ü- irtihap edilecek, diğer ikisi zi-
~erinden döviz olarak, raat kooperatifleri tarafından 

2 - Memleket dahilinde ve- intihap edilecek ve ziraat esha
Ya ecnebi memleketlerde tedi- hından olacaktır. 
Ye edilecek derecati ticariye ve Ziraat kooperatifleri tarafın 
fahut kolaylıkla nakte tahvili dan intihap edilecek iki aza Tür 
tabii kıymetler olarak altın ve- kiye cumhuriyetinin garp, şi
lla altın esası üzerinden döviz mal, cenup, orta ve şark mınta 
clatak bulunacak olan karsılık katarından sıra ile intihap edi
tedavül.de bulunan banknotlar- lirler, bu devir dokuz senede ik 
111 <:.;gari yü::de kırkma muadıl mal edilir. Meclisi idare azala-
0la~aktıL Banknotların altınla rına maktu olarak her ay beş 
tebdili hususu ayrı bir kanunla yüz lira verilir. Meclisi idare 
tesbit edilecek. Yeniden bank- reisine maktu olarak her ay iki 
~ot ihracı suretile tebdil edilen bin lira verilir. Layihada bun
tnkontlar yeni ihraç tarihin- dan sonra murakabe komisyonu 
c ~n itibaren on sene sonra, mü- nun iskonto ve kredi encümeni 
~'..u zamana uğrryacaklardır. nin vazife ve salahiyetleri tes-

Urı~:u zamana uğrryan bank- bit olunmuştur. Bankanin u-
tı?tlann yiizde ellisi hükumete, mum müdürü heyeti vekile ka
lluzde ellisi de hususi bir ihti- rari Reisicumhurun tasdikile 
\.'at akcesi te kil etmek i.i7re +'lyin etliler.ek mel:ı'us veya me-

Şehreınanetindcn: Aksaray yangın 
yerinck 1494 ve 1515..:J harita mı· 
tnarah arsalar arasında 2:i,80 metre 
murabbaı ıırsanın nıetre murabbıuna 

4 lira kıvmet takdir olunarak satı. 
ınak için açık müzayedeye konmuş
tur. Talplierin şartnameyi görmek 
için her gün müzayedeye girmek 
Içln ihale günü olan 21 haziran 930 
cumartesi gilnü levazım müdiirlül!:ü· 
ne gelmelerL 

* * • 
Şehremanctinden; Hasta nakline 

mahsus 15, 16 numaraiı berliyc mar
kalı iki otomobil satılmak için ıra. 

p•lı zarfla müzayedeye konıutıitur. 
Taliplerin şartnaroe almak için her 
gUn levazım ıuüdürHlğilne gelmeleri 
teklif mektuplarını d& ihale günü 
olan 19 haziran 930 perşembe günü 
saat on beşe kadar mezk~r müdür
lüıtc ver.neleri. 

Şirketi hayriyeden: 
Yeni ücrel tarifesine göre tertip olunan 

milddetsiz aboneman karneleri Köprünün ls
tanbul cihetindeki aboneman glışesinde ve ha
ziran 930 ayına mahsus aboneman kartları 
da BüyUkdere, Yeniköy, Beykoz, CengelköyU, 
Beylerbeyi, Kuzguncuk. Üsküdar glfelarlle 
Köprüde Üsküdar ve Aboneman Dltalerlnde 
satılmağa batlandığı muhterem yolcularımıza 
lliln clunur. 

TOkat C. Mü~~ei Uınumili~in~en; 
Tokat hapishanesinin 1-6-930 dan 31-5-931 tarihine kadar bir 

senelik ekmeği kapalı zarf usulile ayda 6000 den 8000 eski okka
ya kadar alınmak ve 31 Mayıs 930 Cumartesi g~ü saat 16 da iha 
le olunmak üzere münakasaya konulınuştur. Talıp olanların To
katta müteşekkil komisyona ve şeraiti anlamak istiyenlerin Ha
pishane müdürlüğüne müracaatları. 

ilan 

lstanbul Btibba .\luhadenet ve 
Taa vlin cemiyeti ndcıı: 

Öniimiizdekl Cuma günü ay-
lık içtima içiıı azaı i ki ramin 

on buı;ukta Türk Oc:ı~ıııı teş

rifleri mcı ~Lıdur. 

DarüHünun Emanetinden: 
Boston l\lasaküzet Mühendis 

mektebi i\lisi Elektro teknik 
fakültesi reisi profesör Mösyö 
".Dögald Kalep Cekson" tara
fından 28 mayıs I 930 çarşamba 
p;ünü saat on yedide Dariilfü
nıın merkez binasında (1) nu
maralı dershanede "ilim ta!:ısili
ııin Tlırkiycde ehemmiyeti 9 

hakkında umuma mahsus bir 
i<onkrnns verileı·ck[ir 

- . 
DevletDemiryo lar· 

• • il .... 

resı ; -a 
Anıp har} ıeı-ile ınatbu /.;arnJt.ri. 

hfın1illeriııin nazarı dikkatine: 
Haydarpaşa- Pendik kısmın bu karnesi olan mtılherem y 

da muteber 50 vcırakalr abon- cularrn, nihayet 15 haziran 9 
man karnelerinin Arap harfleri tarihine kadar, köprü ve Ha 
le matbu olanları 1 haziran 930, darpaşadaki bilet kişelerimi 
tarihinden icibaren katarlarda müracaat ederek istimal cdeı 
muteber değildir. 1 dikleri kame biletlerin bede1' 

Ellerinde Arap harflerile mat almaları ilan olunur. 

* * * Koşum takımları ve teferruatının kapalı zarfla münakas 
23/6"930 Pazartesi günü saat 17 de Ankarada Devlet Dcmiryc 
lan İdaresinde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat tem 
natlannı ayni günde saat 16,30 a kadar kor:ıi>yon katipliği 
vermeleri lil.zımdır. 

Taliplerin münal<;asa şartnamelerini on lira mukabilin 
Ankarada Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden, İstanbul 
Haydarpaşa veznesinden tedarik edebilirler. 

* * * 
Münaka&asr fesholunan iki yüz ton rezidü yağınm kapalı zar 
tekrar münakasası 16 Haziran Pazartesi günü saat 16 da An 
rada Devlet Demiryollarr idaresinde yapılacaktır. İştirak edec 
!erin teklif mektuplarım ve muvakkat teminatlarını aynı gün 
saat 15,30 a kadar münakasa katipliğine vermeleri lazımdır. 

Münakasa şartnameleri beş lira mükabilinde Ankara<la, mu 
sebat dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa veznesinden teda 
edilebilir . 

* "' * Bilecik deposunda~ kömür tahmil ve tahliyesinin kap 
zarfla münakasası 16.6.30 pazartesi günü saat 16,30 da An 
rada Devlet De-miryollarr İdaresinde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temiı 
!arım ayni günde saat 16 ye kadar münakasa komisyonu katı 
liğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakaşa şartnamelerini bir lira mukabilinde idaı 
nin Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden ve Bilecik istasiy 
müdürlüğünden tedarik edebilirler. 

• 1 1 Artık suyunuzun 
Esiri olmayınız 

Yeni intişar eden 

su 
T~t~M8jt~HI 

Kataloğıınıuzu 
, 

iseyiniz. 

B O U R L A B 18 A D E H L ~ R ve ~ ~ R E K l ~ l 
lstanbul-Galata, Voyvoda caddesi, No. 36-42 --· ODLU - YURT)) 

Mecmuası tarafından 

Memleketimizde yabancı istilA kuvvetinin tahakküm \e taz 
yıkatma karşı halkımızın müsellllh i3yan bayrağı kaldırmış 

olduğunu ve bu yüzden Azerbaycan'ın baştaıı başa ateş ve 
kan içerisinde bulunduğunu nazara alarak, Azerbaycan'ın 

milli, harsı ve bedii hayatını yaşamak ve yaşatmak mak· 
ııadile her sene tertip edilen ve bu sene dahi 29 mayısta 

tertip edilmesi için müsaadeyi resmiyesi alınmış olan 
" Mllll Azerbaycan Gecesi ,, nin bu yıl yapılamayacağını 

" Odlu . Yurt,, heyeti tahririyesi lstanbul'da yaşayan muh
terem Azerbaycan vatandaşlarile bllüınum millettaşlara ve 
dostlara ilan eder. 

Hamiş; dünkü nüshamızda çıkan illada ( yapılamayacagı' 

kelimesi sehvi tertip olarak yapılacagı şeklinde dizilmiştir. 

tavzihi k.eyfiyet olunur 

7 - 8 aylarından itibaren sUtten kMllme zamanı ? 
va neşvu nUmr.•ı eanaeında ıatımal edlien ve 

. *'. - emMl•ız bir un.e-uru Q"ldalı olan 

PHOSPHATllE 
FALltRES 

YF OSFATIN FALIER 
eayeslnde' temin edilir. Fosfatin Fallar 
yavruların yüzlerine tazelik ve penbellk1 

adeli.ta kuvvet verir. ve onları gürbüz; 
kılar. 

~ •. Vaıınız bir Fosfatın vardır 

o da FOSFATIN FALİER dir. ... ( A!Ametı tarik'&) 

THı.lTLtftlOEH IÇTIHAP EDiNiZ =HU YElDE 6lTIUl 

- ZİRAAT MAKİNELERt SATIŞI 

1 
Çurlu kazasında Köprücü çiftliğinde mevcut ye mükem mel 

bir halde bulunan ve hemen tumiratsız kullanılnıa y:ı elvcri~-
1! bir miktar ziraat makineleri satılınakt~dır. ;\ı:;ılarında lıi.r 
adet ı 070 milinıetroluk komple harman Ye saman nı:ıkıncsı, 

t adet Amerikan biçer !:'ağlar, ınıbzer ve çayır ve lıir de 
J\la~ar Balya makinesi ve saiıe \ardır. 

Mliracaatlar: Erenköy Suadiye Alman Pa~a köjktınc, Tcld.ın ~ 

KARON Aln1an Kitapbanesi 
Beyoğlu Tünel nıeydanuıda 52J 
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1 ·"""" . """"A 7, Z 1 M 1\aracığer ve böbrek ııa,-talıktanncıa ııaınııe MA Ey VE TOZ LJ aııııa" I"'" n;ııınıı-. •ı.ıı.ınıı '·"··· ı, ı ııı.ıhı 
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bir r ılı~tlık verir. Bahçekapıda ZAMAN ecza deposu Beyoıtlmıda Tokatlıyan karşısında VEI.İCANlDİS ve Taksim karaknlu kar~ısıncla Lirnonciyaıı erzanı'IPrİ. lo'iatı 80 kunı-tur. { ııııınıi ıl· 111.-ıı Balı" ·~-.ı~ıı \1 \ lU\ ı; l •· ı ) • '" · ı ıl ,' 

'• 

l rl.e1. \c" :it 11 C':ıat1 köprü 
h .;.ı.ıJ·, Bevo~1 

_1 2.3112 Sube 
acnıesı: \fah.nudiye ilanı altında 
l<taıılıul ;40 

lznıir sür'at nostası 
( .CLCt::\lAL) Yapuru 30 

i\Jayıs Cuma I 4,30 da Galata 

rıhtımından hareketle Cumar·· 
tc•İ sabahı lzmır·e gidecek ve 
pazar lzmirden 14,30 da ha
reketle pazartesi sabahı gele
cektir. 

rapıırda mükemmel bir 
orkestra ve cazhant mevcut
tur. 

Trabzon ikinci 
postası 

[Cumhı;,riYct ı vapuru 29 mayıs 

Per~cmbe ak~amı Galata nhtı· 
mından hareketle Zonguldak, 
lneboiu, Sinop, Samsun, Ünye, 
Farsa, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Rize Hopiya gidecek ve 
pazar iskelesile .Rize , 
Silrmene, Ol, Trabzon, Polat
hanc , Giresun , Ordu , 
Fatsa. Samsun,_ Sinop, İnebo
luya u~u.yarak gelecektir. 
...,;llllli~İlr.c~~~l----

1 - ı-y elkenci vapurları 
1 Karadeniz postası 'r ataı1 
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vapuru '.!B (:ar~aınba 
:\la,· ıs _, ' 

g-ünü akşamı 6dıı Sirkeci rıhtı mtn<lan 
hareketle do~nı Zon.~uıdık, lno
bolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
1"rabzont :Sürmene \'t: Riz; ye 
gidecektir 

Taf;i ı. için Sirkecide Yelkenci 
hanında k;\in ncentesine müra· 

Calt. Tel. lmnb ıl 151 'i 
........... ıı::ıı ........ 
~artın -lneholu Postası 

1-IlLAL 
vapuru 29 Perseı11be 
Mayıs ı 

gıinü akşamı Sirkeci rıhtımından 

J ıareketle Ereğli, Zonguldak, Bartın, 
Cide, lnebolu, l!işı Ayancık ve 

ı ;erze iskelelerine azimet ve avdet 
; 1 edecektir. Ylik ve yolcu için 

Sirkecide yeni handa 1 num

rolu accntasıııa müracaat Tele
fonu stanbul 3105 .. 

,1 

Kiralık dükkan, No. 355, 345, Topane kışla 
altı, senelik kirası 725 lira, kiralaınak mua
n1elesi aleni n1üzayede ile H haziran 930 çar
şamba günü saat 14,30 da defterdarlıkta ya-
pılacaktır. ( M - 95 ) 

* * * 
Üsküdar nıal nlüdürlüğünden: 

Sanlık arsa numarası 5.J. Kandilli sokağı l\andilli denize rıhtımı 

ve kısmen kılrgir temelleri mevcut olup ebııiyc in~asına eh·eriş

lidir. l\Iesahası (2000) ziradan ibarettir. Tahmin olunan (2000) 
lira kıymet defa ren verilecektir. Satı~ muamelesi I 9·6-930 pcr~cıııbe 
günii saat 15 tc L\kıidar mal müd'.irlü~[inde pazarlık usulile yapı
lacaktır. R 

* * * 
Üsküdar nıal n1i.ichirlüğünc.en: 

Satılık arsa numarası 6 .\laltı8 'ckağı ZU!ıtü paşa mahalle ! 
Kadıköy etrafı açık olup kiişk inşa,ına elveri~lidir . .\lesahası (707) 
ziradan ibarettir. Tahmin olunan (l.J.l.J.) lira kıymet de[atcn ve
rilecektir. Sanş muamelesi l'l·ö lJ30 pcrjcnıbc glınli saat 15te Üs-
küdar .\lal mııdurlü!';ünde pazarlık u;ulilc ,·apılacaktır. R 1 

* * * 
Üs1cüdar ınal nıüdürlüğünden: 

Satılık ar>a nı.ımara>ı 16 Turbc wkağı l lasanpa,a mahallesi Kadıköy 
Kuşdili Çayırı karjı<mdadır. Tarafcyninde nparrıman ye bir tarafında 

hane mcYeut olup ebniye in~asına müsaıttir \"C nıt»ahası 16~ ziradır. 

Tahmin edilen (200) lira kıymet dcfaten verilecektir. Satı~ mua
melesi 12·6-9jo pcr~embe gtinü saat 19 da L>.;küdar ınal nüıchir

liiğüııde p ız ırlık ııs-.ı\ile yapılacaktır, R 
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~nıniJet san~ı~ı nıü~ürlü~ünden: 
Mtizayede ikraz No. merhılnaıın cins ve ney"J Borçlunun ismi 
beddi 
L 

305 17345 

805 

145 

İste buradadır • 

AJu silindirlilcrin haiz bulunduğu fcvka13.de h;ırck5t \'c ballŞ 
cuilderi biccümle fevait ıle beraber yeni Ch(.·vrokt'nin ı..lt' altı 

sillndırli, uıun ömürhi, esbabı ısırahati 'amı ~'c ikti"ath 
bir otomobil olduğunıı DERHATIR F.Dll\iZ. 

~················· ........ 1 

O to1nobilleri 
. 
ıştra 

. • • etmeR ıçın yenı 

taktir etmek 

usul •• • • ehven 

bir 

fiyetteki' 
. 

'111ızan1 kıymetini 
• . . 

otomobilin ıçın .Yenı 

• 
-Chevrolet .Kıymetinin Mizanı 

Ehven fiyetli otomobilin kıymetini taktir Bu evsafi tetkik ile 

fYil.t:bitıJerce /atin moıoristler 

bM 11sul ü.ııwe i,trada 

buluuartik 
etmeğc elverişli 10 adet evsaf. . . IŞTRADA bulununuz. 

.paTa taıarruf etmekdedirler • •• 

1 6-sılindırh motör, azami sür1ar saatte 6R mil olup yuksck sur'at dişlilcn 
ile saarıc S miJ sür'aıle seyrcdilmekdcdir. çalışma ma~rafi 4-silin· 
dirlilcrin aynıdır. 

2 Yeni Fışer karosenlcri ı)(' mıicehhez şık, cazıbcdir, uzun yatğın 
hurutJıJ şasiler 

3 Buyi.ik oıomobilın haiz bulunduğu gıbı esbabı !strahaı, gcniı dahih 
kısım, uzun yaylar. ta1.yik maili defi ihtızaz tertibatı 

4 Müruru uburda Kolay tdılrc, mebzu) sür'at, kolay dircktiyon idircsı. 
4-tekerlek firenlerı. 

5 Ses~iz ve pürüssüs çaJıçan 6-5ilindlrlı motör 'JC çc!iklcahşaptanmüt{'Şek-
kil Fişer karoSt:rileri. 

6 Şasini~. a~ka kı~mına techiz. ~len emniyetli benzın deposu~ ve ıiya1ı 1 ın ık as enırmeyen matlı on camı. 

7 Daha az çalısdırma masrafi. Dört sılindirlilcrdcn dah~ az benzin ve 
yağ sarfiyatı. Yedek parçalarının chvcniyeti. 

8 Daimı bir !';urettc memnuniycı bahş, bir senchk tc'minacname ve komple 
yedek parçı:1ları servısi. 

' 
9 

Benzin tulumbası, h::ıva tasfiyesi, aksclcratör rulumbası, "VVu markalı 
ön camı, tablon tizennc merkUz motör hararet koatrolu ve saire 
gibi büyük bir orcmobılin haiz bulunduğu mezayalar. 

10 General Motors'un Tecru~ Sahasında tccrubc velespit edilen Gcneıal 
Motoıs mamülatı. 
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Mewııı o 
Mevt:ıJı D 

M"""'' o 
M"""'r o 
Mnıa;ı D 
Meocuı o 
Mer;cut D 
Memzı D 
Meucut D 
Ml!Vcul o 
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l!h'lıleD fiycttcti otomobillerin 1tıymertnl şimdi 
amelı bir ıurette mulılkcıM edebilmek ıçın-

1 Cbcvrolet luymetintn mizarunı .nokrası noJtuısına 
cctkik cdiım. Binlerce motohstlcl' otomQbilletla 
klymctiW bu unıl Utttt tetkik etmekacdirler. : 
Pan.ıuım oe sanın alabilt'Ceğlne atah olunua. 1 

Sırf bir 1ıim veyahuı biı' 'fiycı İŞtnl ctmcyiniL 
Kıymt'tr, ıbymııt, ~ıi iftt11 edin.il. Bu bilt 
maharrttır. Tuamıf etmek için bu fyiıbıctı,diJ. ~ 

~lo ıilüıdUb 1930 mode.li Chevrolet' de 'imdi 
prtnıza mubbd ne Qdar fula meuyaya tcSllı.U.Jı 
e8ccejini.te dikkat cdin;ı. 

fih'lıl~n fiyctJi lkrh.l,,ıı bir flroinotılll intihap 
eımczJeh mukaddem, Chcvrolcı'dcı bil scıintlı 

ııeşhırlndc bulunı'najı ulcp ediniJ.. Chcvroleı'" 
ıun k!ymn nıuıınını l)ilflil tccrobc ile te~ 
cdlniz. Buıun dünyada Chcvrolet'ıılrı. en bo.}'(Ulı, 
Otomobiller gıbi 15ir kıymeti h:ıiz bulunduğuna 

dair karar vercccğmiıc mucmainiz. fşce p.a~ 
ınukahil f~lanla arzu crtil;iniı budur. 

1930 MODELİ ALTI SİLİNDİRLİ CHEVROLETj 
GBNERAL MOTORS MAMUi.ATi 

TVRKIYB .\!;BNTALIKLARı 
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insan Kıymeti Elblseslne Göredir 

Enılak ve E~anı ~ankası lstan~ul ,u~esio~eı· 

r 
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..,,. ., NAHRLLİ İMllLİ 1 

PERTEV FllBfilXliSI 

' l _,ı: 

.\lukaddcnıa nıahçuz 'c furnhtu 
nukarrer .'iO;J modeli ve Fiyat mar
alı otomohilin ~anda! bede~tanında 

nrcvkii müzavcdcye konulmuş isede 
ıkdir edilen kıymeti bul nadıjtından 
<inci arttırma JO ~-930 pcr<embe 
ünü ... uat on ü~·tc tekrar sandal 
edc<tanınıla furuht cdilece~·i ilan 
lunur. 

film ve p!Aklarile elde edilir. 
Tecrübe ediniz! Her yerde satılır 

................................. ! ..... 

Nakliyat münakasası 
ispirto va ispirtolu lçkller inhisar idaresinin 

loranbul'da bir sene zarfında tahminen 2500 ton •tY• kamyonla 11vkl· 
yatı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

lhalei kat'iı• Hi-6-930 pazar günü şaat dörtte Galata'dı Kefeli Handa 
icra edilecektir. 

Talipler o gliıı saat üçe k•dar teklif mektuplarlle 5000 Uranın °/0 7 
buçuğu nlsbeıindc t<minat mektubu veya parasıaı ayrı zarllara koyarak 
mezkur sa~tten evci komisyona ıevdl etmelidir. Şartname komisyonda!\ 
alınabilir. 

Elbisenizi şık ve kusursuz giymek isterseniz en mü~ki!pesentleri 
bile memnun edebilen Galata'da Karaköyde Börekçi fırını 

yanındaki büyük mahalleblclnin ilstünde Hin 

• 
1 

Büyük elbise fabrikasına ınüracaat ediniz 
Kumaşları mükemmel, biçimleri 'on moda 'IG 

flatlar gayri kabili kıyastır. 

,Esas No. 
~l 1 

Kiralık depo 
.\levkii 

Hocapaşa Hobyar mahallesi Aşir efen
di kütLiphanesi sokağı Postane arkası 

\\fohammln 
ıooo 

atik Eminönli Sulh mahkemesi binası W 
Balı\da muharrer depo lıilmiizayede kiraye ver'!eccğinden ı:ıl _ze 

lerln !haleye müıadif 12- 6-930 Perşe'mbe saat 16 da şuhcf11 1 

mliracaatları. _____.. ~ 

Tiirkiye ~1adencil~r Birliğindcıl·_ 
kdııl•' 

Haziranın onbe~tnel pazar gilnti ~aat onda umumi içtfmıımız a 111 ır1 
nı<ağındın yevmi mezkOrd:ı hilO ııum ;\ladencilcr ve Maden tüccaraO 

b 1 dlll Istanbul Ticaret odasında bulunmaları ı lc1 olunur. ., .. jiP 
ısmarlama slparı,at dahi ka u a r. .. .. _.111111 .... l ... l•lll--lt1U .. lllllMllllllHllll'• 1 111111UllllMl1111111111111Ullhlllllecı" 

•••••••••••••••••••••••.,.••ı"I "1.e-'ul müflürü ~o•"" 

Koıtümler, pardesU!er, Trençkotlar, beyaz ve bej fanila 
pantalonlar ile çocuk kostümleri ve lngiliz biçimi lvU 

vesaire kadın mantolarının müntahap çeşitleri. 


