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1 r~ıek 
2 isk:!n 1 şlt:rl nasıl idare 2 Hikdye 

edilecek 

- 3 Roman 

Gene o meseleye dair 1 H d 
Dünkü makalemizde Avrupa ay a r 

llıı!Jcuerinin ittihadı teşebüsüne da- . Rilat tevkifi muhtemel • 
ır devletlere tebliğ' edilmiş olan 
111Uhtırayı tetkik etmiş ve Fransa 
liukumctinin bu yeni politika ile 
laltip ettiği siyasi gayeyi izaha 
~lı§ını§tık .. Mütaleaı:nız ?ras.ında 

Usya ve Türkıye gıbı Cemıyetı Ak
;aıııa dahil olmıyan bazı Avru.pa 
•vletıerinin konferansa davet edil
~iş olmasının her tarafta ve bil
arıaa bu memleketler efkarı umu
llııyesinde haklı olarak pek fena 
~lıir ve telakkilere uğrıyacağını ve 
!r halde bu clevletleri ihmal etme

ilin büyük maıtsat >lamına pek bü
hik bir noksan olacağmr da i!Ave 
tt?>iştik. Bugün ayni iddia ve nok
~ ~azarı yeniden teyit etmek mec
~ıyetindeyiz. Bu cihet mevzuu
dir s muhtıranın esaslı bir cephesi
ij>: H~lbuki muhtıranın ihtiva et: 
<1 esaslar büsbütün başka noktaı 

Mahmut Esat - Haydar Rifat 
Bey davası bugün görülecek 

.--~~~~~~~ ...... , 
Gazi Hz. Gavur 1 

kaleyi teşrif 

edecekler 

llaıarlardan da tetkik ve tenkide 
İkİlıaittir. Bu cümleden olarak teş
~ ~asavvur olunan büron_un icr~ 
dc<>ııııtesinın vazife ve sa!Shıyetlerı 
~ı::cesinin tayini son derecede mü
t dır. Bu mevzu dogrudan doğru
~· ':ıer devletin hakimiyet ve istik
~ llıc karşı bugünkü milletlerde M
lırı olan zıhnıyet ve hassasiyete 

tor w aypr1 cak büro mukarreratının 
l'al"ız hazırlıklara rrünhasır kalma· 
~ 'Y,. ıttihaz edeceği mukarreratın 
td ola. ilmcsi için bu misakı i_~a 
it •tek bütıln Avrupa Devlctlerının 
;j,urııcssillerinden müteşekkil heyetin 
t •fakı Sra ile tasdik etmesi icap 
İı~:r Bunun haricinde bugünkü 
balik:<11 şe-aiti ile telif edilebilecek 
h 1fıa bir çare yoktur. Her halde hiç /t rl 'Y'1etin kendi kuvvetlerinin ida
~''1 c::. J meclislerine karşı mes'ul 
,jırııva yabancı ellere tevdie razı 
r aı..c.hı farzcdilcmez. Onun için bü
:.nun teşkilinde her devletin haki
ııı'Yet ve istiklal hakkını ve bütün 
t 0nasebetlcrinde müsavat prensipini 
~z tinünde bulundurmak lazımdır. 
l.ı '~ela siyasi olsun. idari veya iktı
tı dı olsun her hangi bir gaye ile 
!•kküJ edecek büronun mahdut 

t •ktardaki azası mutlaka alfabe St· 

,~•İle ve münavebe surrtile fotihap 
h·llnrnalıdır. Alakadarlara emniyet 
ıssi ancak bu suretle doğabilir. , 

1 
Bizim takdirimiz< göre, Avrupa 

, 
1 ktıerini biribirine yaklaştırmakta 

1' rnatı!ıp olan gayeyi istihsalde 
COnfrdcration) şekli daha ameli ve 
tllıaenalcyh daha cok teemüle şa
r•nr r. Dünkıl makalede de izah et
b;; rniz veçhile alınan teşebbüs za
' . i manzara ı ve ihtiva ettiği c
' lar .tibarilc çok necip bir gaye
~~ t.::.daf ec!.yor. Butün dünya sul
ti ~~ alakadar ed•n bu teşebbüse gi
~:•rlten muvaffakıyetine bütün va
~~ ve imkanlarından istifade etmc
ıe~ · müdafaa ve izahı güç bir ha
\ıı •: olur. Ne istiyoruz?.. Sulhün 
't gunkU mevcut olan nizamını teyit 
'ııi halihazır vaziyetin istikrarını tc
lı~ etmek mi? .. Uunutmamak la
le~ dır kı gerek ittihada davet edi-

;t' hı'a ve gerek konferans haricinde 
el' ııq ltılan devletlerin hepsi umumi 
il ~:p neticesinde teessüs eden sulh 

'İıı~rııından ve bugünkü vaziyetle
tiı/n ayni derecede memnun de-~· 

.~, lııe •rlcr. Sulh muahedelerinden çok 
,ı~ lıııı trınun olanlar olduğu kadar bu 

~ •hedelcrle bir çok haklarından 
y! ·~ hrum bırakıldıklarını sananlar da 
1ıi• tj:dır. Bunların his ve menfaatle

lıı 1 t~lif etmek meselenin en pürüz
~, bır safhasıdır. Ancak kuvvetle 

ıı 1;ı realitelerden mülhem hulfis ve 
)I' ~~ıniyctle iddia edilebilir ki statü-

·
.,, lıkn hic bir şikayeti olmıyan, buna 
" 11 • abıı bugünkü sulh nizamının ol-
ır • &

1
u gibi devamını candan özliyen 

.el •ıı' •.tl~'<den biri de Türkiyedir. Bu-
,,,n ıçındir ki Cemiyeti Akvama da

ıi· " O] b" madrğmdan dolayı kendisinin 
1ıl ~i~ad?r merbut bulunduğu sulh fa
t 1 ıu~tinden uzak bulundurulması her 
-•' ~ tla bir Avrupa Devleti olması
,... ~rjragnıen Avrupa milletlerinin itti
ıı' ıı4 konferansına davet edilmemesi 
ıJI' li'ıı.!ılrnaz bir harekettir. Kanaa-

t.1~1'te konferansa yalnız birer Av
çe it~~ Devleti olan Rusya ve Türkl-
tıD ~,; davetle iktifa etmiyerek başka 
'1'ı ~~ ~ J?evletlerinin de hiç olmazsa 

r 
,, 

ı~ iahıt •rfatile istiraklerinin temini 
'J;dir. Aksi ·halde - te,ıekkül 1 

';_ r zatında ne kadar samimi olur-
'\ıı 01sun - bunun haricinde bırakr- 1 
• llıern!eketlerde bir çok endişelere 1 
,{.•nlış tefsirlere yol açabilir. Hal-
111~ bu işte muvaffak olmak için 

ı '• konferansa iştirak eden dev
b; .. •rın değil bütün dünyanın em-
' Tf:t 'Y • • d k b. e ıtıma ını az anmak en esas-
~~·ır Şarttır. Vaziyetin Amerika ve 
d Uk Britanya cephesinden tetkiki-

''· e başka bir makaleye bırakıyo-

Temyiz mahkemesi 
Haydar Rifat Bey 
hakkındaki 25 gün 

hapis kararını 
tasdik etti .. 

Vekil Bey bugün mahke
mede uzun beyanatta 

bulunacaktır. 

.,, 
' 

ANKARA, 28 (Telefon
la) - Gazi Hz. önümüzde
ki hafta zarfında Gavurkale
ye giderek hafriyatı yakın
dan görecektir. 

Yeni Romen sefiri 

ANKARA, 28 (Telefon
la)- Reisicüınhur Hz. ya
rın yeni Romanya sefirini 
kabul edecektir. 

Muahede •. 
alman sefirinin geni 

muahede 
lıskkında beyanatı 

Alman sefiri Her N;ıdolni cenap-

Dün Ticaret Odası toplandı ve lıtanbul limanının inkişafını da 
görüştü. Bunun içinde köprü var. Köprü kalkacak mı, dura· 
cak mı? Rapor VekBlete gönderildi amma •• Evet diyenler de •• 

Hayır diyenler de var •. 

Köprü de köprü parası 
gibi kalkıyor mu ? 

Gürültüler, münakaşalaı 
ve karar: 

Hükm Ün infazı münasebetile :la·ı Ankaradadan :~~ı:abaş:~iri~~~ 
. . . . . Bııgün garın hakkındaki hükmün infazı _ gelmiştir. Sefir ce 

Vekalet meseleyi halletsin 
Haydar Rıfat Beyın tevkıfı ve için tevkifi mulılemel olan H. Rlfal Bey ,c • 'l1 papları evvelki 

\ 
' gün im~alanan mevkufen mnhake- ,. 'vam edilecek~ir. Bu m~nas~bet- yeni Tilrk - Al- U~ "zam~ndanberi bir ço.k kilü-i'ru ~he".'II!iy~ti sun'i olan Ga· 

mesinin ceryeanı 
muhtemeldir. 

Haydar Rif at B. yeni . 
bir dava açtı ve Istan- 1 

buldan bir çok 1 

reyler topladı 

ANKARA,28 (Milliyet)
T emyiz mahkemesi Nay
dar Rifat B. hakkındaki üç 
ay hapis kararını 25 gÜne 
tenzil ederek lastik etmiş
tir. Kararın imzası müna
sebetile Haydar Rifat B. 
belki de Ankarada tevkif e
dilecek ve muhak~mesi mev 
kufen cereyan edecektir. 

• • * 
Mahmut Esat - Haydar Ri

fat Beyler davasına bugün An
kara Asliye mahkemesinde de-

1 

Haydar Rifat Beyin yeni 
açtığı davada şahit oi11rak 
zikrettiği Maliye \Tekili 
ŞiJkrU, Maarif Vekili C. 

HiisniJ, Bolu Mell'usu 
Fnfilı Rıfkı Beyler .. 

le Haydar Rıfat Bey dunku ek- ., .,.,an ticaret mua- ı kallerı ve miınakaşaları mucıp olan lata koprusunun kaldırılmasını .'Otc 
spresle Ankaraya gitmiştir. Al- hcdesı hakkında İstanbul limanının, müstakbel şekli mektedir. Galata köprüsünün işinin 
dıgımız malumata göre mumai- ~2.::etcmize şu be-\ projesi dün Ticaret Odasında ha~a- feribotl~r~ gördürü~m~~i~i ve ehir 

b ranatta bulunmuş retli milzakerelere sebebıyet verdı. merkczının Gazı koprusu etrafın~ıa 
leyh avukat ugün mahkemeye lıır i Liman Şirketi müdürü Hamdi B. toplanmasını muvafık görınektedır. 
girmeden evvel Asliye mahke- "- Muahede• tarafından İstanbul limanının inkişa-
mesine Mahmut Esat Bey ale- lün imzalandı. Ta 1 ıı ve köprüler hakkında hazırlanan 
yhinde yeni bir dava tevdi ede- ııfayen muahede- rapor husus! bir komisyon tarafın-
cektir. Haydar Rifat Bey Vekil ıin pa.r~ame~tol~r dan uzun uzadıya tetkik edildi. 
Beyin bundan on beş gün evvel . ' tastı 1 11~ ?ır Liman komisyonu raporu 

1 
.. . . an evvel tatbıkine 

kenaısı hakkında hakaret amız 1 Her Nadolni geçilmesi için la- Raporda evvela İstanbulun inkişaf 
eyana a u un ugunu se e ı cenapları zım olan her şeye 

1 
b tt b l d • b b' derecesi tetkik ve modern bir lirna-
d-ava olarak zikretmekte ve Maa tevessül edeceklerdir. Muahede me- na ihtiyacı olduğu tesbit edilmekte· 

1
. rif vekili Cemal Hiısnü, Maliye ti·n· ile.. tara.f,eyn .menafii dahil.i_nde dir. k Raporda bazı iddialara otvaben 
Vekili Şükrü, Bolu meb'usu Fa- gumru .tar.ı.elerı~de .yapıl~n musa- "!stanbulun ölmüş bir şehir olmadı-
. . . . .. adata daır lıs!f'!trı ıhtıva edıyor. Mt:- 1 

1111 Rıfkı Beylerı oahıt goster- g"ı.. kaydedildikten sonra stanbulun 
~ htelif ahkam hakkında izahat ver-

mektedir. Haydar Rifat Bey bu mek bence bugün içın nıümkün de- ticaret .yollan'. tran~it vaziy~ti 
·dava istidasında ezcümle rliyor ğildir. Ancak mu;ıhedcnin en ziyacie ~etkik ~dılere_~ t~ca;.et ıçin 1/~ mu-_ 
ki: mazharı müsaade milıet esasına isti-, _e~c ve n;us~ ;r yer 0 ugu ne 

Maznun tarihten on beş gün ka- nat ettiğini sbyliycbilin,.~ Bu vesi- t.1· ırtc v Tr n~a a.Gır. 
dar ev•el aşağda isimleri yazılı şa- le ile şunu da söylemekten kendimi Asri liman nerede ya-
hitler huzurunda aleyhimde ceza alamam ki müzakerat esnasında h·~r pılmalı? 
kanununun 480 inci maddesi şumu- iki heyeti murahhasa tam bir ahenk 
!üne girecek <urette küfürler etmiş- ve dostluk dahilinde çalışarak tara
tir. bundan dolayı takip ve tecziye feyn için mucibi memnuniyet netayi
edilmesini ve işgal edebildiği mevki ce visıl olmak suretilc müzakerat bir 
dolayısile terbiye ve nezahet vadi- hususiyet ihraz etmiş bulunuyordu. 
sinde pişiva olmak lazım gelirken Bu cihetle ümit ediyorum ki muahc
gıyapta bu hale mükerreren cür'etin- de tarafeynin iktisadi münasebatının 
den dolayı manevi zar· , olarak bir inkişafına tamamilc yardım edeceği 

gibi Türk - Alman dostluğunun da 
(Jl.'!abadı ikinci sahifede) takviyesine hizmet eyliyecektir.,.. 

Müteakiben asri limanla serbest 
mıntakanın bir arada olması ve inti
hap edilecek sahanın bugünkü liman 
dan çok uzak olmaması tensip edil
mektedir. 

Komisyon, liman İ·~in en muvafık 
yer olarak Halici bulmaktadır. 

Komisyon köprüleri iki demir du
var olarak tavsif etmekte ve bugün-

Rapora karşı ilk 
tenkitler 

Raporun okunması bittikten sonra 
sabık Oda reisi Hamdi Bey söz ala· 
rak raporu tenkit etti ve: 

- 1stanbulun münakale vasıtaları 
' saire gibi tali derecede işler bu 
cidr çerçeveye giremez. 

·Dedikten sonra İstanbul liman:. 
köprülerin haricinde de olabilir, mu
hakkak Haliçte yapılmasında ısrar 
etmek manasızdır, dedi. 

Limancı Hamdi B. çevap 
veriyor 

Liman şirketi müdürü Hamdi B. 
buna cevap vererek: 

- Rıhtım şirketi iki köprü arasın
da esasen rıhtım yapmağa mecbur
dur. Binaenaleyh tabiatın blze ver
diği bu tabi! limandan istifade etme 
liyiz, dedi. 

Vehbi B. in teklifleri 

Rapor üzerinde münakaşa ıızu-

(Mabadi ikinci sahifede) 
~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~ 

Haysiyet divanı dün Kadın Birliği 
toplandı karar bugün Sen;lik kongresi 

yarın toplanacak 

Üç mese
le üzerin 
de karar 

1 Cemiyeti belediyede 
kadın azalar seçilecek 

verile· 
cek .. 

Haysiyet divanı içtlmaından 

Şimdilik neolup bittiği malum değil 
, ~ söre ve tababetin şerefine karşı 

Muhip Nıırlttin Kazım Necati 

1 bir tecavüz mevcut olmadığını, 
söylemişlerdir. 1 

· Riyaset mekamı bu sözleri 
,ı:afi görmüş ve kendilerine te
şekkür etmiş ve yakında karar 
ittihaz edileceğini beyan etmiş
tir. Evvelce, adresleri malfim 
olmadığı için ilanla cağrılan 
Nami ve Nuri Beyler Odaya 
müracaat etmemişlerdir. 

Tıbbi intihal 

Kadınlar, birliğinin senelik 
uımımi kongresi yarın saat 3 te 

toplanacaktır. 
Diin heyeti ida
re toplanmış ve 
bu husustaki ha 
·ırlıklarla meş

t{ul olmuştur. 
Seyahate cıkan 
ve bir kaç , gün 
evvel şehrimize 
gelen karakter 
kültürü cemiye
tinin Avrupa 
murahhası hey
keltıra~ Mme 
Ti ra Boldoe ile 
ayni cemiyetin 
katibi Mile Ka
rem Nikolla dün 

L1tile B•kfr Hanım Kadın Birliği-

,.;s ne giderek aza 

J::u resim o muazzam bina ve hastanenin yalnız bir kısmını ve 
göstereb.livo~ .. Bundan daha mükemmel kac hastanemiz var ve 

çamlıklarının bir köşesini 

daha kactane yapabiliriz? 

izim olsun dediğimiz hastane! 

Emanette, onun sıhhiye St•·ıüdürü de bu 
teklifimizi çok müsait buldu .. ..... •· Dün C. Halk Fırkasının çok de gene yüzbinlerce vatan çocu- hal nazarı "tibara alarak teşco-

esaslı bir teşebbüsünden bahse- ğunun sıhhatı korunacak ve büse geçmiştir. Keyfiyetin kısa 
derken Emanete bir teklifte bu· 400,000 nüfuslü Beyoğlu hasta- bir zaman sonra bir taraftan be-
lunduk: nesiz kalmayacak. Bizim istedi- lediye meclisine intikali, diğer 

K d k. De ·, ı ğimiz gibi, Halk: ta, Fırka teşki- taraftan milli müdafaa vekaleti 

h 
-t ~Sl1Jlkpaşa al.ıh. V mz !atı da bunu istiyor, ve bunu tav nezdinde teşebbüslerde bulunu• 

as anesı mu emme ır erem • . d" H" .. h k ki ı k ·· d · · · · 
h . "k 1 b" sıye e ıyor. ıç şup e yo , ara musaa e ıstemnesıne ıntı 
astanesı, gene mu emme ır E .. . f 1 d"l b'l" D" E h 
h . h t · 1 b·ı· manet musaıt ırsatmı bu up zar e ı e ı ır. un manet sı 

şe ır as anesı o a ı ır. . . h 1 b" h · ı · "d" ·· N O yem yem astane er yaptıra ı- at ış en mu uru eşet sın.an 

Şimdi hastaneyi tahtı işgal- lirse daha çok iyi. Bey de deniz hastanesinin Ema 

, 

İstanbul Etibb .. odası Haysi
yet divanı dün sabah Tevfik Sa
lım paşanın riyasetinde toplana 
rak divana intikal eden üç mü
him meseleyi tetkik etmiş ve a-

Siirt meb'usu Jakadarlardan izahat almıştır. 
MAHMUT 

Dünkü ictimada Dr. Kazım 
İsmail Beyd~n de, bir eser yü
zünden İhsan Hilmi Beyle ara
larında çıkan ihtilafa dair mü
dafaası dinlenmiştir. 

lki dişçi ihtilafı 

ile temas etmişlerdir. Bir kaç 
güne kadar Mısıra gidecekler
dir. Yeni yapılacak belediye in
tihabı için henüz birliğe resmi 
bir işar olmamakla beraber Bir
lik lıu hususta hazırlık yapmak
ta, aza Hanımlar bilhassa bele
diye kanunu hakkında tetkikat 
yapmaktadırlar. 

!erinde bulunduran "Deniz kü- Fakat bugün için bu fırsatı nete intikalini çok muvafık hı 
çük zabit" ve "Telsiz" mektep- kaçırmamak en başta gelen şart !arak demiştir ki: 

e 

••• 
iiP 

1) Bu içtimaa davet edilen pro-
ev ı et bankası Iayl- fesörlerden şikayetçi genç dok-

h tor Muhip Nurettin ve Mitat 
ası encümende Salim Beylere maksatları ne ol-

ANKARA ( f A . e 
1 

, 28 Tele onla)- duğu sonılmuştur. yn ayn ıs-
l\ıe111~t Bankası layihası bugün tima olunan bu hekimler, gazete 
~tt ıse gelecektir. Yarın iktı- ıere intikal eden genç hekimler 
,Pnc~'Tieni toplanarak layiha-ı meselesinin mahiyetini anlata-
et~ıke ba~lıyacaktır. Heyeti rak yazdıkları mütaleaların iza 
llıtııyede önümüzdeki hafta 1 hata lüzum bırakmıyacak kadar 

..,.: ' aktır. vazıh olduğunu, hiç bir profe-

Bundan başka iki Ernıeni 
diş tabibi arasında tahaddüs e
den ihtilaf ve niza da tetkik o
lunmuş, ve bu sabah ta bir içti
ma akdi tekarrür etmiştir. 

Haysiyet divanında ki müza
kerat hakkında gazetelere iza
hat verilmemesi kararlaştınl
nuş ve hatta fotograf alınması
na müsaade olunmamıştır. 

Faizi yüzde 13 e indirdi 

ANKARA, 28 (Telefonla)
Emlak Bankası faizini yiizde on 
u~e indirmiştir. 

leri haziran içinde M. Müdafaa tır. Bu itibarladır ki, dünkü neş- "- Evet. Deniz hastanesi bi
vekaletinin temsip edeceği di-

1 

riyatımızın ve teklifimizin Mu- nası verem hastanesi ittihazı ı
ğer mahallen! naklolunduklan, hiddin Bey ve Emanet sıhhiye çin müsait şeraiti fenniye ve sıh 
takdirde boş kalacak olan bu teşkilatı tarafından hüsnü ka- hiyeyi haizdir." 
binanın Verem veya şehir has- bıil edildiğini görmekle memnu- Sıhhiye miidür::i Beyin bu 
tanesi olarak !mllanılmasını is-

1 
nuz. sözüne bir kelime bile ilaves n• 

temek tabii en akla uygun gelen Binanın tahliyesini miiteakıp füzuli bulur ve tekrar ederiz: 
bir tedbir olurdu. Verem hasta- Emanet liizımgelen makamat 
nesi yapıldığı takdirde binlerce nezdinde teşebbüsatta bulunaca - Şehir hastanesi değ ise 
vatandaşın hayatı kurtulacak, ğı gibi fırka erkanı da halkın Verem .... o değilse öbürü .... bu 
Şehir hastanesi yapıldığı halde bu husustaki temenniyatını der bina için biçilmiş kaftandır ..•• 



! MiLLi t'ET PF.RŞF:\tRf: 29 l\IAYIS 193U 
,ı • 

' ''Milliyet,, in tarihi tefrikası: 38 

NERON 
akleden : KAMRAN .şERiF 

HARiÇTEN ALDIG_!MIZ HABERLER 'f~~ 

M M 1. . . ki - ~ .~~ 
• USSO IDiDID nutu art c..:_·e)'11s~tı.dı.ıı06-,·ıu \ ' . 11 1 y ~ uııaıı ı ar a 

-·-
, ' Vurmak, hem de çabuk vurmak lazımdı •. 

F,ransadaki Muzaheret Birliği bun
dan sonrası için bir karar verdi. 

Bir kısım mevkuf 
lar tahliye edildi 

Muallak mesail 
halledilecek mi? 

,r 

Yeni karar 
-·----

Devletler nezdin
de teşebbüs .. 

Muahedeye 
h .. , ucum ..• 

Bahri muahedeyi 
leııhit edenler 

çoğaldı .. 

!Tehlikege çti 
-·----

Hükumet mevkı
inde kaldı. 

ANKARA, 28 (Telefonla)
Ş. Saidin oğlunun mevkuf arka
daşlarından beş kişi bugün tah
liye edilmişlerdir. 

Muhtelif vilayetlerde ayni 
teşkita tla aliikadar olmakla 
maznun olanlar Ankaraya geti
rilmektedir. 

Tahliye edilenler, Abdüliiziz 
Maksut, Şahin Refik, Seyful-

İtalya başvekili M. Mussoli· Sabık İngiliz hariciye nazırı LONDRA, 28 A.A. _Avam !ah Efendilerdir. Elyevrn mev-
. lt~ı.. mum· h be gı·r sir Austen Chamberlain ahiren k lk f b ı ı · nı, "'J' anın u ı ar - amarası. gece cel~e~ini tema-

1 
~ u u~an a~ ıse Şeyh Saidin 

ANKARA, .28 (Telefonla)
Ecnebi mehafildeki kanaate gc 
re Yunaıılılarla mevcut ınua' 
lak mesai! bugünlerde bir sure~ 
halle raptedilecektir. 

lzmir 2hracatı 

lhraq miktarı umumi 
harpten evvelki 
yekunu bulacak 

mesinin yıl dönümü münasebe- irat ettiği bir men malı kanun layıhasının ilk oglu Salahaddın, İranlı Ahmet 
tile şayanı dikkat nutuklar söy- nutu~t~ b'.111ri kısmının tetkik ve müzakeresi- Mahmut, esbak Bayazıt meb'u- fZMlR, 27 (A. A.) - uınurr 
Iedi. Bu nutukların bilhassa tahdıdı t~s~ıhat ne hasretmiştir. Muhafazakar- su Şevket, hakak Mustafa E- harpten evvel hariç memleketler• s< 

d ı 'f f · " h d t nevi 114 buruk milyon kilo arpa.l 
Fransa a muhte ı te sırata ug- m.ua e .esı_nı en !ar obstrüksiyon yaptıklarından fendilerdir. ' 

) 

S buçuk milyon kilo bakla, mercirıı< 

vekili memleketinin umumi har , bık naz~r ~uah~- sert ve ısırıcı tabirlerle tefsirat- Ceneral Muj· en Anka- day ihraç eden İzmir iktısadi mıntı 
radığı hatırlardadır. İtalya baş- ~ kıt etmıştır. a- ve M. Snowden bu bapta gayet -------- ve nohut ve ü~ milyon kadar da bıl& 

pte ettiği fedakarlıklara rağmen l ~e mucıbınce dı- ta bulunduğundan kamara, bir kası bu faaliyetiıiktısadiyeyi tekra: 
, H 

1 

eline bir şey geçmediğini, umu- ~l,...· ger . devletler takım hiddet ve tehevvür sahne radaki iınardan etmek için Ticaret Odası ile Ticarc 
epsinden daha müthiş ad- da katledilmiş olmakla maktul mi harpten diğer müttefiklerin , ' \ bahri kuvvetle- !erine şahit olmuştur. Nihayet hayrette ve zahire bors~sı bu seneden itiba 

dolunan bu galatı tabiatin ma- herkesin nazarında yükselmez karlı çıktıklarını def'at ile söyle , --..., ·i ni arttırdıkları M. Snowden kanun ıa•yı'hasınm' ren ehemmiyetle ve müştereken ça 
nası sarihti: Saltanat tehlikede mi?.. . • 1 lışmağa karar vermislerdir. Bu ııı• ·a· b · b miştir: 1alde yalnız n- ilk kısmına ait mu"zakere ve tet- ANKARA, 28 (Telefonla)- nasebetle gerek iktısa. dı· m.·ntak• o 
ı ı: aşka bir ımparatoru aşa Bence Neron Roma' da vurul '""-. k. . . . .b . Fransız matbuatı, M. Musso- ___ ,_, g.iltere.nin tahdi kiklerin gece celsesı·nı·n hı.tamın Cener;:ıl Mu1"en bu sabah Anka- dalarına, gerekse mıntaka ticaret~ 

- ... Misafirimi evlmd~ iJldUremem! 

geçırme ıçın gızli tertı at aım malıdır. - -f lini nin dahildeki efkarı oyala- - dı teslihatı ka- dan evvel ikmal edilmesi sure- ra'ya geldi. Dört senedir hüku- salarına ve zahire müstahsil ve ta<•· 
;ı~tı; akat buzağının doğar Madem ki maksadınız İmpa- mak için böyle ateşli bir lisan bul ettiğini söy- met merkezimizi göremiy.en ce- !erine ve ihracatçılarına tebliğ o\ıı 

' ogmaz ölmesine nazaran bu ratorluğu uçuruma sürükliyen kullanarak halkın nazarı dikka Sir Chamberlain !emiş ve İngiltc neral kısa zamanda şehrin bu nan karar şunlardır: 
1 teşebüs kuvvetsizdi. Hayvan bir zalim ve müstebidin vücu- · · k b 1 d'l d d 1- İzmir ticaret ve zahire borS: 
1 

•• 
1 

k b' tini hariçteki ufuklara çevirmek re ıçın ~ u e ı en onanmanın · erece imarını hayret ve takdir- sında 1930 sen•sı'nd·n ı'tı'baren arr 
ı~ e ır caddede doğduğu için dünü ortadan kaldırmaktır, o ( • , b . . ı'stedı'g" ı'nı· ı·ddı'a edı'yor. M. Mus-' imperatc -lug" u müdafaaya kafi le karşılamıştır Mu"cadele sene u gızlı tesebb"sün kola ca h Id · J ·•· · ve sair hububıt analizle satılacak •• 

. u y a e onu ıcrayı sa ta'1at ettıgı solı'nı· son Milano nutkunda bu gelmiueceg"ini söylemiştir. S? l . d d ~ B 
meydana çıkarılacağına hükmo sırada vurmalıyız. Millet o za- · ' erı_n de kio.tuk~' ~.skuk en.t de~e~i ~- 2 - Umumi harpt•n ••vvel o\dıığ 

, lı..mıyordu. man niyetimizi anlar ve kendi neşriyata cevap vermekten ken-ı bık nazır bu muah:deyi kabul zerın e . uçu. erpıç evıı:ıı ZL- gibi bundan sonra da arpa ve b~I 
h b dini alamamı§tır. İtalya başve- etmeden evvel parlamento nun yarete gıtmek ısterken yem açı-, day ihracatçıları hlbur gibi teınil 

Bu sırada Neron'a bir ihbar esa ımıza değil millet hesabı- kili İtalyanın iktısadi müşkilatı, uzun uzadıya düşünmesi liizım lan cadde ve yollarda yolunu leme teşkilatı vücude getirc°"kJcrd•' 
, vuku buldu. Muhbir gizli terti- na hareket. e:tiğ.imizi takdir e- diğer her hangi bir memleketin geldiğini ilave etmiştir. kaybettiiYini söylüyor. Ve harice temizlenmemiş 1!"31 gön 
; 'bat=ı. yeni dahil olmuştu; pek der. · · ~v:mı b~r ınezbaha;:a. çektiği müşkiliı.ttan daha fazla 

1 

Amerikalılara göre "' -o- dermiyecekJerdir 
nakıs olan mali'ımatı Kayserde soframı ıdam mthrabına çevır- . d 1 d - .. ı . t' A "k d b"ld. ·ı· 3 - Bu hayati me;;"Jr.,;' müs•at 

1 .ı k . . 
1 1 

zıya e o ma ıgım so~ .emış ır. ~erı a ~n ı ırı ı.yoı·:-. yeni nahiyeler 
: yalnız l::"r endişe uyandırdı. Ne me ışıne ge mez · A~ağıda okuyacagınız tel- Amerıkanın bır ço!< amırallen sil ve tacirkri·niz tarafında~ c!ıe!I' 

1
)
1 
ıon telaş etmedi. Kendi hükCı- Fison gösterdiği bu titizlik graf İtalya baş vekilinin nutuk- bahri muahedenin Amerika me- ANKARA, 28 (Telefonla)- miye.~e wozuı dikk•tP alınma . la';' 

, metine kani oldug" u için kolay fazla görülmekle beraber mü- k 1 f'" · ld - ·dd' İstanbulda.. teşkili mukarrer na- geldıgı v• mu~lif '"arekrt edeP' !arından mütevellit vaziyet arşı na une mugayır o ugu ı ıa- • . 'hakkında d'' Türkiye Cü:nhııriy< 
. kolay sadakatsizlik görebilece- lahazalarındaki isabet teslim o sında Fransada lüzum görülen sındadır. Bu muhaliflerin söyle hiyele~ · Dahiliye vekaletınce idari ve ~dli bütüıı vas;tal mna ıu 

· \ ğine aklı kesmiyordu. Muvace- lunJu. Bunun üzerine yeni bir bir hareket ve ~e~ebbüsu haber diğine göre Londra muahedesi tesbit edilmektedir. racaat ediler•k ~J ·Jetle tecziyc•erıo 
1 he kat'i bir netice vermedi. Vur plan düşündüler. Oyun yerinde İ -o- gidileceği. veriyor. Buna göre harbi kanun ngiltere ve Amerika arasında 
~ mak istemiyordu. O kadar çok Seres şerefine bir idman bayra- han'cı· ila·n eden Kellog misakı- bahri müsavatı temin etmedig"i İzmir oolis müdürü - - ----· 
· t 1-· Ahd' it t t t. d'l k t Bitliste aüz~! paı-l> <vurmuş u ı<l. • • ı sa ana ·1 mı er ıp e ı ece ' mparator nın ruhtına mue:ayir beyanatta gibi bilakis vaziyet İngilterenin RA '"' 

k. l .... b' k' d b tt d bl k ~ A.NKA .. 2. 8 .. <T .. e.l.efonla)- BI.TLl
0

S,28 (uı·tıı·yet)_.. 
ı san ı asır arca surmuş ır a- a ermu a ora a u unaca - bulunan hu" klımet re'sleri hak- lehinded'r. İ 1 m 

b t B 
.. d t ht t Ş ı·k .. "it" .... d K zmır po ıs mudurunun tebdili- Ga . H tl . . 1 ·k ııeıi 

· us u. azan ruya a a mı, ı. en ı guru usu ıçm e ay- kında Cemiyeti Akvama dahil d . b' k zı azre ennın 1eı.. e -
. >.kanlı bir deniz üzerinde ergu- ser kolayca katledilebilecekti. devletlerin nazarı dikkati celbe M. Esat ve H !rlr. Snovvden ne aır ır arar yoktur. nin bulunduğu Gökmeydan Ga 
1 \'an rengi yelkenler açmış bir İşin en ufak teferruatı bile tes- dilecektir. Fakat bu karar bun- • -<>- zi parkı çok güzel bir şekild . 

. serseri gemi şeklinde görüyor- bit edildi. Dev cüsseli, pehlivan dan scmrası içindir. Rifat B. davası tinde bidayeten serdetmiş oldu- icra kanununun tadili teziyin edilmektedir. Burası !1
1 

. ·; du. Bu kanlı dalgalar üzerinde gibi kuvvetli bir adam olan kon ğu talebi geri aldığından bir iti- danlık ve çiçekleri, havuzları ı 
, Agripin'in cesedi yüzüyordu. sül Plantius Sateranus, Kayse- P_AR~S. 27 A.A. - Akvam laf elde edilmiştir. gelecek seneye kaldı şarkta mükellef bir park olrrıB 
• Sonra bu ceset birdenbire ağ- re yaklaşıp önünde eğilecek, o Cemıye:ıne muz~heret . etmek Birinci sahifeden mabat Nihayet, muhafazakarların ANKARA, 28 (Telefonla)- tadır. 

• • j zını suyun yüzüne çıkarıp bir sırada birdenbire ayağından çe maksadıbl~ ;~~~~~ili etmış li ?1a~. tazminat ile mahkum edilmesini is- vermiş oldukları takrir 70 reye İcra kanununun bir maddesinin - 0
-

\ şeyler söy~üyor, gözlerinden so kip onu yere düşürecekti. Son- Fransız ır ıgı 1 are. ~:c . sı mu · karşı 172 rey ile reddedildikten tadili hakkındaki layihanın mec Dahiliye Vekili geliyor 
luk çehresıne yaşlar yuvarlanr- ra iki dizi He karnına elleri ile him bir karar suretını ıttıfakla terı:;ıMumaileyh tarafından aleyhime sonra müzakerata nihayet veril ı· ı ' b 

1 
· · B k ıste müzake ·esi bazı esaslı tadi ANKARA, 28 (Telefonla) .... 

• yordu. Bunun üzerine gene mi de omuzlarına basıp kımıldan- ka u etmıştır. u arar sur.e- arı!ınıı ve Ar kma Ceza mahkeme- miş ve celse saat sekizi biraz ge- ı· İ ı b' k d ' ata intizaren gelecek seneye Dahiliye vekili yarın aksarn s 
; . kan dökecekti.. . masına meydan vermiyece:t, di tinde h~r. ın an un v: me. :nı- •inde görülM< kte b':'lunmcış 0!an da- çe tatil edilmiştir. ı ı h k rıld•gını ıla e ı d b de ,aL• d tehir edilmiştir. tanbula hareket edecektı'r. 

İhbar edilen adam mevkufttf. ğer suikastçiler de bundan bil- yet a.rıcıne. çr a ·. . - va ar nnmn a ır a ı ava 
istifade vuracaklardı. den mısakı 1mza etmı~ olan bır vaı·dır. Bu davaya ona k>rşılık ol-

Bu vaziyet üzerine müteşebbis- .. b · k h mr k üz•e ar '"um. 
1 _ !er acele etmek lüzumunu his- (Bitmedi) hükumet reısı u m~sa ın ru "U•ulii" 357 nci maddesi bu ka- 0 R M 

Bir intihal> . 
mektebi bütçes' Yüksek mühendis 

'.:ı set tiler. _ ve manasına mugayır ve umu- bil C:unların b'rlikte hü!<molunmaaı· L ND A, 28 A.A. - u-
" p· , B · , .. mi sulhün devamı için tehlikeli nı amir o!d,;;u ve diğer taraftan hafazakar meb'uslardan birinin ANKARA, 28 (Milliyet)- ı mektebe muallim muavini olS 

ıson un aıes te gayet gu- 1 e ·r 
·.,.:el bir evi vardı. Neron pek sev Ticaret odası toplandı sözler ~övledi~i .. h,~zı hatıral~rr l Ma~ınut E.•atB:al~y~ine bundan evci is.ti~?sı üzerine }crasına. lüzum Mecliste müzakere ve kabul e- rak alınmak üzre üc efendiııı. 

· diği bu evde bir çok defalar kal göz önune getırdıgı ve bazı dus. açt:g·m ~~ma11l :ıu. hakare.t dava· ı gorulen merkezı Mottıngham dilen yüksek mühendis mektebi Avrupa ya gönderilmesi için Jı1 

K d
. . . d turlara müracaat ettiği takdicde 1 s•ndn." ı- ·ı Moclı.•~ ... •evkol~naro~ kısmı intihabatında yine muha- nin .. ,9 .. 30. bütçesinde me~tebin tçeye tahsisat konmus.tur. S.1 

mıştı. en ısını oraya avet et (Birinci sahifeden mabaat) .. .. . l ak MccLsçe maJıın•7c,ının ref ı tervıç l f k• 1 d M O'C · · ~ -
. mek muvafık olacaktı. Fison hukuku duvele muteallık o ar cdi!ıoıedifri cihot!• m"zku• motdde aza a~ ar. a~ . onnor ıntı- mu , urıyet namı rektorluga tah- Efendilere ayda 150 lira taf1Sl 

.• hakkında ihbar vaki olmamıştı. yordu. Vehbi B. asabi bir tavurla a· ortaya çıkacak meseleye Akvam hiik.nü mahfuz tutulmak ve hakSlz hap edılmıştır. vil edilm.iştir. yeni bütçede ida- sat 200 lira harcirah ve sened' 
·Kayser kendisine en emin bir yağa kalkarak şunların kabulünü Cemiyeti azası olan devletlerin ve kanun•uz bir surette hüküm su· - • re heyetı tezyıt ~lll:nmuştur.~u iki maaş tahsil üc;reti verilece~ 

l .
1 

b k d D muvafık gördüğünü söyledi: dikkati celbedilmektedir. duruna m•hal kalmamak üzre k,yfi. Çinde kadro talebe adedının 350 ye ıb- tir. Bütçeye tem ·. 1 kongrelı 
~ c ostu nazarı e a ıyor u. a- t vetten evvel beevvel m~zkiır mah- 1 ğ' .. . d'l . sı ve 

d
. . 'h · t · b ı - stanbul büyük bir liman ol- a ı esasına gore tanzım e ı mış · n· k fl . . d tal vete en ışesnz, ı tıya sız ıca et k·me rabcrdar cJilerek badehu ikti. . di. f 'h . b re ış ra masra arı ıçın e 

edecek, suikasti orada salim bir mağa namzettir. Parlamentodan sorulacak 2 °yi muaınoı~ ı'fa buyurulmak husuı- Dahı" l~I harp ! tır, ger tara tan 1 tısas şu e- sı·s t ·ıA l t ec 2 - Halır en tabii bir limandır. ~ - - l . . "k" . 1 . . k" d a ı ave o unmuş mevcu 
surette kuvveden file çıkarmak ' larını maalihtiram İ•tida ederim, .,.. erının 1 ıncı sene ennın uşa 1 

• • • .. • jçir 
· k · B · p 3 - Haliç asri vesaitle teçhiz edil· PARİS 27 A A Komü r d' ve mektep heyeti talimiye kad- nebı muallimlerın ucretlen ı İ ı,abil olabılece tı. u pro1e i- melidir. • · · - - en ım.,,. ŞANGHAY, 27 A.A. _ şı·- · d 26 000 li k falı3 

lm d k t
't' J'kl · nist fırkası Yenbay mahkfımla- . _ . • rosunu mektebin hali hazırında e ' ra onmuş, 

sonun umu a 1 ı ız ı erı 4 - !stımbul limanı fevkaıa·de mu"· 
1 

h' d 
1 

.. . 1 Dıger taraftan verılen malu- mal kuvvetleri Tsinan'nin kapı- yen' bele · k" d .. selıe-ı d k
.. k Id apı an numayış er ki muallim teşkilatını bozmıya- ı şu nn uşa 1 muna , 

· rnrşısın a a ım a ı. saadata mazhar edilmelidir. rı e ın e Y t .. H d R' f t B l k d l · 1 d" L' · d bC Zadegan sınıfının imparator neticesi olarak zabıtaca yaka- ma a bgor~ b~y .ar.d ~la h e~ arına a ar ge mış er ır. ın • cak ve binaenaleyh zaten mev- tıle ihtiyaç da olduğu hal e . 
5 - Galata köprüsünün kaldırıl-

1 
H' d' .. 1.1 . t gene ugt•n ır ıstı a ı e eyetı Yin - Shien şehri iki hafta mu- 1 · b h sene ecnebı" muall' dedill1ıı 

k
.. k - • la o an ın ıcını ı en ev cut o an muallım u ranını tez- ım a . 

: . nev une çı armaga ,;arar Vl"r- ması zaruridir. _nmf 1'?F d .h 1 - hiikimeye müracaat edecek ve hasara ve bombardıman edı"ldik tır 
d 
.. · p· h f b" d d k sa an ı r~c arı me yit eylemiyecek bir tarzda ola- tezyidinden vaz gec;ilrnİŞ 1• ı ıgı ıson, tu a ır a am ı. . Bir ç.o. k h .. atiple. r daha raporun le- 1 ve.. ran . r • • ." yeni şahitler dinlenmesini talep ten sonra hu"kuAmet kıtaatının e- -· , k' 'k h d ı h kk d dahıl ye ve mus rak barem kanununa tevfiki lü- Mektebin tecrübe laburatuvıır.'. 

• .ue ı, nazı , sevimli idi. Sey- ın e soz soylediler Fakat Muhsin se esı a ın a 1 d k · M ·ı h .. ı d' li · · 
H d

. · • 
1 

d . . h e ece tır. umaı ey soy en ı- ne geçmıştır. d 1 ·ı li h · t k · ı k burııY• 
l · iat ve fezahati gizli kaldığı ve am ı Beyler raporun noksan ol- temlekat nazır arın an ıstıza - _. .. , d k k ah' zumu o ayısı e ta m eyetı ma rr a vıye o unaca ve 

için faziletkiir addolunurdu.İlah duğunda ısrar ediyorlardı. ta bulunmağa meb'us M. Ber- ~ın~ ç-ore yem en pe ço ş. ıt aşatı tezyit olunmuştur. Beher bir mütehassis celbolunacaktl"_ 
N tt' d t b 1 11 . • ısmıru mahkemeye verecektır. 1 b · · "b · · · h B ı 111e fara inanmaz, fakat küfür de et .... e .. ~· • stan .u rruınının ıslahı thon'nu memur ctmıştır. kunacaktır. Her iki cevap gel- ta e enın ıaşe ve ı atesı ıçın ta areme göre tanzim edi eıı c 

, mezdi. Sefihti, fakat fasik de- duşunulurkcn tctkık edilmesi kaydilc Rey topluyor miştir. sis edilen 50 kuruş 55 kuruşa murin kadrosunun tatbiki ise g 
'ld' S f' k raporun Vekalete arzma karar veril- H" d" ' .,d ahkfımlar • • iblag" edilmiş ve avdetlerinde lecek seneye bırakılmıştır. 

'ığı ı. ar ıyatı a la hayret ve- di. IJl ıı:;ını em Haydar Rifat Bey İstanbul Avdın Demiryolları müdürü 
. recek kadar fazla olmakla bera HANOİ, 28 A.A. _Son kar avukatları arasında da bir an- M. ManişLondrada bulunduğun Tahlisiye idaresinde tasarruf ber gene de göze batmazdı. Ha- Gazeteler Bitlise 5 günde 1 1 k b ı d b. k dan ifadesi alınamamıştır. Ban-kikati halde hiç bir meziyeti gaşalıklarda z:methal o.an yer ı et yapmış ve un ar an ır ıs 

yoktu, hiç bir kanaati yoktu; gidiyor !er hakkında cinayet mahkeme- mının noktai nazarını almaya dy;~;a~it;~:z::ı~yis: ~~1::11;~~:~ ANKARA, 28 (Milliyet) -!icra ve işbu müdürlük kadros~· 
1 yül:sek, derin hiç bir fikiri yok- BİTLİS, 28 (Milliyet) _ si kararını vermiı;tir. lO idam ce muvaffak olmuştur. Haydar Ri- Tahlisiye idaresinin Mecliste na on beş on iki ve on lira rrııı3 r 
'. tu: buna mukabil çok terbiyeli İ~~anbul gazeteleri buraya beş zası, 26 ~üebbet kür~k, bir mü- fat Bey bu reyleri Mahmut E- ~~:i~cfsea~~~ü~ıg~t':ı!~~~. i- kabul edilen yeni bütçesinde ha- lı üç katiplik ilave olunrnuş~ılc 
i .:i. gunde gelmektedir. Posta, Di- ebbet hapıs ve 38 °:ek~ı,bel O muhkte salt Bh~ydhak~kdında aç:1ığı dtavha?d'? N. B . zı tasarruflar yapılmıştır. Bu Fener gemisi birinci ve i!ı'. 1 ~t 

,1 Riyakardı ve riyakiir olduğu ;:arbekir'den kamyonla sevkedi- lif hapis censı ve 1 1 r~e~ a~ a ey ın e L avası 1 e ev ı 1 azım eyın maaşına zam meyanda merkezi idare kadro- posta kaptanlarına mıntaka ~ .1 

ı için her şeye gözyumardı; foya lıyor. Hafta da iki sefer yaprldı-ı rarı vardır. }d~:na mah~um e~ı iktiza ettiği esası üzerinde top- yapılıp yapılmadığı hakkında sundaki levazım memurluğu merkez hekim ve seyyar sı~~ı~ 
s1 çıkmıyan sathi nezaketi ile 

1 
ğmcfan bir postada üç, diğer lenlerd~n ~ordu .Yenbay de ı- lamıştır. müddeiumumilik zat işleri mü- kaldırılmış ve levazım umumu memurluklarına cüz'! rrıılıt 

herkesi kolayca teshir edebilir-• postada dört gaze:e almıyor. dam edılmışlerdır. Mahmut EaatB.in beyanatı dürlüğünden gelen ve vakr isti- b.i.r .ı.evazım ;'e zat işle~ ~~~~r- zam yapılmıştır, tahlisiye r~51110, 
di. Onun için herkes tahta geç --c- ·-·· ·--- liim cevabı okunacaktır. luğu ve aynıyat muhasıplıgı ıh- nin tahsil ve murakabesıtl . 

- 1• 'k .. .. d uı dl l d Aldığımız mali'ımata P-Öre B t ı1 d d 1 k b .. d .. · t 11r ınege rn ayı onu goruyor u. 15 polis köpeği getirtilecek ıı' n S an 8 Adliye Vekili Mahmut Esat u cevap a yap an zam a as o unara u mu un ye e ve- hizmetleri mesbuk olan rrıerı; ı 
' Fison bu tevcihi kabul ediyor- - B b hk d b bir nizamsızlık olmadığı bildiri! rilmiş Anadolu kavağı deposu !ara bindo iki nı·sbetinde a108 

• 
. d Alın dan gel b. l' K 1 k • ey ugün ma eme e uzun e kt d' y k" 1 d H . k d b" b 'k ~ eıı u. anya en ır po ıs an 1 Ve ayl yanatta bulunacak ve Haydar me e ır. arın ı ce se e a- yerme mer ez e ır am arı a- itasi hakkındaki esas bütçe ~· 
1 Hatta Neronun katline bile hic köpeğinin Polis müdiriyeti tara ydar Rifat B. tarafından Mah- me ve merkez kavak memurlu- c" . t f d b"tce kıııtll 

k
. d .. · - f d t 1 d - 1 BANGON 27 A A Bı'r Rifat Beye cevaplar verecektir. E t B 1 h' 1 d _ .. h .1 1 umenı ara ın an u """' çe ·ınme en rrza gosterıyor- · ın an sa m a ın ıgı yazı mış , . . - mut sa . a ey ıne açı an a- gu maaşı uçrete ta vı o unmuş d t d'l · f Bütçede P'.. 

'u ... Ancak bıı ciirıne iştirak ise de bu doğru değildir. Bu kö- manyahlar ile mecusiler arasın- Davanın tehiri muhtemel vanın devre sonuna kalmasına tur. Kezalik mıntaka müdüriyet a1.n ayyt ke ı mdııı ıtr. · o\uııaco" 
1 · y 

1 
k b d b 

1 
.. • • b" M h E B . . 1 g L mı a asın a esıs , 

n •Pek ıstem vorclu. a.vardı- pe ura a u unan bir Alma- da aksam uzen yem çarpışma- ınr=n a mut ,sat . tara- lenndekı marangozluk ara nak .. . .. .. .. 11 fil 
r, beyhude ·İsra. ettiler. Pi- na ait olup Polis müdiriyetine !ar olmustur. Birmanyalıların ANKARA, 28 (Telefonla)- fıdan Haydar Rifat B. aleyhine kas ilga edilmiştir. Diğer taraf roket mev~ıı. r;ıucluru~~S ııdt1 

r, nazı!: ve mütebessim. ken- götiirülmüş ve bir tccriibe ya- mecusilere ait evlere taarruz et- Yarın sabah saat 10 da Mahmut acılan davanın da-hakaret kıs tan Karadeniz Ereğlisinde te- aşı 65 muavınının 55 
v. uçrC

1 

er bel:le-'l•ı nişi yapmakta pılmı~tır. Yapılan tecrübe de tikleri söyleniyor. Mecusilerden Esat ve Haydar Rifat Beyler da ni'ı-tehiri lazımgelip gelmiye- sis olunacak roket mevki müs- tayfasının otuz beşer !ıra 13iil 
a ır oldt•~uPu söylüyor: muvaffakıyetle neticelendiği i- 10 kişi telef ve bir çok kimse vasına devam olunacaktır. Bu ceği hakkında mahkemenin ka- tahdemini ve ihyasi mutasavver olarak tesbit olunmustuı;; .·;;ii 
- 'l-,p=mı:ım, dostlarım, ya- çin 15 polis köpeği celbine ka- de ağır surette mecruh olmuş- celsede mahkemenin geçen defa rarı muhtemeldir. Bundan baş- sis düdükleri efradı karsılıklarr ,çeye ilave ed;len üç ;;is tltıd~ııf 

pa"ll:.ım!. diyordu. Misafirimi rar verilmiş ve bu hususta Ve- tur. Sabahleyin çıkan arbedede verdiği karar mucibince Bursa- ka Hikmet Beyin ifadesinin gel- için bütçeye tahsisat k'onmuş, I efradı için 30 lira maaş korı ı.ır' 
~vimde öldürtemem. Misafir- kalet nezdinde teşebbiiste bulu- 6 kişi ölmüştür. Kargaşalıkların da Neşet Beyin, Bandırmada hu mesine intizaren muhakemenin levazim ve zat işleri müdürlü- tur: Tahlisiye idaresi ıııcflleı·ı 
rervc!"liği:ı bn şekli benim har- nulınuştur. Köpeklerden bir ta- başladığı gündenberi morga 54 kuk hakimi İbrahim Beyin isti- cumartesiye kalması muhtemel ğüne tayin edilece1< levazim me !arının baremide gelecek seti 

1
, cım değil. Sonra acaba bu yol- nesinin kıymeti 300 liradır. ceset nakler1ilmist;r. nabe suretile alınan ifadeleri o- rı;r. murun maaşına on lira zam bırakılmıştır. 
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Fikir, ..M.lz;ı ıh, Ecleblyı ıt, 
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/\srın Umdesi "Milliytt" tir. 1930 bütçesi lstanbul mıntakası -

2B MAYIS 1930 54 üncü haftanın s inciliğini nın bir kararı 

... • • • 

Daruşşafaka lisesinden 134 Ah-

~~;:~ ::::::·--~i: ~:~~}~;::,::~=~~:~ ::: ::~~~~:~::y::~~·~a:i ~ıx:nTIXAIKII~:::ı7Mx:: •BXA:XIBI~I 1'.EI~::: ::ı· x:::x~ı;i 
lııanbul 3911, 3912, 3913 Altın Petko'nuu kızı vadısı B: M. Meclısının 1930 f . . .. ğ" A k • • 

bütçesini tetkik ve tasdik etme- esını gorme 1 n ar~ • ~ 
Q ~BONE ÜCRETLER/ -Bulgarcadan- sidir... .. A • • mıntakasına teklif ettı Yannki perşembeden ittbaren ~, 

H · · • Butçe, her hukumetın faalı- TUrkiy· Futbol Federasyonunun Her •un <ut 17, l ~ den l 9.1 2a kadar 3 1 1ı Türkiye için anç ıçın Bay Petko qehrin en zengin le ehemmı·yet verı·ıını·yecek bı"r d B ~ • • 
ı ' ~ 400 kurut 800 kurut d 1 d d~ B b "Jd .. - .. yet P'.0~~amı~ı~ aynası ı~. u inhililinin Türkiye İdman Cemiyet- Tam ve mükemmel senfonik orke<tra 8 
ıı " 750 1400 a am ann an ı. a ası o ugu delikanlı değildi. senek butçemızın de tetkik ve • k . d 

1 

• . 1400 ·:. 2700 : zaman ona sade bir altın bırak- Fakat davetlilerden biri iş1 müda~aada rakamlar~ istinat et ~:ini~!1~~1ı~;:u;.d':'kerede~~~ğ: ;,:~- • j ~ 
1 
K YSaaEt 

8
22 dnenEiıibs•t•~ N E M l 

mıştı. Fakat çocuk sonra büyü- ona tekrar anlattı: mek noktai nazarından büyük lilmdur. Hatta geçenltrde bır refıkı- • 1 
I' llcıen evrak geri verilmez müş,. para kaz?.n_mış, şimdi de - Bu cadı Baba Gorgo'nun bir kıymeti vardır. Va;idat ve miz bu husustaki I<_ararı ay~1<n neş- • 
,,,, J b d J 0··ıu··su·;du .. r. -.. retmı'•tı·. Buna raı:men munbal fe-''"•tı' h lar 10 k tu zengın sayı an ır a am o muş- f f 11 H kfi , c geçen nuı a uruş r. · · · mas~a ası . arının . u m~~çe derasyondan bir iki kişi hata Futbol 

·~.•tc ve matbaaya ait ~lcr için tu. Bunun ıçı~ Petkoya altın Ihtiyar Baba Gorgo öldükten ne yukself bır hasasıyet ve ıtına federasyonunu mevcut göstermekte 
c"'Udüriycte müracaat edilir. Petko derlerdı. sonra gömülünce cadı olmuş, ile tetkik edildiği barizdir. Ma- ve bu mevcudiyete hakları olmadrğr 
~t•teın!• ilinların mea'uliyctinl Bu gece Petko'ı1un bu''yı'ı'k e,,,· gecelen· l·edı' gı'bı' bag-ırn1a<>a k d' ı c ı ~ ' "' liye vekilinin hesap ve mukaye- halde teeahtip etme te ır er. .~P ~-

kabul ehne.ı. davetlı'lerı· alma~a ka"fı' gelmı·- başlan1ış Heı gec me~a 1 k · d d ki f d uhru ~ . . . . . e ~ r ı seye istinat eden izahatı devle- rın e taşr ı arr e erasyon m -
~===========H yordu. Çünkü zengin Petko bir tan kedi sesi geliyor. Bunu İva . • . · ' .. nün üstüne imzalarmr atmakta ısrar 

HER CUI\>IA VE PAZAR GÜ.NÜ 

VARYETE PROGRAMİLE 
BÜYÜK VARYETE hlJ tın malı vazıyetı etrafında mup- eden bu zevat, bu harcketlerile fut-

il GÜNK1't BAVA ziyafet veriyordu. Davetliler a- da söyltiyor. h 1 k 1 d p J k lJ em ka an no ta arı ay. mi_ at- bol İ§lerimizde bir çok k_ arışıkhklara ..ıı e { ya ında 
l'ti rasında en ziyade nazarı dikka- Nikola fazla cevap vermeğe 1 h 1~k'-'l '111 

11 · ft buıret en çolr ~2 en az . lb d b' . N 1.. . D mış, yanış es_ap ve te a tu er- da sebeb'._}'et vermektedırle_r... ..ıı YAZ S f . .. . 
• dtrtre idi. Buıün rüzılr tı ce e en ırı varsa o da iko uzum görmedı. ışarr çıktı. den doğan şayıaları reddetmiş- Mesela, Galatasaray klubu Avru- '111 AHNES NlN KUŞA Dl • 
'lltehavvil hıvı kapalı olacakıır. la ismindeki delikanlı denebilir Giderken: tir. Maliye vekilimiz yalnız büt pay.: bir turne tertip_ ediyor: Bu_ hu- ~ .. • ~ 

di. - Ben senelerce asker ekme- · · h ti · h _ susta ıazrm gelen musaad~yı ıstıhsaı s ve ınunasehettle heyecanlı varyete nunıe- , 
Nikola askerden yeni dönü-ı ği yedim. Şimdi sizin cadınız- çemızın ana a a;_ın: ıza_ _et içitı İstenbul Futbol hcyetıne mura- .. • . 

mekl~ kal.mayıp hukumetın ık .. ~. caatla müsaadeyi alıyor. Diğer taraf- roJarı IYOSterılecektır. 
yordu. Fakat şunu bilmeli ki dan mı korkac;ığım?. ·Diyordu. tısadı: cephede tasavvur ett.ığı tan inhilal etmiş Federasyon namr- • .., l"> 
nefer olarak askere giden Ni- Onu menetmek istediler. Fa- d · F .. X""X_..r,...-~X_....,~..,-... ~..,~..,~~- 11 • 

ıslahatı borçlar meselesinde ta- na hareket edenler müsaa enın e- ..aı.. ..aı.. ..aı.. ..aı.. ..aı.. 

S 
kola başçavuş olarak dönüyor- kat _bu~a muvaffak olamadılar. ki ettiği politikayı, vergilerde derasyondan alınma•'. lazım geleceği 

..... .rr ................. ...... ..... ....- ...- ....... ..... ..... ..... ...... .................... 
1\ d k o f du. Şınıdı ona heı kes acıyordu: .1 J? tti.. · t 1 . beyanile Galatasaray m bu sey2h2tı-
pOf a neza et f Altın Petko'nun evindeki ka- - Zavallı delikanlı. . Cadı ı tızam e gı sıs em erı uzun u- ne moni olmak hevesine düşüyorlar. 

" 1 b 1 ,_ d k Ç ' k d h b . k d. zadıya anlattı. Bu beyanatın da- N c salahiyetle vr ne h:ıkla' . 
r.ı._. f b a a ıı.ı. arasın a ızı evetna yı çarpaca a a en yo ; ıyor- . d - k d h . d · .. 
""'" utbolu !jOk ka a oynı- '>iç unutmamalr. lrdı. hı~de .. ol ~gu a ar ar!~te .. e İşte bu ve buna benzer hareket-

Ve çok defa kol ve bacak L"k' k d N"k l htisnu tesır hasıl edecegıne şup !erle sporun teşevvüşe uğramasına 
~ Güzel bir kız olan Çevetna'yı a ın ro germe en ı o a İ 
~tuz .• Biz bir taraftan bu- .. .. ~ ~ . _. he yoktur. mani olmak üzre stanbul Mınta-

t lıijY!• cereyan etmemesi i- babası acaba kime verecekti? .. dondu. Yanında bır de genç >ın Bütçede olduğu gibi harici kası Merkez heyeti dün mühim bir 

!t eQbır alınmasını ı"sterken, Bu sual her vakit tazeleniyor, gene kansı vardı: t d' tta ı'thalat ve 'h C"tta karar vermiştir. Hikmet Beyin tek-
h k b. .. )" h . d b 1 ı· t d d' d 1 d'". . e ıya • 1 ra a J'f' .. . . 'f kl ·ı b k t t f er es ır tur u ta mm e u u- - ş e, e ı, ca ı c e ıgınız d ,. b' . . ı ı uzerıne ıttı a a ven en u arar 

ara tan gfiya spor müna- b d ç· L 1 a katı ır muvazene tesısı, va mucibince İstanbul Mıntakasr An-ı i nuyordu. Fakat doğrusunu söy u ur. ıngene o a... 1 b "k il f' 1 t Stlıi altında o kadar ka- 1 k J" 1. b k' S t f ·ı· d' tandaş arın azı mu e e ıyet e- kara Mmtakası Merkez heyetine , ın·· eme azım ge ırse unu ım- onra a sı at ver ı: . . 1 h . , . . , 
Unasebetsiz yazılar inti- b'l . d L 1 b ...... ! .1 k nnın azaltı ması ve ancı borç- bır mektup yazarak Merkezı umumı 

i•t'~ror ve o kadar kalp kırı- se ' ınıyor u. . 1 - o a uyucu va ı e orta - lar meselesinin her iki tarafı kararı mucibince inhilal etmiş Fede-
• "-1, ben"dekı" kaba futbolu- Bu gece davetlıler arasında olarak bu masalı uydurmuşlar. . d k b' k·ıd h 11 rasyonu tımım~dzğınz ve herkesçe bi-

b en hararetli dedikodu mevzuu ı Çobanların torbalarından ek- t1atmın e .ekcte d~r şe 1 e a o- linen bu vaziyete bir nihayet ''ermek 
Ll tınun yanında kuştüyü gi- .d. Ş h . 1 - d b. k 1 b . k unması ı ısa ı programın tat .. - k kt. k d 
~ §U ı ı: e rın ınezar ıgnı a ır me Ç3 an u çuıgene arısı- . , . ' . . . uzrt- umumı -ongre a ıne a ar 
~it 1il~r. Haklı sözUn kaba ve cadı türemiş. . . Her gece ora-1 dır. Kedi o-ibi baaıran da büyıi bık~, zıraa.t .cephesındek.i faalı- Ank:ıra '.'iır::akas'.n'.n Fedcra~yon 
~-cavız olması l~ııımgeldig-i . ' .. r· • " . !" . . yetın tez vıdı, Devlet Bankası- .azuesını gormeSJl'.ı teklıf etmış ve 

· "<!. - dan gecenJerı korkutuyormuş ... cu va nın kenclısıdır.Buna hepı k:1. 'b' 1• .k d" An' arad b . •-n kabul cdilirS< 
"lt tnedent memleket]erde ~ .. . 'k" . · · rıın teş ı ı gı ı ma ı ve ı tısa ı ıK a u Lf' .!-. 1 

.,, Sonra cadıyı gorenler bır ı ı kı- nız ınanmışsınız '·· . . . db' 1 · 
1 

. k ı · · ·ı '"et l k B b k bütün spor menatı ının rey erı ıstı.1-". ve usu yo tur. u ııi- . - . .. ır co te ır erın a ınması ıs-•l""" ~ şı deo-ıl Sonra Loloya donerek · • sal edilmeğe başlanacağmı da ilave 
L '' ilmi bahislerde kaba ve ~ :. .. . . . · tihdaf edilen gayenin tahakku-
"<ret d Buyucu karı İva ısmındekı - Haydi git dedi bir daha k . k' -· .. h etmiştir. 
~ f e er bir uslup kullanma k k b d .. .. t" ' • una ım an verecegıne şup e Bakalrm, münhal Federasyonun 

hııen.a netı·celen' olur·. Bı'r ker oca arı u_ ca ıyı gormuş u. cadı olma .. Sonra kurtulamaz- , ktur" l'I. . h' 1 . b . 
İ b l d d K ) o sa a ııyetsız sa ıp crı u vazıyette 

sı _va_ yam .. an.. __ ır <a _ ın . ıı_-. . uvvet sın elimden ... Büyücii karıya ' ·----· -----~ Stem yazı yazan muhar b - ı - hata hakları olmr}•an mührü ceplerin-
"~ - lı ır buyucu oldugu ıçın ısterse da işi anlat ... 
• ,1,şaıısı terbiye tel§kkilerin- kt b·ı .. _ . . ) Yeni neşriuat de taşrmak ve bu mührün üstüne 
:"Phe hasrl olur, saniyen t~~u an 1 e sut sagar, getırı_:- Herkes hayrette idi. Nikola- futbol işlerimizi karıştırmaktan baş -
; hak.it söz kabadır" tarzın- ?~:· :: -~'ı.rtık o da cadıy~ gordu-jyı heğenmiyen yoktu. Herkesin Bir kitap kapanırken ka işe yaramıyan imzalarınz atmakta 
,,anlış bir zehap peyda olur. gunu soylerse buna kımsenın •nazarları birdenbire Petko'nun ısrar edecekler mi?.. S. Galip 
~ v, d • şüphe etm~si caiz olamazdı. güzel kızına ilişiyordu. Kız ela, Edebiyat kütüphanemiz kıymetli * * * 
ı.. - ogruluk iddia edenle- Cadı gelıp geçenlenn roban bir şiir kitabı kazandı. (Bir kitap ka 
"lltıu hd' ahki · 

1 
. "-. - Nikola da kızarmışlardı. Altın ~ te ıt ve t r ıle bu- t b d k k k panırken) unvanlr bu kitap Şair Su-

·ı~. sı hak ve hakı·kat hare- a:rn · or ~sın a 1 ~ megı a- Petko bunu görerek: s ı·h B · d. Ot b .. 1 
~ı tıgı bıle yıyordu. . . at a ı eyın ır,. uz eş guze 
~l namına cidden açınacak B f l • d k. - Gel N ıkola, dedı. Kızımı şiiri ihtiva eden bu eseri karileriınize 

t .. Haydi futbolun sert ve k du. n~nk ena ıgın adn ımse 

1 

sana veriyorum. Herkes şahit tavsiye eduiz. 
ıtırı en mı urtaramıyor u. 1 .. _, .. 

I hakemlerle tadile uğ- Cadıya dair daha pek çok şey o su~. . . A • .. .. 

~,;Ya bu he~ satırda ~ua- ler sciylendi. o zamana kadar Nık~la bu~a !~yıktı. Çunku Fevkalade nusha 
ıı;_ lttrk satır atmak sıste- sesini çıkarmıyarak söylenen herkesın kor,;tugu cadıyı orta- Tılrk S~or 32 sahife çıktı 
t ~sıl düzelt~lim... Acaba şeyleri dinliyen askerden gel- dan k2ldırmıstı !. . Tllrkiyenln en gUzel mecmu-

~tl ıde bu bagırtılarla mı miQ Nikola nihayet tahammül &!ı Ttırk Spor son maçlar ve 
.,, Ccekn "' . . J:;1.. k d' / spor hareketleri münasebetile 
(cc · · . . edemez oldu. Dedı kı: ı-ır B ıspanser 32 sahifelik ıevkallldc !:ıir nus-
~:nbe~~de._ve ?'aşlı" geç~- - Siz haki~aten_ mezarlıktan hugünkil muayene ha halinde çıkmıştır. Zengin 
ı, 1. gorduklen bu neşn- bir cadı çıktro-ına ınamyor mu- saatleri mlirıdcrlcnt ve resimli ) azıia•ı 
ı,, 11ıııçt " usulünü daha genç- sunuz?.. "' •porla alakadar olmıyanlıırı bile 
"l!. d l Beyoğlu l faik fırkası dispansw- kcndisile meşfıul edecek mıılıi· 
'e er erse sporun te- Herkes susuyordu. Nikola öy ııin bugünkü muayene ».atleri ccd- yettedlr. işte baı.ı serlavhalar 
lıı k istediği "efendilik" veli beneçhi aıidlr; B21yrıığ11 hD.rmet. Beleçıen maç 

a Çok yazık olur. · · ih · ı· d k Ik · se,·retmc.lr. lkr~mıvcll müsabaka gırmesı tıma ı orta an a ar. ::>aat ı lauahk Doktorlar J " -

1' L Ö 1 ı ı Hikaye, işin alayı, Kadın tay-
~- "'l"lllaz sokaklar! yleyııe ko ay ge e. 10·11 Ayniye El\ art :;;ehbaz il. yareciler, Yelkenler arasındaki 
'<ıı Bizde de var. • 11· 12 Dahiliye Ali f'ııat il. mllcı:.dele, Karii<atllr. 
"ltı •net İstanbuldaki çıkmaz 11-12 Cildiye Çipnıt it 
·. %11 kaldırmağa karar ver Bir gazete Almanların sey- 11·l2 Eıfol Diraduıy:ın B. 
.Sı~ zeı fikir.. takin bu sokak yar bir tiyatro gemisi yaptıkla- 1- 2 Dahiliye lhr,ıhim l\cnıal B. 
'İigb~t sokak mı yapacak yok rını yazıyordu .. Rüfekadan biri 1- 2 :\lsıh·c Fresko il. 
~tün ortadan mı kaldıra- dedi ki: 2· .i ]\ulak 'e haıı;., ı·:. BehçeıR. 
\t fun değil... Erkam E- -Bunu bir icat telakki etme! 4· 5 Asobi•c Ahmet 'ükni il. 
I\ ~il nüktedan bir zat bu -Nasıl? 5- 6 Harici'" Oper"'"" 1 la"n 

a hana dedi ki: - Canım, meddahların anlat llti>ntı B. 
il. Çbı_ltnı_ az sokakları kaldın- tığı "pazar kayığı" yok mu? İş- Diş hasıalıklan Yani 1 loryatidis \e 
-~ o 1 t d ı t · ı l\luırnnfdt Htıler 
·ıt il elikle hem halkımıza e on an ;:op·ya e mış er. ı-

fıem de işlerin çıkmaza FELEK 

Şdyani h~yrei değil 
[rı son nı ıdıı-a muvafık ln~iliı 

kuma~ianndan ı.,riyinmck \ c fttbrika 
fünına a[m1.k ısu.: yı.:n şık ZC\ ar~ ku 
ma~l;ı.rinı Ynlınız Galata'da K:ıraköy' 

de Tnpçula< caJde, indt lkbtk trJ· 

m\ayl;ırı dur.ık n1ahallindı.: 5J nurntro 
lu TAYI l\IA \ kuııı•i Tic•rtrhnne-
lcrlnd~n :d<lıkhı.rına ha~rt:t etm~:yiniz. 

'l 'a'.t:p Yukuund1 hirinci 

tcrLih:rdt.. te\-!'i\c Ldilir. 
~ınıf 

Cumaya Galatasaray 
Beşiktaş karşılaşıyer 

Futbol heyetinden: 
30 Mayıs 930 Cuma günü yapıla

cak kupa ve lik maçlarr berveçhi ati
dir: 

Taksim stadyoınunda 
Beşikta§ - Kumkapz Topkapı saat 11 
Hakem Niyazi B. Milliyet kupası 

!stanbulspor - Beykoz saat 12,15 
Hakem Sedat B. ikinci takımlar 

Beşiktaş - Galatasaray saat 13,30 
Hakem Necmi B. ikinci takımlar. 

!stanbu!spor - Beykoz saat 15 
Hakem Necmi B. Birinci takımlar 

Beşiktaş - Galatasaray saat 1 7 
Hakem Kemal H? lim B. Birinci ta· 
k:ımlar. 

Kadıköy stadında 

Altmordu Hilal - Kasımpaşa saat 
11.15 Hakem Basri Bey. Milliyet ku
pası. 

Ferıerbahçe - Vefa saat 12, 15 
Hakem Basri B. Milliyet kupasr. ----

TARSUS lŞ BANK.ASI 

Türkiye İş Bankaszrun Tarsus şu
besinin senei devriyei kü~adı müna
sebetile 25 Mayzsta bir kabul resmi 
yapılmıştır. Şube binası bayrak
larla donatılmış, züvvara çukul.ita ve 
bisküviler ikram edilmiştir. 

Bu akpın MULEN RUJ aaloaueda vedı ıııüsanıereıi • 

, ,,s:.~::,:~~r ".~: ~~;,,,~Y ,~•:!~"''~E:.~ı,~~l, 
HANIM bu musameraye Jştırakk edeceklerdir. 

LJiFTE HAMii.ML.\R l~ı saatlik kahkahalı 
muktmmel orta oyunu 

Fiatlar 30, 60. 75 kuru~, meşrubat nıeburi değildir. 

-ASRİSİNEMA '• -
\ li.Jüıiyeli 

KAHTIJE ıJTEN 
filminin gürıncktc oldu~ıı ıt:ıim 

n1uvaffakiyere binaen hu .şahtse · 

riıı önüınüzdel~i cumarcesi ak~amı 

na. k:ıdır ( ~tı' arc dahil ı iraesinr 

,.:arar 'ern1iştir 

im 
1 • in kıla) ti\·atrosu temsilleri 

~tlızadeba~ında l\Jilkt tiyatro· 
sıında bu <lk,,am Kirli çama,ır· 
!ar 'odvil 3 pt>rde cuma gün
düz C&nnvar milli fada 3 perde 
ah~anı KıhJıık komedi 3 perde. 

1 

Bu akşam 

MAJ1K SINEMjSINDA 

~ E H ~ E 8 • 1 

1 
A-1ümessili 

HAHHJ LiTKE 
1 

-~=+ Haril-,_ hayal, kaza ve otomobil sigortalarıııızı ~~~
#!T Gaiatada Ünyon hanında kAin tlNYON SiGORTASINA ' 

Yaptırınız. 

Türklyede biUI fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON 
kumpao~asına bir kere u~ramadıın 

Telefon: Beyoğlu 
sigorta ~·ıpnrm3 ytnız. 

2002 •--= 
Z9111111ııııııııııııtıııııııııııııııııt .......................................... . 
Sllıııııııııııııııııııııııııııııııııııı,. .,.. •••••••• , •••••••••••••••••••••••••• 

~! ANADOLU i~ -- ·--- ---- --§§ SiGORTA ŞiRKETi ~~ -· ·-§s Tfirklye i~ Bankası tarafından te~k.11 edllmıştlr §5 
•• y H •• :: angın - ayal - Nakliye • Kaza - Otomobil - mes'uliyet! :: 
:: maliye Sigortalarını kabul eder. :: -- --:: Adres: 4 Uncll Vakıf ban lstanbut :: 
5E Telefon: lstanbul - 531 Tolgr-al: lmtlya:ı SS 
•--.......................... ııııııııııttıı. ~··················••11111111111111111--
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~illiyet,, in edebi~romanı"": 105 rağmen o kadar kendini beğen- kat bazen de öyle hasis ve za- şekli-le_i_şe-bu kokuyu ve rengi iş adamları uydunnu-ş-lardr. Şi- ğe b<!§lıyan dostluk gene bir<len 
miş olan bu gencin sevilecek de limdirler ki! vermişlerdi . Binaenaleyh hiç mendifer tahvilleri deyince An bire kesBmişti .. 
ğil hazmedilecek tarafı da yok- Aile yuvasın&.n uzak bir olmazsa aralarındaki rekabet- talya şimendiferini yapan Ah- Ve artık meselenin Örtbas• e-
tu. ,genç kadın için cefaya, hayatı- ten istifade etmek te bir kar sa- met Sami kastedili}'or, Zigana dilecek tarafı da kalmamıştı. 

Galip Bey dümdüz bir adam- nahakim olmak fırsatlarda isti- yılırdı. hisse senetleri de Cevdet Beyi Hale köşkünden çıkmadığı i-
dı. Onun Halenin en c;ok beğen fade etmekle kaldı. İiki rakip re~mi münakasa- ima ediyordu. çin dıjianda olup biten dedi.ko
diği tarafı haddini bilmesi ve Resmi olmıyan bir ra,bıtanm. !arda olduğu gibi bu meselede Ve iki rakibin etrafındaki dal dulardan haber alamıyordu . 

~~•t genç kadına muhabbetle bera- gayri ihtiyari kırılması netice- de karşı karşıya kaldıklarını an kavuklar yarısıAdada, yarrsıGa Yaılmz bir akşam onu _ziyarete 
;ı hiç ummadığı bir za- ~a~a ~a~tıkt~ so~ra gene bu ber fevkalade bir hürmet göster sinde serbest kalan bir genç ka- ladıktan sonra büsbütün işi a- latada hararetle devam eden bu gelen gazeteci Sedat Ali arka

!ı .ı\hmet Saminin cidden ıkı rakıbın teklıflenle karşı kar mesi idi. Ve bu hali onn oyalı- dın, masum genç kızlar gibi kıs zıttılar. Devlet işlerinde anla- gizli borsa manevrasının gönül daşı Cevdet Beyin İstanbulda
~U•tane olan hareketi onun şıya kalınca düşünmeğe başladı. yordu. mete ve talie boyun eğip bekle- şıp fazla karla meydanı biribir- lü çığırtkanları gibi en taze ha- ki işlerinden bahsetmiş, iki gün 
\~1 •çtı. Ve Halenin üç gün Bu meselede kalbinin hiç ala Genç kadın bu isimleri ta- mek ve çıkan fırsatları ihmal et !erine bırakacak yerde nasıl berleri dakikası dakikasına pi- Adaya gelemediğini haber ver-

'8ürhan Cahit 

~lık vesilesi le meydanda kası yoktu. Zaten en büyük malı marn taliplerlistesi karşısında mek telafisi müşkül bir ıkayıp o- çarpışıyor fiat kırıyorlarsa bun 1 yasaya işaa ediyor. Kambiyo a- mişti. Ahmet Sami Adada idi. 
~b'ı;ı'~si onu şüpheye dü- rumiyeti bugüne kadar gönül ih düşünürken gireceği yeni haya- lurdu. da daha yaman bir hırs ve heye' Iım satIIUI gibi santimine puva- Fake.t o günkü mülakattan son-
'lı· ~tn hemen mzktupla tiyacını tatmin edecek bir arka tın müntehasını da tahayyül edi Ve Hale bütün bu macerasile canla genç kadına vaz'ıyet et- 1 mna kadar her hareketi derhal ra genç kadına görünmemişti. 

ı t~!:a karar verdi. daştr. Viyanada ilk defa, daha yordu. Ya Cevdet Bey ve yahut beraber atisini de düsündükten mek için fedakarlıklarını artr- 1 mukabil tarafa uçuruyorlardı. Sedat Ali, Haleye yalnız bu 
:Jıı •1P. şimdi, tıpkı Antal- on sekiz yaşında iken evlendiği Ahmet Sami Beyle birleştikten :sıonra süzüle süzüle iki adedine nyorl~rdı: .. --.. _. . . j Ve gerek Ahm~t.Sa~, ~erek ilki arkadaşın gene çetin bir me 
~li~ınd~fer i~inde olduğu gi genç sefaret katibiniı· seveceği- sonra ne olacaktı. Bu yaşlı a- inen talipler listesinin son kafi- Ve ış bır ıkı gun ıçınde kıbar Cevdet Bey gayn ıhtıyan bu sel~e karyı karşıya kaldı~l~rı
~i· 'rıne ''erilecek cevabı ni zannetmişti. Zarif, kibar bir damlar belki de üç sene, beş se lesi hawkında karar vermek la- aleminin yegane dedikodusu ol karşılıklı müzayedede temiz ve m ,;ma ~ttı._ Genç kadın, :çıne 
~~1:,larclı. gençti, fakat o kadar basit ve.öy ne onunla meşgul olacaklardı. zım gekliğini anladı. du? yüksek bir kadının şerefile ayna doga3' bır hısle bu meseie:ıı_n _ne 

1. ıfer işinde kapalı zarf le mağrurdu ki bu biribirinin zıt Sonra! ... Daha yirmi bir yaşın- Ve bu mükayesede esas şu o- Her akşam klüpte toplanan- dıklarını hatırlarına getirmeden ol<lugun_u sormadı··· İkısının-
ı11arcL. Hale meselesinde tı huylar onu tahammül edil- da bir ~enç_ ~adın için bu sual Juyoniu_ İntihaıp mesele.sinde lar biribirlerine soruyorlardı: hırsla ve hınçla her şeyi söyli- d_e kendın~ karşı aldıkları va-
ı, ~ 0lrnuştu. Biri pazarlık mez bir züppe haline getiriyor- pek yende ıdı. """de-'-' ı...:- gönu··ı m"rerası ve B ·· b l? yor işin ayağa düşmesine fır- zıyd. belkı de hıma ~ebep ol-
- t• •• ,.. '"'"1 = .,,... - ugun ors~ nası : ' . 1 d mustu. Ve onun sükutu Sed;ıt 
~,;i gir_n:i~, Ce~det B~y du. Bu~dan b~şka maaşınd~n Fakat mücevheratrndan baş - bir resmi münese.bet fikri ve i:h- - Fırlıyor. Şımendıfer talı- sat venyor ar ı. Ar · d h f 1 .1 . 'd' 
'tk se~ılını tercıh etmış- başka bır şeysı de yoktu. Sevım kabir şeyi olmıyan ve bütün ha timali yoktu. Şu halde bu rabı- villeri çok yüksek! Cevdet Bey mektubu yolla- 1~ 1~. al a a~ a ı en gl_ı 

1
1dP her 

-lak k 1 rfl 1 k y . h. . .1 . .. Ad 't seyı soy emes•ne enge o u. 
'~p -~· apa ı za a ver li mutavazı bir genç o saydı yatı yüksek cemiyetlerde geçen tayı daha maddi bir no tadan - a zıgana ısse senetlerı. drktan sonra ı n gun aya gı - , . . 
~h tnuphem olmakla be Hale belki sevgisi ve şerefi uğu bir kadm için bir köşeye çekilip haılletmeliydi. Ve zaten devlet - IYıin sabah elli binde açıl-, me<li. Bu müddet zarfında Ah- Bu ge'e.erde .. Şı~lı sa~onların-
t ita hudutsuzdu. runa bu rabıtayı krmııyacaktı. taliln ve aşkın cilvelerini bekle- dairelerinde münakasa işlerin- mıştı. Akşam altmış binde ka- 1 met Sami ile de karşıla~mad•- d:ı ve _Ad<:d<> rnuhım ınuz~yede-

adııı ~rt"llr +,..t •. ..,.,;1 .... 1 ...... '"a..,,.ı.. ..... ...... ,.. ............ :,:1 ........ ""' ... no+. -- ~- - t,.~·:-w:..-"'--.....ı."'--=-.Ai;··~..ı..---"'-.......:;,-..J:' ...... _.. __ ..ı•w~.~ı....----------...Wl...-llm.....,..&L........;·;...;..·....ı., _ _ _ _ ..U!J.ll...ID.IJ..l.IJı...ı;;:.1.-ıoLI.!li.U....r>llılol'YiOoı.ıilO---....ıı 
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Ticaret Odası fındık alivre satışına iştirak etmiyecek .. 
Niçin vurdu? • 

musıp Çok Hafi içtima 

' 'T. Odası fındık mese Bahçede ağaçlar ara- Yal ova kaplıcaların
lesini tetkik etti. sında saklanan adam! da tenzilat yapılacak 

• 
Bu sene alivre satışına Üstüste beş el ateş ve 
iştirak edilmemesine Şekure H.ın ölümü 

karar verdi. 

Vehbi Bey 
tibi umumisi Vehbi Bey izahat 
vermiştir. 

· Vehbi Beyden sonra Oda Ti-
caret raportörü Hakkı Nezihi 
Bey dünya piyasasında fmdık
lanmızm vaziyeti ve geçen sene 
yapılan alivre satışlarının te
min edilememesinden dolayı 
Hamburg mahkemesi tarafın
d:ın aleyhimize verilen karan 

' izah etmiştir. 
1 İçtima çok gürliltülii ve mü-

.. naka~alr olmuş ve neticede lıu 
1 sene alivreye iştirak edilmeme
, sine ve Hamburg'ta verilen kara 

rm refine calrşrlması için veka-

1 

lete müracaata karar verilmiş
ı tir. 

Poliste 

Bir çete 
Kadıköy Ermeni mek

tebini soyanlar 
yakalandı 

-0-

Esrar tahkikatı 
Geçenlerde tevkifaneye A

cem Hasanı görmek üzre gelen 
bir sahsın, bir demet sade soğan 
i<;inde iki dirh~ın esrar getirdiği 
anlaşılmıştır. Tahkik:ıt yapıl
maktadır. 

--0-

Yenicamide 
Yeni camide sn 

cerh 
~atmakla 

Resmi küşat çok 
parlak olacak 

Tevziat 

Arazi sahibi gayri 
mübadillere para .. 

Yunanistandaki Türk 
evkafı kıymeti 590 
milyon altın liradır 

iskan işi 

Bütün teffiz isleri 
' 

ikmal edildi 

avlık muvakkat Ema-., 

net bütçesi kabul edildi .. 
Darülbedayi tahsisatı müzakere edilirkeil 

hararetli münakaşalar oldu .. 
1 ••••••• 

Köprü memurları açıkta bırakılmıyacak. 
köprü muhafızhklarına tayin olunacaklar 

r 

--o-
Çılan az sokaklar ~ 

Emanet, çıkmaz ookakW lı ~f 
kmda yangınlarda kolaylık ol""' ı'ıl!' 
re bir tedbir alacütrr. Emanet~ 
dilik çıkmaz sokakları genitl•ı.,.ıJ•' 
yavq yavaı büsbütün ortadan 
mak istiyor. 

1 ••••••• -. ~ 
lngiliz 1033 buçuk kurııt 

kapandı jl' 

Dün borsada İngilir lirası •:3 ı,l 
kuruıta açılmış ve bir aralık l 

0
p>1 

kuruşa kadar yükseldikten s 
1033,5 kuruıta kapanmıştır. uııl 

Liret 8,97.75; altın 911 kU' 
muamele görmüştür. 

T 'f 0 k • -o- laJ1Jı ı tı pıyasası can Jıl 

Bir müddettenberi düşkiin g~ıf 
tiftik piya..ası birdenbire canl•0 

tır. 0 ıt'~ Geçen sene 250-230 kuruşt.ı 5v . 
amele gören tiftiklerimiz bU f,11 
ı 00 kuruşa kadar düşmüştü. ı~r 
büyük bir stok bulunduğu hald< ,i 
car bu vaziyet karşısında iş >'8l ,<' 
imkanını göremiyordu. Fakat pi• 

1 padan bir kaç fabrika ve gru, 1 ı 
talebi piyasayı açmıştır. Fiatl< 
kuruşa kadar yükselmiştir. 

• 
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Bugllnkll yeni 
bilmecemiz. 

SOLDAN SACA: 
1: Parlak değil (3). Bir zait bir(3 
2; Vahit (3). Sevda (3). 
3: Bu mevsimin yeni çıkmış bir 

3.eyvası 

1: Bir göz rengi (3). Geri (3). 
5: Tavur (3). Ben _(3). 
6: Kalın palto (3.) Acaba (3). 
7: Neş'eli (5). 
8: İklil (3). Düp (3). 
9: İşve (3). Yapmak (3). 

eğlenceleri 

Dünkü blla:ecemiz.in 
halledilmiş şekli 

YUKARDAN AŞACI: 

1: Ciğer (3). Arka (3). 
2: Nota (2). Dudak (3). 
3: Dostça (9). 
5: Meyan (3). Vermek (3). 
7 : Çalıştığının neticesini alarak \ 9 

8: Fiil (2). İntihapta verilen şey 
(3). Nida (2). 

9: Tabaka (3). Bal amelesi (3), 

Devlet Demiryollarıll 
idaresi ilanatı ................................... , ..... mm_ .. 

Bilecik deposundan kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı 
ıarfla münakasası 16.6.30 pazartesi günü saat 16,30 da Anka
tada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat 
lannı ayni günde saat 16 ye kadar münakasa komisyonu katip
liğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakaşa şartnamelerini bir lira mulrabilinde idare-
nin Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden ve Bilecik istasiyon 
tnüdürl!iğünden tedarik edebili rler. 

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

ran 930 Pazartesi giir.U saat 15,30 da Ankarada Devlet Demir
Yolları idaresinde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat teminat 
!arım ayni günde saat 15 e kadar miinakasa komisyonuna verme
leri lazımdır. 

Münakasa şartnameleri Beş lira· mukabiline Ankarada Ma
liye ve Muhasebe işleri dairesinden, İstanbulda H"ydarpaşa vez 
nesinden tedarik edilebilir. 

••• 
259 kalem tıbbi ecza ve sairenin kapalı zarfla münakasası 

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

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat
larını ayni günde saat 14.30 a kadar Münakasa komisyonuna 
vermeleri lazımdır . 

Münakasa şartnameleri beş lira mukabilinde Ankarada Maliye 
ı·e Muhasebe İşleri Dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa vezne
sinden tedarik edilebilir . 

ACELE EDİNİZ 

KUMBARA ALINIZ 

1 Haziran tarihine kadar kunıhara alanlar, nünıe
roları üzerinden çekilecelc ikinci kuradan istifade 
edeceklerdir. İkinci kura 1 'feşrini evvelde çeki'ccek 
ve kaznnı:ınlara ( 1000 ) lira tevzi edilecektir. Acele 
ediniz ve kunıbara alınız. 

• 
Türkiye iş Ban/,ası 

Adana belediye i riyasetinden: 
ıs \lıyıs •ı.ıo ıarhiııd: rı ıak:ı-ı<ı vıphn mcz'nhı ıc ıefcırll'ıtı i.1:ıh ,.c t:,,ıtın'ı talıplcr 

tır:ı:,, ... 1,111 ·erilen hıt ·ır hı 1.ii ~.ıııı.. ~ ir. "' di~i ı L, mıyı ın ornz biri-v'i !!;·ı·ı ı Slıt on nltııl:ı 

p:ız.ır ık! ı ilıal~ L'd·kl' ·~i il \'l o'uııur. -- . --~~~~~~~~-

ş~rketi Hayriyeden: 
Aylı', alı ınm:ııı k ırt"ırııu futu;ı;ra[ ilsık cdilmiycc~ktir. J Iaziran 

19.10 a\'1111 m·ılı"'' kartl:ırın lfoıı;aziçi l'L' kllprü iskdelcrinde sa· 
tılm·ıl,t:ı ııhiıııt·.ı ilan olunur. 

Tal11isi1e ~. ~,ü~ürlüğün~en: 
Rumeli Tahl; ·iye mıııtabst merkezi olan Kumküy ( Kilyos ) 

mc' kiinclcki Tahlisiye nıcbJnisiyle bkelcı·c kad;ır ulan yolun 
Arııa\ ut k:ıiılırımı şd;lindc )'Cniden iıı~ası kapalı zarf usuliyle 
münakas:ıya vo:ı: edilmiştir. Bedeli keşfi l 6g+'! liradan ibaret olan 

İLAN 

İstanbul Tramvay Şirketin- : 
den: 

Üsküdar n1al ınüdürlüğünden· 

1 
mezkur yolun ihalesi f 8 haziran 930 çar~:ıınha ,ıı:iinu tam saat 
14 te icra kılınacağından t:ıliplerin şartııanıc ve kc~İ[namcleri 
görmı:k üzere 17 lrnziran 930 akşamına kathr (;ıJatada Rthttnı 

catldcsindeki idarci mcrkcziyc:•e miir.ıc:ıuıları. 

1596 numaralı müzeyyel ka
nunun birinci maddesi ahkamı
na tevfikan, Gazi Mustafa Ke
mal (Unkapam) ve Karaköy 
köprüleri masarifi daimesi kar
şılığı olarak istifası 1223 numa 
ralı kanunun birinci maddesi ile 
tesbit edilen 10 para resim, 1 
Haziran 1930 tarihinden itiba
ren 30 p.ua tezyit edilmiştir. 

Smlık dükkAn hi»e>i; Numarası 1 Yogurtcu çeşmesi; Sokağı ( 'afcrağa 
ınahallesi Kndıküv fevkinde bir oda bir helMır. Tahmin olunan 1 sııo) lire. 

Satılık dükkAn hissesi; Numarası 3 Yogurıcu çeşmesi; Sokağı Caferaj';a 
lllahallesi Kadıköy fevkinde bir oda bir helddır, Tnhmin edilen ( l 150) lira. 

Satılık Pa~tacl l<'urunu nısıf hi se.;;i: . ·umarası :1 \'ogurtcu ç.şn1c:ıi; Sokağı 

Cttfcrağa mahalbi Kadıkö~ fevkinde bir oda bir beladır. Tahmin edilen 
l 250) lira. 

Satılık dükkan nısıf his;esi; Numara~I 7 Yogurtcu çeşmesi: Sokağı Ca
ferağa mahallesi Kadıköy f<vkinde bir oda bir beladır. Tahmın edilen 
( 1000) llra. 

S,tılık diıkkan nısıf hissesi; Numara" 9 Yogurtcu çeşmesi; sokağı Ca~ 

fcrağa mahallesi Kadıköy fevkinde bir oda bir helddır. Tahmin edilen 
d7Sı lira. 

Satılık dükk:ln uısıf hissesi; Numarası 11 Yogurtcu çeşmesi; Sokağı Ca· 
fcraıı;a mahallesi Kadıköy feı•klnde bir od• bir beladır. Tahmin edilen 
875 lira. 

Sanlık dükk~a nısıf hissesi; Numarası 99 Moda cadde>! Caftrağa mahal· 
lesi Kadıköy fevkinde bir oda bir helAdır. Tahmin edilen (1000) lira. 

Satılık dUkkln nısıf hissesi; Numarası !Ol Moda cıddeti Caferağa ma
halle,; Kadıköy fevkindo !ılı oda bir mathabtır. Tahmin edilen (1250) llra. 

Satılık dükkAn n191f hissesi; :'llumarası !03 Moda caddesi Caferağı ma
hallesi Kadıköy fevkinde bir oda bir mutbahdır. Tahmin edileıı (1250) lira 
kıymet defaten verllecektir. Müzayedeye iştirak edeceklerden muhammen 
~ızmetler üzerinden °, 0 7 buçuk pey akçası alınacaktır. Sabf muamelesi 
l 2-6-t>.lO perşembe gUnil sut 15 ıe Üsküdar malmüdilrlülünde aleni mü· 
~ede usulilc yapılacaktır. R 

SU? hazimden ve inkibazdan mdztaripmisiniz 1 
Her gıın bir su kadehi derunwıda bir •kalı ve 

kasiğı Eno's "Fruit Salt" meyve to:ıu alıaı:ı. 

Altını~ senelik cihan~umul ,Ohret Ye euvaHetiyetl 
teseri kat'isine delildir. 

BILÜ~!O!I\ 
CC ~ HELEl.WJ!: 

~.\TIL!l< 

·~ralt Salt" .. 
""E110'" lalmlut~ 
t'lıteUfabrita•t11 
•11mctı farı· 
lı.a1ndır. 

•••Mevsimden istifade ediniz~~ 

Zümrüt Yalova i 
KAPLICALAHI • 

ı lllr Jıaftld.ın fazla kalacaklor için Ot :1 v~ yemek fi.ıtlmnda 

husu>I t;rifder ~ 

i 
Bir öyle yemeği 1 RO - 2:i0 kuru~ i 

Her türlü mal~m•t için ( YALOVA ) bplıc:ıl.ır ıniıJürlüp;üııe \'e 
yahut lsıanbul'da Scyrisdaiıı müdüri)Ct kalemine ıııLlrac.ı•t 

•••••••• Tel. H. O. 17.J.5 ...... .. 

Türkiye l\'lilli itha1at 
ve ihracat ano11im şirketi11den: 

Şirketin hissedarın heyeti umumiycsl Haziranın 22 inci Pazar 
giinü saat 14 te Ankar~'da Anafartalar cadde,;indeki şirket merkezi 
binasında alclAde senelik içtimaını ııkdedeccktir. lçtimaa iştirak 
edecek hisseclaranın sahip oldukları hisse senetleıinl içtima güoiin· 
den en az bir hafta ev vcl şirket merke-.ıine tevdi ederek dühuliye 
varakası alnıaları mırcudur. 

Ruznamel m üzakerar: 
1- Meclisi idare raporunun okunmasL 
2- BIIAnçonun tasdiki ve ·meclisi idarenin lbra.~ı. 
3- Murakıp raporunun okunması ve y~ni murakıp intihabı. 

4- i\lüddeti hitam bulan ve münhal bulunan meclisi idare 
azaltklarını yeniden azı lntihabt 

Vilayet daimi ençümeninden: 
Yaluva - Hamam yolu hususi şartnamesinin onbeşinci mad

desinde bu yola alt ferşiyat taşlarının şartnamede gösterilen eb'a
dına nazaran bunların el ile kırılmasına imk&n olmadığı tccriibe
ten sabit olduğundan taşların el ile değil konka>ör ilt kırılması 

Uzım geleceği al~kadaranca kat'iyyen malum olmak üzere ilıln 
olunur. 

Vilayet daimi encümeninden: 
Divan yolunda darü::süade ağası '\Tehmet ata medresesi ile 

Nuruosmaniye medresesi icara yerilmek üzere 1 l haziran 9,10 
çarşanba günü saat on bire kadar >nü,ayedı!yc knnulmu;tur talip
lerin encümene mUracaaUıın 

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

Tramvay ile Karaköy köprü 
sünü her geçişte alınmakta olan 
1 kuruş, yine 1 Haziran 1930 ta
rihinden itibaren ahzolunmaya 
caktır. 

İstanbul 15 Mayıs 1930 
MÜDİRİYET 

İLAN 

Tünel Şirketinden: 
1596 numaralı müzeyyel ka

nunun birinci maddesine tevfi
kan, Gazi Mustafa Kemal (Un
kapam) ve Karaköy köprüleri 
masarifi daimesi karşılığı ola
rak istifası 1223 numaralı kanu 
nun birinci maddesi ile tesbit e
dilen 10 para resim, 1 Haziran 
1930 tarihinden itibaren 30 pa
ra tezyit edilmiştir. 

Binaenaleyh işbu tarihten i
tibaren askerler ile mekteplilere 
verilenlerden maada bilcümle 
Tünel biletleri, madeni marka
lar ve birinci ve ikinci mevki a
bonman karnelerinin varakaları 
üzerinden. fazla olarak 30 para 
istifa edilecektir. 

İşbu resmi vermemiş olan a
bonman karneleri h!tmillerinin 
mezkur tarihten itibaren ellerin
de mevcut abonman biletlerini, 
Tünel gişelerinde her bilet için 
30 para fazla tediye etmek sure 
tile Üzerleri sürşarjlı diğer bilet
ler ile tebdil etmeleri lazımgele 
ceği Tünel yolcularına ilan olu-
nur. 

İstanbul, 15 Mayıs, 1930 
l\'IÜDfR1VET 

1 SEYRi 
SEFA. 
\lerkez Acent"; Gsatı köprıi 

basın:!., Bcyo,tla 2.361 Şubo 

aentcsı: Mah,nııJlve 1 bnı altındı 
lstınbul i40 . 

Mudanya postası 
Cuma, Pazar, Slaı, Çar. 

I! S:hil"h~ne 
1 Bogaziçinde Beb~kte clnlyn 

önünde bahçeyi muhtevl :; 
numaralı yalı yazlık oıara 

kikabktır • Derunıındakiler 

ve ya Bebek müezzini ifa 
f:z Osman Beye mUracaa 

- olunabôlir. 

şamba günl~ri idır~ rıhtımın- 1 SADIKZADE HIR \Dl·:JH.ER 
dan 9 da kalkar . ._ ________ _. \'APCRL \ili 

31 Mayı,, cumJrte sinden 
KARA DE.'\IZ \IC. 'l' \ 

itibaren Bandtrma ve Kara· 
b. 1 9 d ZA~l VE LCKS PO::il'.\ 
ığa posta arımız saat 1 a 

kalkacaklardır. 

Trabzon birinci 
postası 

(lZV!IR) vapuru 2 Haziran 
Pazartesi 1 f de Gılata rıhtı

mından hareketle lnebohı,Sam· 
sun, Giresun, Trab1.11n, Rlzeye 

:?;idecek ve Sürmene, Trabz n 
Tirebolu , Gire.m;t , Ordu, 
Cnyc, Saımun, lnebolıı, Zon
!(uldaj!;a u!!;ra yarak gelecektir. 

1 lıırekct gunü yük kabul 
olunmaz . 

Antalya Postası 
(A.'\/AFARTA) np:ıru 11 laziran 
pazar l O da Galata rıhtımından 
hareket!~ lzmk KJllik Hodrnm 

R1dm Fdhlye Fiııik: Aııtıılynya 

pidecek YC dö:ıı.i 1 t~ mezkl'ır 

i'kelelerle birlikt!, Dalyan 
\larmari< Sakız Çanakkale 
C;e!ılıulu'ya ıı)tra},ırak gelc
cektır. 

-------------
Trabzon ikinci 

postası 
ccumhtırİ)Ct] l'llptıru 2!J mayı< 

Per~en1be akş:ınıı Gal:ıt3 rıhtı· 

mından hareketle ZonRuldak, 
lnelıolıı, Sinop, s~msun, Ünye. 
Fatsa, Ordu, Gire<un Trabzon, 
Rize Hopa'ya gldec~k w 

pazar bkelcsilc Rize , 
Sürmene, Of, Trabzon, Polat· 
hane , Giresun , Ordu , 
Fats.1, S~ın un, Sinop, lncbo
luyn u;ırayarak ı:elec~ktlr. 

lzn1ir sür'at !JOstast 
( CC'LCt:\lAI.) npuru 30 

l\layı; Cuma 14 .. 10 da Galata 
rıhtımından hareketle Cumar
tesi sabahı lzmlr'e gidec~k ve 
pazar lzmirclen 1 .J.,30 da ha· 
reketle pazartc't ,;ılıahı gı lc
cı:k.tir. 

\' apurda mükemmel bir 
orkestra ve c.ızlıart mcl'cııt· 

nır. 

l{ARADENIZ po<:;tcısı 

Sulh 2~~:;~s Per. cınbe 
gtinu Sirkeci rıhtımınclan hare
ketle (Zon~ııld:ık, lnclıolu, Sam
sun, Ordu, (;irc,,on, Tralız0n, 

Sürmene, Rize, \lapaı ri, Ati na 
ve Hopc ) ye azimet ve ayni 
iskelelerle Yakfıhbir, Faba ve 
Ün yeye ugrayarak avdet ede
cektir. 

lno··nu" 
~a!.~~n PAZAR 

ftlna aksamı SJrkıcl nbh 
mıadan hareketle (Zonıuıda 
lnebolu, Samsun, Ünye, Ord 
Giresun, Trabzon ve Rlı:' 

lıkllılırlae azimet ve avde 
edecektir. 

Tafslllt için Sirkecide Me 
adet baaı altında acentalıtıa 

ı müracaat. Telefon:lstanbııl 2 

1LA.~ 
Üzerleri eski arap hurııfatı 

yazılıııış Tünele ait 'J'ıinel fı~I 
kanon biletler ve •bonmJn kar 
!erinin 1 haziran !9.>0 tarihınd; 
itibaren mutdıcr olmavac.,klrn a 
liye ilin olunur. 

Ellerinde bu kAbil fiıler, kon 
biletler, veya abonman karneleri b' 
lunupta bunl;ırı 31 morn 19 Ot 
hine kadaı htimJI e,lemeyecek ol 
farın. yeni fişler 'e abonnıon kar 

' 

!eri mukabilınJe l unları tdıdıl etn 
üzere mezkur tırıhe kadar ~r';u'""''"·" 
gişelerine mürac>at rtm len 1 

1 

edtr. l~u mnd.ic'ıa m· r rı·nd:ı ts 
mezkôr fişler, lııktlcr \C a 
karnelerı mute1 ıe~ n 1ma\:ncak ve 
leubdılmeyecckl erdır. 

\il OIRl\ET 

~ -lst;.;bul Asliye Mahkem: 
' Birinci Hukuk Dairesinden: 
ı Müddei Rüsumat müdüri 
! ti umumiyesi tarafından m4 
, dealeyh Galatada Siteferans 
'de 25 No da mukim Mançini 
fendi aleyh'ne ikame olunan 

' cak davasından clolayı müd 
I aleyh ilanen vaki tebligatı k 
niye üzerine mahkemede is 
vücut etmediğinden gıyabır: 

1 

1

, muhakemeye başlanarak h 
bulunan müddei vekili bir k 
teahhüt senedi vebir kıt'a be 

1 

name ibraz eylemiş ve gelmi 
müddealeyh hakkında H. U. 

1 K. nun 398 inci maddesi mu 

1 

hince gıyap kararı bil'itti 
406 ıncı madde mucibince te 
ğine ve muhal{emenin13 9 

1 
tarihine müsadif cumartesi 
nü f ,;ı t 14 te tali kine karar 

1 

rilr ldugundan yevmi 
vah · ayyende gelmediği 
ya b:r vekili kanuni gön<lern: 
diği veya bir güna ;tirazda l 
lunmadığı takdirde mübrez 
net zirindeki imza ., ve kan 
mezkfırun 405, 406 ıncı mad 
leri mucibince vakıaları ka 
ve ikrar etmiş addolunac:ı.,. 

kanunu mezkurun 141 vem" 
akip mevadı mucib;nce ilan 
nur. 

a 
d 

Yük ve yolcu için mahalli 
müracaaat: SiTkeci salonu kar~ı 

smd-. Mizan Oğlu f lıın No: 2 
Telefon Istanbul 35.+ 

Beyojtlunda J,ııklôl cadde 
Roma otelinde Plııkl'll iken elve 
ikametgah! mechul b lıı12n :ııı 
ve Andrra ve ,·ani .·ofy1no; cf 
diler ile a<aleten 'e 'ek:llet•• A 
don Sofyano; efen liye· 

l;tınbul ikinci icra dal'reslodc k 

Bartın -lnebolu Postası 

vapuru 
Mayıs 

HiLAL 
29 Perşeınbe 

gilnU akşamı Sirkeci rıhtımından 

hareketle Ereğli, Zonguldak, Bartın, 
Cide, lnebolu, lllşı Ayancık ve 

Gerze iskelelerin~ szlınet ve avdet 
edecektir. Yük ve yolcu için 
Sirkecide yenl handı 1 num
rolu acentasına mlıracaat. Tele
fonu stanbul 8105 

laloYa laplıcaların~a 
Kiralık rekllim 

mah11llerl 
Yalova kaplıcalarında ilAn 

koymak isteyen muc scsatın 
mahallin! intihap ve ~eraitini 

tesbit etmek üzre Yalonlda 

Kaplıcalar miidıır:Uğiine müraca
atları 

Dlmo;ıen tfcndınin l•t•nhul m ğ 
kemei aslivesi be;incı lwkuk d•I n 
sinden yedi bin lir. ücreti \'elet le • .,, .. ,. .. 
tahsiline mütedair isti\sJ! ryk 
19-5-929 tarih ve <)'J8 '.!28(ı 
maralı ilt:mı berlyı infaz d:ıire~ 

vaz ederek nım1·111. ı :t~alet n 
veki1etcn tanzim kılın~n lJdcme ı: 

ikametlcAhınızın m. çhıılıveti ha< 
tebliğ edilmcdiitinden ilanen ıtbli 

t.:raslna karar verilmiştir. ·raoihı i' 
dan itibaren nihayet bir 31 zırfın 
daireye müracaatla 9J0-2.l:l6 nu 

raya şifahen ı cya tah ".n iu 
eylemediğiniz ve müddeti mczk 
hitamından sekiz g\ln sonıa ıe .. vı 
deyin olunm>dı~ı .e ı mini d 
klfi mal gibtwlmcdı~i tık.lı 

cebri icrayo dc,·,ım elıın•caıtı n 
munuz olmak ve adin r haci7. 
ile tebliği muktezi o.leme emrı 
tebllp;i makomın• bim lı ıl 
üzere ilı\ncn tebliğ olunur. 

İyi bir nıüküfrt~ 
!\1aTı~ın 20 lilC°' p 

saat sekız radudeıınd 
. ·ışhane\ e çıkn l r ı 

>ında derun ındı ~ k ıı 

yaramayan hır takım eu 
len havi bir ufak 1. f ·' 
Bulan zata Tepe ~ JJ 
Oıellne getirdiği takdırd· 

kAfat verilccektır. 



1-

Sı 
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Do. :'\o Semti Mahallesi Sokağı No. Nevi 
lıO 1 Boğaziçi Paııaiya Köy başı 4. Yalı 

1262 ,. Tarahya Tarabya cnddesi 256 ,. 
1263 ,, ,, kilise 39 köşk 

sı BalAdJ mevkikri muharrer ve mefmş sahllhancler senelik 
k; 'cvahut mPvsimlik olmo1< üzre kıraya verilcccp;ln<,)en isticar etmek 

ari tsunda bulunan zevatın Beyojfcında Parmak Kanıda imam so· 
kağında 20 numeroda Gayrimt.lıadiller tahsilat - tl'Vziat koıni>yo 
mına her gun 1 O <la'1 l 3e kadar muracaatları llAn olunur. Telefon 
lleyo~lu 4559 

Deniz ıatınalnıa konıisJonun~an: 
200 000 kilo ~:mkek ı . 

10
'
000 1

,. • 
1
. 29 Mayıs 9'10 pcr:embe gunu saat 

, ,, cz,ıcn a 
10 da 

.~4,000 kilo Kc.y~n eti ı 1 
17 000 K 

. , . 29 Jlayıo 130 per,cmhe gunu saat 11 de 
't ,~ UlU ctı 

Denli. kuvvetleri ihtiyacı için yukar<lc yazılı Et ve Ekmek 
hizalarında yazılı j!;Ün ve saatlarda kapalı zar[ usullle munakasa 
ile ihale edilecektir. Şartnamelerini p;örmek isteyenlerin hPr giln 
ve vermek ısteyenlerin lh•le günü saatlarında Kasımpaşada deni:" 
lcvazım Satınalma komisyonuna müracaatları. 

;\ıf iiskirat inhisarı 
~ Istanbul baş ınüdürİ)retinden: 

Ba~ müdüriyet kaçak eşya anbarlarında mevcut olup bilmilza 
yede saulması takarrür ermiş olan bakır ve mevadı salreden mıt

c E mut alAu ıaklirlye ve teferruat hurda halinde satılmak üzre tarihi 
1ı llftndan itibaren yirmi gün müddtıle mevkii müzayedeye vazedil-

miştir. Pc} •ürmck ve şeralı! müzayedeyi anlamak isteyenlerin 
Y Geleta"t'a 1 HidavendlgAr hanındı ikinci kaııa i\lüskirat inhisarı 
n 1-tanbııl ba7 mlidtiriyetinc müracaat eylemeleri ilAn olunur. 
} . 
d 

BUYÜK 

TllllRE PlllNGOSU 
8. iNCi TERTiP 5. iNCi KEŞİDE 

11 HAZiRAN 1930 
Keşideler; Vilayet, Şehre
maneti, Defterdarlık, iş, Zi
raat, ve Osmanlı Bankaları 
Murakıı)ları ''e halk huzu

runda yapılır. 
Büyük ikramiye 

50.000 Liradır 
Her keşidede \'·1kaı1 ııuınara -
lar tekrar dolaba k:oıımaz 

HOFHERR- SCHRANTZ - CLAYTON -
SHUTTLEW ORTH 

~acar Ziraat makineleri 
Fabrikası Türkiye merkezi umuınisi 

Sirkeci - Ankara caddesi numara 18 • 24 dalrei mahsusa 

3 demirli pulluk çeker vı 

mazot gibi en ucuz mevadı 

mOşteile ile günde vasati 30 

dönüm derin hafrfyı.t yapar 

8 beygir lmvuetinde olan bu 

raktllrlerimlz en aon sistem• 
1 

:lir. En yeni, yani 1930 sene· 

~ tiplerinden her boyda har• 

nan makinelerimiz gelmiştir. 28 K markalı mazot 
traktörü 

Yalnız biçer ve biçer bağlar orak makinelorimiz vardır 
Makinelerimizin tarzı inşası basit, idareleri kolaydır. 
_ f?hven fiat, nıüsait şeraiti tediye 

Tilrkıyenın hemen her şehrinde şube ve acantalarımız vardır. 

TEKLİF t TEYtNlZ 

l"ıkdar Hukuk hakimll~inden; 

1\lüddcı Pcndikte ista.yon cad 
de<inde 4o9 numaralı hanede mukim 
Drama mübadillerinden Yusı:f dendi 
tarafından kamı Pendlkte mukime 
ı lasibe hanım aleı·hine ikame eyle
diği bo-anma dava<ının icra ve lk· 
mal kılınan muh•ktmesi neticesinde 
müddeiye 1 lasibc hanıma lkameıgA
tıının meçhuliyetine binaen hir a~ 

zarfında evine dônerek vaı.ift'ı;.ini Ha 
otmc>i gazeıc ile ilAn cdildi~i halde 
evine Hdet ctmedi~icden kanunu 
medeninin 138 inci maddc•i muci· 
l•incc tar:ıfcynin bo~anmal2:ıına ve 

hakaız olan karının l 42inci madde
sine tevfikan bir '°ne müddetle e\
lcnmemesıne 15 şubat 9JO tarihinde 
karar verilmiş olmağla keyfiuı mu
mail yhamn malılmu olmak üzere 
R•zeıe ile q~ı olunur. 

İhtira ilanı 
• Z $eklinde iki demir lle mil

ıcşeltkil oluklu seren ~ hakkında 
i>tibsal olunan 14 Hazıran 1928 
ıarih ve 889 numcrolu ihtira berau 
bu d•fa mevkii file konmak Gzre 
ahere dcvrü fera~ \'tY3 !car edilece
ğinden talip nln'11arırı <;al ota da Çi
nill Rıhtım l lanında Robert Ferriye 
n ürıcaatları i.l<\n olun ır. 

Dr. Horhoruni 
Beyoğlu .\1,kte? ookak :\o .15 

muayene sabahtan akş1ma katlar. 

lstanbı.l Mahkemei Asliye 
Birinci Hukuk Dairesinden: 

Müddei Rüsumat müdüriye
ti umumiyesi tarafından müd
deaaleyhler Beyoğlwıda Balık 
pazarında tiyatro sokağında 

Ermis bakkaliye mağazası sa
hipleri Kiryakidis biraderleri 
Efendiler aleyhlerine bilvekfüe 
ikame olunan senede müstenit 
alacak davasından dolayı müd
deaaleyhler ilanen vaki tebliga 
tı kanuniye üzerine muayyen 
tahkik celsesi olan 25/5 930 ta 
rihine müsadif pazar günü mah 
kemede ispatı vücut etmedikle
rinden gıyaplarında tahkikata 
başlanılarak hazır bulunan müd 
dei vekili bir kıt'a taahhüt sene 
di ve bir kıt'a aktarma beyan
namesi ibraz ve gelmiyen müd
deaaleyhler hakkında gıyap ka
ran ittihaz edilmesini istemiş 

mezkur senet ve beyanname tet 
kik edilmek suretile ifayı mua
mele olunmamtş ve müddei ve
kilinin muvafıkı kanwı görülen 
talebi veçhile hukuk usulü mu
hakemeleri kanununun 398 inci 
maddesi mucibince müddealeyh 
hakkında gıyap karan bil 'itti
haz 402 inci madde mucibince 
tebliğine ve devamı tahkikatın 
17 temmuz 930 tarihine müsa
dif perşembe günü saat 14 te ta
likine yevm ve vaktı muayyen
de gelmedikleri veya bir vekili 
kanuni göndermedikleri ve bir 
güna itirazda bulunmadıkları 

takdirde mübrez senet zirinde 
ki imzayı kabul ve ikrar etmiş 
adclolunacaklanna ve bundan 
sonra mahkemeye kabul olun
mıyacaklarına kanunu mezkil
run 405 ve 408 inci maddesi mu 
ribinle karar verilmiş olduğun
dan usulün 141 ve müteakip 
mevadı mucibince tebliğ maka
mına kaim olmak üzre ilan olu
nur. 

Acale eatıhk ve klraı.k 

Konak ve köşkler 
Gedikpaşa hamamı caddesinde 

24,26.~8,3'1 numerolu haneler sahibi 
yedinden saolıktır. Keza Erenköy 
istasyonuna beş dakika mesafede 
Hallın ağı sokaP;ında vaıi bağ ve 

bahçe ve müştemllAo uireyi havi 
9 numerolu köşk satılık ve kiralıktır. 
Gormek ısıeyenler derunundakilere 
müracaat etsinler. Talipler. heyeti 

umumiyeşi hakkında ma!Omat almak 

için Erenköy 101 telefon numero
suna müracaat edehilirler, 

r. A. KU1üEl J 

Efrcncl ve cilt ha talıkları mU· 
teha~sısı l(ar<tköy börekçi fırını 

sırasında No. 34 

lat 4 Üncü icra memurluğundan: 
Açık artırma ile paraya çevrilecek 

ıayri menkulün ne olduğu: maadük
k8.n hane. 

Gayri menkulün bulunduğu mev
ki, mahallesi ,solu.ğr, numarası: Be· 
yoğlunda, Hüıeyinağa mah. Y ahane 
sok. esL.i 31 ye,·i 3fi N o. 

Takdir olunan kıymet: Tamamı
na beş bin lira. 

Arbrmanın yapılacağı, yer, gün, 
saat: 4 üncü icra dairesi. 30-6-930 
s. 14 - 16. 

1 - l,bu gayri menkulün şart
namesi 18; 6, 930 tarihinden itibaren 
29/248 No. ile l.ı. 4 Üncü icra dA
iresinin muayyen numarasında her-

1 

kesin görebilmes; için açıktır. 113.n
da yazılı olanlardan fazla malumat 
almak iıtiyenler, itbu şartnameye 
ve 29/248 dosya numarasile memu
riyetimize mÜf'acaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yukar
da yazılı kıymetin yüzde yedi temi
nat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu sicillile sabit ol
mıyan İpotekli alacaklılarla diğer a
lakadarların ve irtifak hakkı sahip
lerinin hu heklarr!ll ve hususile f~
iz VP masrafa dair olan iddia!arınt 
işbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün icinde evra~u ınüsbitelerile bir .. 
Hkte memuriyctimize bild.irn1eleri i
CRJ> eder. /> k•i 1 nl<le hakları tapu si
cj?lile sabit o!ı::ı..7tl,1l41" ~atış bedeli .. 
nin paylG.şma ında: lıariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya 
ittirak edenler &ı?"t,rmcı şartnamtsi .. 
ni okumuı ve lüzumlu malUmatı al
mış bunları tamamen kabul etıniş 
ad ve itibar olunurlar. Üstünde bı
rakılan gayri menkulün bedeli zama
nında verilmezse gayri menkul ikin
ci bir arttırma ile satılır ve bedel 
fa.rkı ve mahrum kalınan yüzde beş 
faiz ve diğer zararlar ayrıca hük. 
me hacet kalmaksızın memuriyetimiz 
ce alıcıdan tahsil olunur. Bet numa· 
ralı fıkradaki şart tahakkuk ebnek 
kaydile üç defa bağırıldıktan sonra 
gayri menkul en çok arttıranın Ü&· 
tiinde bırakılır. Şart tahakkuk et
mezse arthrma geri bırakılıp alıcı ta
ahhütlerinden kurtulur ve teminat ta 
kalkar. 

5 - Arttırmanın birinci veya ikin 
ci olmasına ve a:ayri menkule ta· 
allıik eden kanuni hakka ve satışın 
tarzına göre diğer şartlar. 

Vergi, belediye, Vakıf ica.resi 
müşteriye aittir. Yazılan hane ve 
dükkan yukarda gösterilen 30-6-930 
tarihinde 1 ~t. 4 ünciı icra memurlu
ğu odasında işbu ilan ve gösterilen J 

arttırma şartnamesi dairesinde satı
lacağı ilan olunur. 

1 ıanbul ikinci Ticaret Mah
me,indtn: 

Müflis A>eo \C :Vlerdikyon olrke
tlnc ait ve Tahtakale'de Kutucular'da 
Kutucu Hınında mevcut kireç ka»
mağı, ip vtsaire bir mikdar emvalln 
şirketi müfüse masa,ınca açık arttır 

ma suretile >atılması mukarrer oldu
gundan taliplerin <atıf için tayin 
olunan 1·6·930 tarihine müsadlf 
pazar gUnil ve ikmal olunamadığı 
takdirde anı müteakip günlerde saaı 

ond:t mahallinde hazır bulunmaları 
lüT.umuu il!n olnnr. ----- ------

İstanbul Mahkemei Asliye 
Birinci Hukuk Dairesinden: 

Müddei Rüsumat müdüriyeti 
tarafından müddealeyh İstan
bulda Fincancılarda Yusufyan 
hanında ikinci katta 39 numara
da tüccardan Tayyar ağa zade 
Necip Bey aleyhine bil ve kale i
kame olunan senede müstenit a
lacak davasından dolayı müdde 
aleyh iianen vaki tebligatı ka
nuniye üzerine muayyen tahkik 
celsesi olan 25 '5, 930 tarihine 
müsadif pazar günü ispatı vü
cut etmediğinden gıyabında tah 
kikata başlanarak hazır bulu
nan müddei vekili bir kıt'a teah 
hüt senedi ve bir kıt'a aktarma 
istidası ibraz eylemiş ve gelmi
yen müddealeyh hakkında gı
yap karan ittihaz edilmesini is
temiş mezkfir senet ve istida tet 
kik edilmek suretile muamele i
fa olunmuş olduğundan müddei 
vekilinin rmıvafıkı kanun görü-· 
len talebi veçhile hukuk usul mu 
hakemeleri kanununun 398 inci 
maddesi mucibince müddealeyh 
hakkında gıyap kararı bil'itti
haz 402 inci madde mucibince 
tebliğine ve devamı tahkikatın 
17 temmuz 930 tarihine müsa
dif perşembe günü saat 14 te 
talikine yevmi ve vaktı muay
yende gelmediği veya bir vekili 
kanuni göndermediği ve bir gü
na itirazda bulunmadığı takdir
de mübrez senet zirindeki imza· 
yı kabul ve ikrar etmiş addolu
nacağma ve bundan sonra mah 
kemeye kabul olunmıyacağına 
karar verilmiş olduğundan kanu 
nu mezkilrun 405 ve 408 inci 
maddeleri mucibince usul!in 
141 ve müteakıp mevadı muci
bince tebliğ makamına kaim ol
mak üzre ilan olunur. 

Yeni R '"' r 

Yeni FORDSON traktöründe vücuda •• 
getırılen tekemmulat onun ehem
miyet ve tesirini o kadar arttırmış

tır ki, çiftçiler için onsuz işliyemiyecek 
kadar elzem bir vasıta olmuştur. 

çok mühim 

t:eKemmülat: 

Manyeto ile yeni allümajı, FORDSON'
nun vasıl olduğu intizam, emnıy<>t ve 
sadeliğin en yuksek derece:;ıini teşkil 
edivor. 

arzediyor. 

Yeni FORDSON eski mocıeıın ancaK ıkı 
çızgi açabildiği yerlerde sühuletle üç 
cizgi açıyor. 

Cerek ön tarafında gerekse arkadakı 
çamurlukla~ın yastıklarına yeni ağır

lıklar vaz'edildiğinden yenı FORDSON'
nun ön kısmı kat'iyen havalanmaz. 

Şimdi FORDSON traktörleri, pek az bir 
fiat farkı mukabilinde MAZUT yakan ve 
binaenaleyh işleme masrafını r:ıek çok 
azaltan hususi karbüratörlerle teslim 
edilmektedir. Her resmi FORDSON a
centasında bulunur-
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f'ORD MOTOR COMPANY EXPORTS JNC. 

Ça"'urıuou ııe 
ve gü"'rOOU 

t-lyeedltml• 
olduQu halde 

fi atı 
. 1900 

TOrk Urasıdır 

-----------~ 
IST: asliye dördüncü hukuk 

daire inden: 
Evvelce Galatada Havyar ha

nın·1a 89 numarada mukim 
iken elyevm iknmcıgAhı meçhu! 
oldu~u anla~ılan Krıstantin Zün
bülidb efendinin lzmir ve Tra
buzuna sevk eyledi~i arpanın 

nıiiddetl zarfında mahalll mez
kOre ihraç edildiğine dair evrak• 

resmiye ibraz etmemiş oldnıtundan 
taahüt senedi mucibince kıy met! 
olan bir milyon yüz yetıni~ bin 
üçvüz elli altı kuruşun mııma

llc) htcn ve kefili Yani Lağop
los efendiden hükmen tahsili 
talelıilc Rüsumat müdi.lrlyetl 
umıımiyesi namına Tekil Cevat 
Bevin ınumaileyhima aleyhine 
ik;me eylediği davanın icra kı
lınan 25 Mayıs 930 tarihli cel
srl ıahklkatında llAnen yapılan 
tebllğata rap;men gelmedikleri 
cihetle haklarında muameleli 
gıyap kararı ittihaz edilmiş ve 
ınezkOr kararı ıı;ıyablnin tekrar 
ilanen tebliğine karar verilmiş 
ve tahkikatın 8-6-930 Salı günil 
saat on dörde talik kılınmı~ 
olmağla tarihi ilı\ndan itibaren 
be~ gUn zarfında itiraz etmedik
leri yevmi mezkOrde gelmedik
leri veya vekil göndermedikle
ri takdirde hadiseleri kabul et
miş addoluna~ağı ilAn olunur. 

Müzayede ile &atıf 
Mavısın 30 uncu cuma günU 

sabah ;aat onda 1'adıköyünde Moda 

caddesinde Badem ıokağtnda HUr
rlyeı - Raif Bey aparıımanınm 4 
numerolu dairesinde bulunan müzey
yen eşyalar müzayede suretile satı
lacaktır. 

BUfe, Oresuvar, masa ve ala 

adet sandallyeden mürek.kep gayet 
zarif asri yemek oda takımı, 3 par
çadan ibaret gayet nefis yata!< oda 
takımı, mükemmel bronz bir çlfı 
lngtllz kare karyolalar ıomyelerile, 

çini sobı, Amerikan bir kanape ve 
iki koltuk, sedclll Şam tabureleri, 
muşambalar, perdeler, bronz galeri 
ve fUeltr, muhttlif tııblolar ve gra
vürler. som~eU IAke karyola, ceviz 

aynalı konsol veaalr eşyaı beyıiyı 
Anadolu ve Acem halıları vı sec

cadelerl pey aUrenlarden 100 de il~ 
teminat alınır. 

istifade ile otomobil, Motorbot, Sandal, 
Demir kapu ve parmaklıklar, Hane doğrama· 
ları, Mobilya, Kalorifer RadyotorU ve saire 
boyamak isterseniz 

Dünyanın en mükemmel 

' 'STILKOT 
'' lastikli emay boyasını 

tercih ediniz. Zira çok 
parlaktır. Uzun müddet 
dayanır ve fırça izleri 
asla ıtllstermez. Toza, 
soğuğa, ıtüneşe, lstlme, 
tuzlu su ve tozlu havaya 
aside, umum yağlara ve 
hllrlcl her teslrata müte
hammlldlr. 

Türkiye Acentahğı ve umumi depoıu 
Galata Kürekçiler AHEN ve MUNIH 

HAN, No. 9.5 
Telefon: (Beyoğlu 1788) 

"'l'he Palnt from the Ru1'1Nr Tree" 

İspirto ve İspirtolu içkiler inhisarı 1sta' 
bul baş müdürlüı~ünden: 

Senehaşı dolııyı~ilc ı-.t Haziran 9.10 tarihlerinde satış yapıl# 
yacap;ı alfikadarana ilAn rı&ıınur. 

Mes'ul müdürü Burhan 
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