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Nakleden: KAMRAN ŞERiF 

. Çabuk! dedi. \~akit yok. Bu 
l1ançeri bileti .. 

MllA .ı Yr. l l :\;; \1.\ .nı . \1 \\ !:'.< ı~au 

HARiÇTEN ALD!GIMIZ HABERLER 
---

Ingilterede · şsizlik artıyor 
Avam Kamarasında müş-Hükumet 

kil mevkide kaldı .. . 
...................... ' ••••• il •• 1111 ••••••••• 11111 .......... 1111111 ............................... " .. ··-

bir 

işsizliğe çare 1 Nası I yakalandı?. 
Gümrük tarifele

rini arttırmak 
teklif ediliyor 

İngilterede işsizlik meselesi 
günden güne ehemmiyetini art 
tınyor. Geçen sene amele hüku
meti iş başına gelirken bu mese 
leyi halletmek va dile gelmişti. 

\Kabinede işsizlik işile meşgul 

Ortalığa dehşet veren canavar 
meğer bir arabacı imiş! 

•••••••• 
Cani Jtirafatta bulunuyor, yakayı 

nasll ele verdi? .. 

\ 

~ı"t:r'-~-N--~--=--. ,-ır--'t 
Devlet Bankası Jayihası 

LavihanınMecliste müzakeresine basland: 
' 

ANKARA, 29 (Telefonla) - Meclis, İktısat Maliye ve bii 
çe encümenleri bugün hey'eti umumiye içtimaından sonra Ma 
!iye vekilinin huzurile, müştereken Devlet Bankısı layihası 
nın müzakeresine başlamıştır. 

Bütçe layihalarının müzak<!resi esnasında Halil B. (Zon 
guldak), 6 ıncı madde hakkında bir sual sormuştur. 

Reis cevaben: 
- 9 uncu maddeye geldik! 6 ıncı maddeye ait müzakere a· 

çamam. Demiştir. (Salondan sesler: -Gelecek sene sorarsın!, 
Bundan sonra Giresun vilayetineverilecek tahsisat hakkın 

da müzakereye başlandı. 
Remzi B. (Gaziayintap), encümen namına muteriz hatib· 

cevaplar verdi. B.iiahara Maarif Vekili kürsüye gelerek ded 
ki: 

"- Girsun fındıklarından dolayı bu sene tahsilat yapama· 
dık. Bu fasıldan verilen para ikraz suretiledir. Bu parayı ver· 
ınezsek üç aydan beri muallimlerine maaş veremiyen Gireson 
daha üç ay para veremiyecektir.,, 

Bundan sonra erazinin kısa bir müddet zarfında umumi talı 
ririnin icrasilc, yeni kıymetler üzerinden vergi alınmasının tf 
mini icin tecrübeler hakkındaki kanunun müz<.keresine başla-il 
dı. Bu- münasebetle bir çok hatipler söz alarak itirazlarda bu· 
Iundular. 

Maliye Vekili kürsüye gelerek itirazlara cevap verdi. Ve 
layiha maddeleri müzakere edilerek kabul edil<li. 

B. M. Meclisinde 

olmak üzre bir de makam ihdas 
edildi. Şimdi muhalifler bu ma
kamı ışgal eden Mr. Thomas'ın 
maaşını indirtmek teklifinde bu 
lunuyorlar. Bunun manası ame
le hükumetine karşı şiddetli bir 
tenkittir. Son günlerde İngilte
rede şayanı dikkat bir hadi~e ol
du. Kabineye memur azadan M. 

Kondlılnl doğruca Neronun Ratib/ pafradlıln Mosley işsizlik meselesinde Mr. ANKARA, 29 A.A. - Bü- •

1 

re dört yüz küsur bin liralık rn~ 
yanına giJtilrdiller.. Mac Donald ve arkadaşlarile yük Millet Meclisi bugün Reis nakale icrası ve munzam tahsİ· 

1 

kendi arasındaki noktai nazar vekili Hasan Beyin riyasetinde. sat itası hakkındaki kanunlar Fakat sonra düşüni ~ bu "mi ikbale nail olacaktı. ihtilafı yu·· zünden istifa etmiştir. C · k b ı · 
ınsen,, i hafifçe tadil ettiler. Tereddüt ne mümkün, ne de toplanmıştır. ümhurıyet mer- a u oıJnmuştur. 

ı Aşağıki telgraf Avam kamara- kez Bankası teşkili hakkındaki 1 Evkaf umun müdürlüğü 93G 
cron'u bir sürü insana öldürt-lcaizdi. Azatlı deli gibi saraya sının evvelki günkü mühim cel- kanun layihası İktısat, Maliye bütçesi müzakere edilerek mez· 
•k lü~umsu::_. ~a:ta belki de ko tu, İmparatorun hayatına sesi hakkında kifi malfımatı ve- Tı k .

1 
dil 

1 
b /r ve bütçe encümenlerine tevdi e- kfır idarenin masarifat karıııJığı 

uzırd.1·.~ tel~ş .ıçınde bu adam taalluk eden bir haber getirdiği riyor. eıı 1 e en can ara acı ve arısı. diımis ve kanun layihasının e-ı olarak 3 milyon 118 bin 906 li· 
nn bırıbır.letnı yaralamal~rı~ ni nobetçilerin suratına haykır- LONDRA, 28 A.A. -. ~v:ını Berlinden yazılıyor:- Du- I çok görülmüştür. Bu arabacının hemmiyet ve müstaceliyetine bi ra t~hsisat kabul ~lunmuşt~r. 
uhtemeldı. mpf.a~or ~e Sa_ dı. Kendisini doğruca Neronun kamarasında M. Baldwın ışsız- seldorf şehrinde aylardanberi da böyle bir mecnun olması 1 naen bu .en.cümenlerce müştere- V ~rıd.at~ 3, 119,'lOO !ıra tahmın 
r agır ve kı._ıv_vı;t ı 0 s~ . a, e katiQi Epafroditin yanına götür ' - k b ı 1 d l t 
ranus kendısını dev ~ıbı y~~a düler.Bildiklerini birkaç kelime ortalığı velveleye veren meçhul muhtemeldir. Fakat arabacının ken tetkıkı a u o unmuştur. e ı mış ır. . .. 
yınca bir daha, kabıl degıl, 

1 

ile sö ledi. Epafrodit meselenin katilin yakalandığına dair ge- sabıkaları vardır. Arabacı Kuer- İstonya hükfımetile aktolu- İstanbul darıilfünunu 930 but 
:urtulamazdı. O zaman yalnız y j ien haberle: biribirini teyit eder ten şö~~e ~ak~l~~ştır. Ma~ı- nan tica~et Ave sı;yrise~ain ~e İs- cesi mas~rifatı k.arşılığı olara~. 
r kişinin gidip onu boğazlfı-lciddiyeti ve ihbarın sa:ahatı kar mahiyettedır. Düseldorf zabıta- sıı:ı 14 uncu g~nu.Gerfrı._ıde ıs- 1 panya hu~umetı.le munak~t uz- 6~9,~42 lır~ tahsısat kabul e~ıl 
ıası kafi idi. Bu şeref Flavius şısında adamı Kaysenn yanına sı Kuerten isminde ve kırk yaş- mınde genç bır hızmetçı kız a- !aşma, adlı tcsvıye ve hakem mıştır. Vandatı 890,500 !ıra 
cevinus'e tevcih edildi. Flavi-

1 
götürdü. Millihus zafa düşme- larında bir arabacıyı tevkif et- rabacı tarafından kırda öğle ye- muahedenameleri ai.t oldukları tahm'n edilmiştir. 

1 s, vakti le her türlü . sefahet_,e den, ilk sözlerini nakzetmeden miştir. Mevkuf bir çok itiraftta meği yemeğe çağrılıyor. Kız o- encümenlere verilmistir. Müteakiben arazinin kısa ~r 
, eron'a refakat etmış old~gu ifadesini tekrar etti, İmparatora bulunmuştur. Emma Gross is- raya gidiyor. Fakat arabacı ye- İngiltere, Fransa, İsveç ve müddet zarlında umumi tahrirı· 
:in, onu A öldürme~~e nev~nıa kendisini vuracak olan hançeri mindeki genç hizmetçi kızın ö- yip içtikten sonra kıza taarruz Romanya hükumetlerile aktolu, nin icrası ile yeni kıymetler üzı 
dei bekaret edecegıne kanı bu 1 Iümü meselesinden arabacı bah- ediyor ve onu boğmağa teşeb- nan ticaret ve seyrisefain mua- rinden vergi alınmasının temin! ı uzattı. · K b ı ınuyordu. • . . . setmemiştir. Zabıta bu cinaye- büs etmiştır. ız ara acının e- hedelerinin tasdiki hakkındaki için tecrübeler icrası hakkında-
Halbuki teşebbüsü tamamile Neron Epafrodıte emrettı · tin meçhul katil tarafından ya- !inden kurtulduktan sonra vak' kanun layihaları ruznameye a- ki anun layihası müzakere edile 1

ttim bırakan gene o oldu: Cesa - Sevinusu tevkif etmeli!· pıldığına ihti.71al vermiyordu. ayı tanıdıkl.ar~ndan ~ir kı~a bir Jınmıştır. rek kabul olunmuştur. 
: :tine fazla güvenmişti. Zevku Millihus ilave etti: mektupla bıldırn:ıek ıste1'.11ş, fa- Giresun vilayetine 54 bin li-ı Meclis cumartesi günü topl• 
~ ıf_adan yor~u~ düş~üş, si~ir- -Son günlerde şövalye Anto Düseldorf zabıtası bu araba- kat bu mektup bır tesadufle po- ranm ikrazı ve muhtelif bütçele nacaktır. 

· · ·n gevşemıştı. Daıma endışe nuis Natali ile sık şık görüşüyor cının uzun zamandanberi ara- !isin eline geçmiştir. 
' inde yaşardı. Haddinden faz- du. nan ve gene kızları ortadan kal- Tahkikat neticesinde araba-

' t şiddetli, fakat mizacı karar- Neron yorgun ve futurlu bir dırarak he~ tarafa dehşet veren cmın 14 mayıstanberi evine gel 
' zdı. Oyunlar başlamadan bir canavar olduğuna emin görünü- mediği anlaşılmış, fakat sonra 

ece evvel merak ve heyecanı- tavırla: B ı· b b Id·-· ·· .. , k kalanmış 
· 

1 
zaptedemcdı'. _ N_ atalis de t. evk_ if edilsin!. yor sada er ın za rtası una ge ıgı goru ere ya -

M. Mosleg pek de ihtimal vermiyor. Çün- tır. Bu adamın bir de kansı var-
Saklamağa çalıştığı sırrın yü Dedı. Epafrodıt bır teklifte . . 1 kü bir çok akıl hastası adamla- dır. Fakat ayrı yaşıyorl~r. ~a-

Romen elçisinin itimatnamesi 
Seflrir. nutku ve Reislcümhur 

Hz. nin mukabelesi ü altında ezilmiş gibi idi. So- bulundu: !ık meselesı hakkınd~ başlıyan rın yapmadıkları cürümlerin dm da muvakkaten tevkıf edıl-
una kadar dayanmasına im- - Ayrı ayrı istiçvap edilme- müzakerede ilk olaraK söz almış faili olduklarını iddia ettikleri • di. ANKARA, 29 A.A. _Yeni J tıdevletlerinin ve hükumeti ciiı11 
an yoktu. Şuursuz bir halde, !eri muvafık olmaz mı?.. ve işsizlik nezaretine ait tahsi- Romanya sefiri M. Karp cenap- huriyenin laymettar muzaheret 
end_i_?_i ~e. arkada~larını ~a ele !mparator kendi kendine söy satın azaltılması hakkında bir Hı· m aye i E tf a I kongresi !arı bugün Reisicümhur Hazret !erini niyaz eylerim." 
erdıgını aklına bıle getırme- 1 · ·b·. karar sureti teklif etmiştir. !eri tarafından kabul buyurula- Reisicümhur Hazretleri ceva· 
en ifşaatta bulundu. İlk önce enır gı ı. . N M. Baldwin, hükumetin takip ANKARA, 29 (Telefonla) - Yarın Himayei Etfal kongre- rak itimatnamesini takdim et- ben atideki nutku irat buyunnuŞ 
ançerini biletmek vesilesile işi - Evet, dedı, ayn ayrı.. e ettiği siyaset hakkında bazı mu- si aktedilecektir. miştir. Sefir Hazretleri şu nut- !ardır: 
1eydana vurdu. Bıçağı esraren çıkar!.... ahezelerde bulunmuş, işsizler a- ku irat etmiştir: "Elçi Hazretleri Romany~ 
iz bir tavurla azatlısı Milli- Arası bir saat bile geçmeden dedinin günden güne ar.:makta Fr11n • .çad11 Al manyadaki kıralı Hazretlerinin zatı aliJerı· 
us'a verdi. iki maznun da tevkif edilip sara olduğunu söylemi~ ve bu vaziye "Reisicümhur Hazretleri Mat ni nezdime fevkalade murahhaf 
- Çabu~! dedi. Vakith yok. ıya getirildi. Epafrodit hemen te bir care olmak üzre himaye 1 Güm fi lcüneliyl canavar! buu mufahhamrm kıra! Hazret- ve orta elçi sıfatile tayin evıedilı 

lu ~ançerbı~I htcm ucunu, em her zaman muvaffakıyetle neti- usulüne müstenit gümrük tari- !erinin beni nezdinizde fevkala- !erini bildiren mektubu memnu· 
e agzını ı e . feleri yapılmasını ve tatbik edil- V Ufa O• - d hh rt I · rf t"l niyetle alıyorum. Türkiye ile 
Bu mukaddes SilaAh vaktile celenen bir usule baş vurdu. Na · · e mura as ve o a e çı s a ı e 

mesini tavsiye etmıştır. Birisini yakaladılar tayin ettiğini bildiren mektubu memleketiniz arasında teyern· ~erenium'da Baht mabedinde talise Sevenius tarafından eleve . e 
İ M D ld d... 1U h t s b . F amma bakalım zatı devletlerine takdimile şeref münen ınecvut pek iyı münas. 

ururdu. şte bugün de ybütün rildiğini. Seveniuse de Natali- M. .ac ona :. v~r ıgı ce- ıne me a rı ransa• kesbcderim. Memleketimin Tür betleri daha sıkı bir hale getir· 
ir milletin bahtı ona baglı bu- sun eseri hıyaneti olarak tevkif vapta; hım! ~yel u~ul~n~ 7.a.~ul;- da mahkum oldu ne çıkacak? kiye Cümhuriyeti ile teyemmü- meğ9 çalışacağınızı temin edeli 
unuyor. edildiğini söyledi. Bunun üzeri- den mem e et_ er e ışsı~ ıgıd n a nen idame eylemekte olduğu sözleriniz beni pek memnun et· 

Sonra ölmesi ihtimalini düşü . . . . ha fazla oldugu kanaatin e bu- " . . .. . dah k · M . 
1 
.• <P 

. . . ne her ıkısı de ıfşaatta bulundu- 1 d • .. !emiş ve lazım Pariıten yazılıyor:- Alpes Uzun zamandanhcri Almanyanın pek ıyı munascbetlen a sı_ ı tı. emleketımi terakki yo...,. 
, LCrCk vuıye •.• amesını yazmak lar un ~gunu soy Maritimes" mahkemei asliyesi 1 Duseldorf şehrini altüıt eden ve bir bir hale getirmeğe memur edil- da atmakta olduğu kuvvetli ,,e 

zre parşömen getirtti. Kölele- · (Bi etli) ol~ugu k~da.r ':>~ ~~~c.~t olma evvelce Gümülcüneli İsmail türlü ele geçmiyen gizli katil ahiren miş olmaktan hissettiğim büyük seri adımların kendisini rcfall 
ini çağırıp birer birer azat etti. tın dıgından ışsızlıgın onunu almak F d ''ld'" • verilen haberlere göre yakalanmıı meserreti bu vesile ile zatı dev- ve saadete isal etmesi hakkınd•• · l f )Ak ed 1 · icin ne plan yapmak ne de çalış Hakkıyı ransa a 0 urm~g~ addediliyor. Yakalanan adam 47 ya- . . . ıı 
çlennde en akılda olmıyanlan ran e a etz e erme · k .. k .. · lmad y be teşebbüs eden Mehmet Sabnyı 1 tında ve Kuherten namında bir ara- letlenne arzetmek ıstenm. Zatı- ki dostane temenniyatınızda 

· ardon ma mum un ° ıgını yan d 1 ti · · h"'ku ti · da cidden mütehassis o!duıtl' ıI zengin edecek surette ganp y etmistir. M. Mac Donald, bu sa- yedi sene ağır hapse ve on scı;ıe hac~dır. ~l~n ... b~a.oının aylardan- ~v eA ennın ve u me nın_ a- dl 
r takını hibelerde bulundu. ANKARA, 29 A.A. - Sal- hada· Avam kamarası ile birlik- Fransada oturmaktan memnuı- 1 hcrı aradı"..' gızli kat.ılın bu •:fer ~er zımkarane ve şuurlu sevk ve ıda Romen milletinin her r.aha 

mas kasabasındaki zelzele dola 1 - t · d Y• • •• yete hükmetmiştir Vak'a Niste dana çıktıgı zannedılmektedır. Gızlı resi altında Türkiye cümhuriye- sarfetmekte olduğu kayde şl" 
iOlll1l gece yarısı sofraya otu- 1 b. te ça r~mae:ı emın e ecegını u-ı · .. d l 1 katil ıimdiye kadar bir çok genç kız- t" d.. . A · tim • "k yan mesainin kendisine ve meıl' 
up kendisine tam manası ile yrsile felik~_tzcde ~rAe. ır yar- mit evlediğini de sözlerine ilave 928 senesi teşrinis:mı~ın .. e .? - lan ortadan kaldırmış. sonra yolladı- ı u~yaya sıyası, ıç aı ve ı - leketinize refah ve saadetle der 

dım olmak uzrc Hılilıahmer .c~- etmi tir. muş. Mehmet Sabn ~umu.l.cune ğı mektuplarla cürmünü itiraf etmek tısadı h~yat sah~lar:nd~ kayde de 
1 ıİr ziyafet çektirdi. Arasıra ani miycti tarafı~d~ Şir ~urşı?i M: Mo~ley, kend;sinin ileri liye rast gelince üzenne ı:n~t~d ~· beraber kendi hüviyetini gizle~e- şayan ~ır terakki .?1-ısali _arzet- lu bir ati temin etmesini ben 

ıir sabınıızhğa kapılarak Milli- Sur İran cenuyetıne. gİondenl- sürmüs olduf:u teklifler hakkın- dit el silah atarak kendisını a- ge1 m~vafkif~1k odı~1 uştkurb .. lyhek çok kimhc t- m
1 

e1kted~.r. Offnhun boyle, senb.adı~ samimiyetler dilerim. Yüksel< 
ıusu istetiyor, azatlının henüz mek üzre Ankaradaki ran mas- . · b kl'fl · • ır suretle yaralamıştı. Bu esna ıe er ev e 1 ere 1 d are .•~r • ara mure e ve mesut ıt atı- vazifenizin ilgasında benim şal; 

A .. .. . . da ızahat vermıs ve u te ı en g . . . . bırakılmıştı. Arabacının hakıkı ka- d • ·ı 1 · · k r si muzaheretime ve Cümhurı• ônmediğini öğrenince: lahat~u~~ dort. hın !ıra_ tev- müdaf:ı.:ı. ederek hunlar kabule- da ıkı kışı de yaral~~~t~.r. . 1 til olduğu zannediliyor. ye. ?gru
1 

ı er emes~nıd eı:na ıVsa- . t' 
... ·· d .. 1 d" · li di edılmıştır. Cemıyet aynı za- d·ı diiri takdirde istifa edece- Mehmet Sabri GumulcuneJı-ı mımıyet e temennı e enm. a- yet hükfuneti tarafmdaı;ı ıcaP,,.. •• 

- '"e ıızun sur u ... ıye ın manda gönderdiği bir mektupla • '. ~e .. ·1 . t" nin Türkiyede yaptığı fenalıkla zifemin ifasına temamile hasrı- den bütün teshilata naıl oıaı:ı;_ 
Ordu. Ne uzun sürdü!. Ne za- k ı gını soy emış ır. · · v 'si d f d •· d · ı · d emı·n olabı·ıı·rsı·nı"z e,.. Salmas kasabasının maruz a - ,. "f . . . r 1 n hatırlayarak kendını zapte- ı unan,, Bn B ne s e ecegım en emın o manızı gınız an 1 • 

nan gelecek!. dığı felaketten dolayı Türk mil • M. Moslev 'n .te~lı ~en ışsız 1 demediğini, silahı çektiğini sö- istirham eder ve bu hususta za- çi Hazretleri". 
Millihus doğruca saraya git- !etinin teessüratına terceman ol ~~·karşı m~r~ez\hı~ ey2e:0t~~- ylemiştir. İsmail Hakkıya iste- Pangalos davası ----·------------------

nişti. Efendisinin ihtiyatsıszca muştur. -~--·-- _ k~~a~nk{~!e
1

v~şi~~:i:~ verilr:ı~ di~i _bir frank zarar ziyan veril- ATİNA, 28 A. A. - Ayan Dahilive Vekili bugün gelivor t 

.özleri ona suikasti ifşa etmişti. Beynelmilel madenci- si ve büyük inşaat projeleri ya- mıştır. meclisi hususi encümeni posta ANKARA, 29 (Telefonla - Dahiliye Vekili Şükrü KaY 
rakip edeceği hattıhareketi u- ler kongresi nılması gihi meselelere müteal- ği sözlerin liberalleri bir hayal va~onlarr satın alınması mese- B. konvansiyonelle İstanbul'a hareket etti. 
:un müddet dü ünmedi. Sükutu lik bulunmaktadır. inkisarına ug"rattığını beyan et- lesınden dolayı zannaltında bu • Mebus ı'ntı"hap edilen mütekaitler Beynelmilel madenciler konuresi ı p ngalos ı"le Tavularis ve 

di · · · 1 · b" h"I k' 1 ~ ı ·r · mı·~tı·r. M. Lloyd George, işsiz- unan a d .. 0··ıı· en sı ıçın uç ır veç ı e arı Polonyanın Krakov şehrinde aktedil M. Mosley. bu t~ dı lerı ka- ~ h kk d b k ANKARA 29 (T ı f J ) M .. t k "t oldug"u hal e uç 
ı lik meselesini tetkik etmek üzre Tatalides. ~ ın a eraet a- , e e on a - . u .e aı . . dl ılmıyacağı gibi belki de tehlike miştir. ngihliz ,h~yeti Çmukrahıhas~sı bul ediloıği ve bütceden de 10 bu"'tu··n fırkaların temsı·ı edı·ıece- rarr vermıstır. cü int.ihap.de_ vr_esinde meb'us_ lug_-.a mtıh .. ap e~ılmıs_ o!~~arı!1d~ 

· · ı h kkın 44, Alman eyetı 21
• e os ova ya milyon İnailiz lirası ~ahsis olun ı b. · k d 1 d k d - t kaıtler gıbı ıkıncı • olacaktı. Mühım ış er a - 16, Fransa 11, Belçika 9. L_üksem- d - kd'irde 7 ahut 800 bin ği bir heyet vücude getirilmesi-' CEN~VRER, 28. ~.A. - Ce ırıncı ve 1 ıncı evre er e ı ıger mu e k ııır 

a tahkikatta bulunulurken bü- burg 2 ve Avusturya. Yugoslavya ve . ıı~~ ta Y. . ni tavsiye etmiş, bir istikraz ak- nubi Afnka başvekılı . ce~e~al rece üzerinden tekaüt maaşı almaları. hakkı~dak~. t~klifi_ a el<' 
un bildiklerini söyletebilmek i- İsveç birer aza ile İ§tirak etmişlerdir. ışçınıı:ı çal~~m~k. ırın yer v._e ış tı"ne lu"'zum aörüldüg" ünü ve libe- Herzog, Akvam Cemıye_ tının_ ni Cumartesi celsesinde müzakere edılecektır. Hukumetın t tıi' 

Kongrede fenni ve mesleki mesele- bulabılecegı fıknnde oldugunu ,., d b Af lif ettiği ve Cumartesi celscsin. de ~ü~akere ed~lecek olan •• 
jUl mücrimin kölelerine, azatlı- !erden m_ aada_ harp ale.yhi···n .. e it .. t~~zı söylemiştir. rallerin işsizliğe karşı amele hü gelecek içtimaın a cenu ı n-

1 
fi k unUI1.,... 

-~ ı"şkence ctınek usulden de db ı ""' im t kuAmet"ı tarafından dermeyan e- kayı temsil edecek murahhas he layihaya göre memur arın tas yesı ıçın memurın an 
8

_..i-.. ~- muktezı te ır er r;uruşu uş ur. M Lloyd Geor"'e bu teklifler 15 H · 'd b"te möiildet 931 sene.si .,.. 
..... . "di' Murabahalar Polonyanın ba9lıca me- . ... :d b 1 dı·ıecek teklifleri iltizam edece- . yete bizzat riyaset edeceğini tayin olunan ve azıran a ı n ..,.. 
<11mı 1 

• ••• rakizi unaiyesini v. e mClhur Vieli.oz- hakkında bazı tenkı ,atta u u~ L·ıd· · · ran ına kadar temdit olurunuıtur. 
·ini sövlPmiş•ir. ı "' ırmıst•r. 

• 
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C. Belediyede: değirmen inşasından sarfınazar mı ediliyor? 
C. Belediye 

Müsamere veren 
yerlerden alınacak 

belediye hissesi 
tespit edildi 

Asri tiyatro mukave

lesi meselesi 

Yalova yolu 

Büyük yolun dün 
ihalesi yapıldı 

Muhiddiın B. dün 
Yal ovaya gitti 

Bir şebeke 

Gümrükten eşyayı 
çalanlar anlaşıldı 

pekli balyaların 
geçirdiği macera 

Vali Vekili Muhiddin Bey, 
Dün gümrüklerde uzun müdYalova'ya gitmiştir. Muhiddin 

Bey yolları teftiş etmiştir. detten beri takip edilen büyük 

Esnaf 
• 

Cemiyetlerine kav
dolunn1ağa 

mecburdurlar 

Cemiyet heyeti ida

releri yeniden 

intihap olunacak 

Yalova iskelesinden banyola- bir şebekenin yaptığı kaçakçı-
Cemiyeti belediye dün ikinci d d" lık meydana çık~rılmıştır. T<.dil edilmiş esnaf cemiyet-

ra çıkacak büyük şose e un Bundan bir ay kadar evvel 1s !eri talimatnamesi dün İktısat 
•eis vekili Tevfik B. in riyase- ihale edilmiştir. b l' A , · d 
tinde toplandı. Bazı gazino ve ltf · t kirt tan u a vrupadan 19 paket Vekaletın en mıntaka Ticaret 
birahaneler tertip ettikleri mü- ~ıy~ ~ş a 

1 
.,, J gayet kıymetli ipekli gelmiş. müdiriyetine gelmiştir. 

saınerelerde Darülaceze hissesi Yalova da 1tfaıye teşkı.atına Bu paketler gümrükte muaye·· Yeni talimatname mucibince 
Ve diğer rüsumu belediyeyi ver da başlan.~ıştı;. ne edilirken içinden üç tanesi- esnaf mensup bulunduğu cemi-
ITıemek için bilet kullanmıya- Y enı ııkan kadrosu nin çalınarak yerine üstiibü ko- yete bila kaydü şart kaydolun-
tak meşrubat ücretlerine zam- Haıiranda tatbik olu?~cak nulduğu anlaşılmış. mağa mecburdur. Esnaf cemiye 
ltıettiklerinden bu kabil yerler ?'en} i~kan ~adro~unda V ılayet Tam tah~ikat yapılırken işin. te vakti~i geçirmeden aidatını 
den müsamere tertip ettikleri ıskan ıdaresındekı maaşlı me- sarpa sardıgını anlıyan adam- verecektır. 
~aman 24 saat için birinci sınıf- murlar açıkta kalmı;acal..cır. !ar bu sefer de bu ipeklileri 1 Cemiyetler umumi katipleri 
!ardan 50 ikincilerden 35 ve ü- Yalnız ücretl-i olan 12 memur Trabzon'dan İrana transit ola- İktısat vekaleti tarafından ta
Ç\incülerden 20 lira resim alın- açıkta kalacaktır. rak göndereceklerini söylemiş- yin edilecektir. Cemiyet heyeti 
llıası Emanet tarafından evvel- İskan depolarıı~da mevcut_ eş lerd~_r. .. . . . 1 idareleri ce":'.iyetin vaziyetine 
Cc teklif olunmuştu. ya da Dcfterdalıga devrcdıle- Gumruk ıdaresı buna zahıren göre 6-12 azadan terekküp e-

Encümen bu hususta tanzim cektir. razı olmakla beraber diğer ta-' <tecektir. 
'Ylediği mazbatada belediye Maaş ne gÜnÜ rafta_n .da iki meınuru~u bu işin) Bu va~iyete nazaran bütün 
Vergi ve resimleri kanunu mu- Yeni kadrolar gelmediği ci- tahkıkıne memur etmış. 16 pa- esnaf cemıyetlerinde yeniden i-
tibince bu kabil yerlerden alına hetle umumi maaş itası biraz ket ipek~i iki balya yapılarak: dare heyeti intihabı yapılacak-
Cak resimlerin hasılatı safiye- gecikecektir. Karadenız vapuru kaptanına tır. 
ilin yüzde onunu geçmemesi Y alovada posta binası teslim etli imiş. \ S ? 
llıeşrut olduğuna işaret etmiş Yalovada mevkiin imarile mü Bü~üıı mevcut takyidata rağ- 1 8 fOIÇ V8 f ffil 
Ve haibuki Emanet tesbit ettiği tenasip bir posta ve telgraf bi- men ıpek · ıler yolda çalınmq ve 
ITı!ktarın bu nisbeti geçeceği nası inşası için planlar hazırlan '.<apt~n ~a fa:kında olmadan 
lnlaşıldığından encümence 24 mıs ve İstanbul baş müdiriye- ıpeklılcnn yerme konulan eşya 
taat için birinci sınıflardan 25, tin~ hemen münakasaya başlan yı teslim almış mukabilinde bir 
1kincilt;rden ı:; ve üçüncülerden rr.ası iç\n yazılmış~ır. . 1 makbuz v~rmiş. 
de 10 !ıra alınması muvaf~k go- İtalya sefaretı garajın- Halbu~ı çal~n~n eşya tekrar 
tülmüş ve bu suret hey'etı umu da yangın İstanbul a getırılerek şehre so- . 
llıiyece de tasvip olunmu~tur. Dün sabah saat ond.ı İtaiya kuI~;keı:'. yakala~n;ııştır. . . _ I 

Tiyatro ve hal 
ınukavelesi 

Bundan sonra tiyatro, hal, 
ıleı,irrıen ve fırrn in~ası için E 
'"llanete müracaat eden Alman 
&tupıına tanzim edilen muka
~elename müsveddesi hakkın
cla görüsllldü. 

l'viukavelenameyi müştere
ken tetkık eden kavanin ve ida
te encumenleri degirmen ve fı
tın inşasından §İmdilik sarfı na 
~ar edilmesi ve diğerlerinin ya
tıılması fikrini müdafaa ediyor
du. Emanet namına söz söyli
l>en muhasebeci Nuri B. : 

- Değirmen inşasından vaz 
geçilsin. Fakat fırın inşasının 
mukavelenamede ipkasını rica 
Cdiyoru:t. Bir de Taksimdeki he 
lalar kaldırılacağı için tahtezze 
'lıin bir hela ile münasip bir 
deniz hamamı inşasının da mu
~avelenameye ilavesini teklif e 
diyorum.,, Dedi. Bu mukavele
~aınenin gelecek celsede mfü:a 
~ercs:ne karar verildi. Daha 
~nra Karaağaç müessesatınm 
~30 bütcesi müzakeresine geçil 
d" ı. 

Bütcenin varidat kısmı bir 
llıilyon 740,000 ve masraf kıs
llıı da 1,640,000 lira olaraktas
dik olundu. ..... ~ ...... ~~-

Bir scPcde Millet rıek
tepletinde okuyanlar 

f · · · dan yangın Gumruk hey etı teftışıyesı 
sekaretının gara3ın şimdi bu meseley'İ tetkik etmek 
çı mıştır. . . . tedir. 

Hemen yetışen ıtfaıye yan- --- .. ~----
gım söndürmüştür. Garajda bu Divanı Havsivet 
lunan iki otomobil yanmıştır. -----·-----·- -Muhafız taburu Kararı yarın doktor~ 

Y alo vaya geli\'Of '=~=ba t:a~!:!t :~:e~ün 
Reisicürnhur Hz. nin Yala- sabah içtima ederek profesör' 

vayı teşrifleri yaklaştığından doktorlar aleyhinde neşriyatta 
Muhafı:t taburu süvari bölüğü bulunan genç doktorlar, mese
Yalovaya gelmiştir. Piyade ta- lesile, ve Kazım İsmail, Hilmil1 

~uru da_ iki gü_ne ~cadar gele.:ek- B. Ier arasında bir eser yüzün-
1 

Bir gazete, Ayasofyanın :. 
tı_~· .Y a!ı Muhıdd~n Bey p~zar den çıkan ihtilafla meşgul tında yeni bir sarnıç bulundu
gunu \ alovaya gı~erek tertıba- olmuştur. Verilecek karar cu-1 ğunu yazmıştı.Bu hususta evkaf 
ta nezaret edecektı;:. martesi günü alakadarlara bil- diyanet işleri ı·eisi Esat B. şu 

M .... __.. ı dirilecektir. malumatı vermektedir: 
aaş fi r "- Milli darphane müdiriye-

Edirnede telsiz ti, Askeri müzesinin bahçesin-
T ÜtÜll inhisarında Edirnede posta idaresi tara- deki su yollarını tamir ettirmek 

U
··cret\t" mu""tekat"tler· fından bir telsiz telgraf istasyo- tedir. Darphaneye gelen su yol

nu yapılacaktır. Bu istasyon !arı, Ayasofyanm altından geç-
Maasla~ı-~· rui lmesi Sofya istasyonu katla~ kuvvetli lmektedir. Müruru zamanla bu 

• olacaktır. İstasyona aıt levaznn su yolları dolarak birikimti ha-
i çi n emir geldi dün Avrupadan gelmiştir. sıl etmis olabilirler. 

Hususi ve mülhak bütçelerle --- Maa~afih Ayasofyanın ev-
idare olunan inhisar idarelerin- Mme Eskinazi Atinaya velce kilise olması, sarnıcın 
de ücretle müstahdem olan mü- gitti mevcudiyetine ihtimal verdirebi 
tekaitlerin maaşları iade edildi Müteveffa zevcinin vasiyeti lir. --··---ği zaman bundan tütün inhisar rr.ucibince Manisa'da yapılacak 
idaresi hariç bırakılaral: bun la- hastane için Ameıika'dan mem 
rın da maaşlarının iade dilip e- leketimize gelmiş olan Madam 
dilmiyeceği hakkında zat işleri Eskinazi clün Atina'ya gitmiş
muhasebecisi Maliye ve kal etin- tir. 
den istizan etmiş idi. Haber al-

Behçet B. 
Tütün inhisarı umum müdü

rii Behçet B. Pazar veya Pazar
tesi günü şehrim;ze gelecektir . 

dığımıza göre tütün inhisarın
da müstehdem mütekaitlerin al 
dıkları paranın maaş olmayıp 

1929 < .r-.e 0 i zarfında memle- ücret olduğu ve bu gibi müteka 
~Ctim•z c'ah lir.<!~ 12992 mmetı itlere maaşlarının itası Hl.zımge 
·' el:teh ası'mı>;. bu mektepler- j Jeceği :stizana ce·;aben zat işle
c 11073 Muallim tarafından. ri muhasinliğine bildirilmiş ve 

tag. 858 kisi oku:uımı.:stur. 63 dünden itibaren maaşlarının ia
ılayet, bütçclerıne mı iletmek- desine haslanmıştır. 

1"Pelri icin 794,642 lira koymuş Üç aylıklar ne zaman 
~11 t. Vekalet de 13 vilayete 43, verilecek? 
Oo lira yardımla bulunmuştur. 

1 
Köy sandıklarilc mah'llll be

eaı~·eierin ve ccaklarm actıkları 
~tıs,ısi clershaneler bir ~ilyon 
1 Y<ı mıil olm,ı~t,.- :.'·ı hesap
! a bir dershane 65- -o . - ı, ... ta
Cbe 2 liraya mal oımu«ur. 

.. Millet mekteplerine c1evaınla 

1 
lıkellcf vatandaşların miktarı 

1 t rıulyon 200 bindir. Bu ır.ik
: ıçindr: bir az oltuyup yazmak 
ıfenJer bir rnilyonduı:. 

Haber aldığımıza göre eytam 
eramil ve mütekaidinin üç ay
lıklarının itası için lazım gelen 
i~tihzarat yapılmakta ise de 
mecliste tetkik edilmekte olan 
tekaüt kanununun eytam era
mil ve mütekaitlere icrası !a
zım gelen zamaim mevcut ol
du0-undan bu emrin tebliğine 
kadaı· üç aylıkların tediyesi te
ehür eyliyeceği haber ıı lınmış

tır. 

Yıldız mukavelesi Son açılan aııuçlar 

imtihanlar 

Mektepler bu akşam 
tatil ediliyor 

Ksınaat notları ve 

bakalorea imtihanları 

Bilcümle lise ve orta mektep 
lerle ilk mektepler bu akşam 

tatil edileceklerdir. Pazar günü 
lise ve orta mekteplerin son sı
nıflarının bakalorea imtihanları 
na başlanacaktır. Bakalorea im 
tihamları ders zümreleri itibari
le yapılacaktır. İmtihanlar Ha
ziranın on beşine kadar devam 
edecektir. 

Baks.lorea imtihanları 

Bakalorea imtihanlarına lise 
ve orta mekteplerin ayni zümre 
muallimleri mukabeleten müme 
yyiz olarak gidecektir. 

Haziranın on altısında lise 
ve orta mektep son sınıfları da 
tatil yapacaktır. 

Kanaat notları 

İmtihana tabi olmıyan sınıf
ların kanaat notları verilmiştir. 
Notlar ve terfi dereceleri yarın 
talebeye tebliğ edilecektir. Le
yli olan bazı mektepler de dün
den itibaren tatıl yapmışlardır. 

llk mekteplerde 

İlk mekteplerin kanaat not
ları da verilmiş ve dün talebcve 
tebliğ edilmiştir. İlk mekteple
rin imtihanlarına da pazar ğü
nü başlanaccık ve imtihanlar 
zümre, zümre yapılarak bir haf 
ta devam edecektir. Bu imtihan 
lara haı·icten miimeyyiz gelmi
yecek ve ayni m"'ktebin diğer 
sınıf muallimleri mümeyyizlik 
-:ıapacaklar<tır. 

Üç numara sınıf geçi
yor mu? 

Bu sene de üc numara tale
beye sııııf gecmek hakkını ver
memektedir. Yalnız bakalorea 
imtihanlarına giren son sıruf ta 
lebesi iki dersten üç numara a
lırlarsa ikmale kalmaktadırlar. 
ilk mekteplerdeki talebenin de 
sınıf gecmeleri için "eyi" not a
lmaları lazımdır. 

Ecnebi ve ekalliyet 
mektepleri 

Ecnebi ve akalliyet mektep
lerinden bir kısmında ayın birin 
de. diğer bir kısmında da avın 
yirmi beşinde imtihanlar başla
yacaktır. Bu mekteplerin mü
meyyizleri Maarifçe tayin edil
miştir. 

MP,ktep kampları 

Bu se: de Kabataş, İstanbul, 
Galatasaray, Feyzi ati ve Fey
zi ye liseleri ikinci clevre talebe
leri Pendik, Y <'-;ilköy, Südlüce
de kamp kuracaklardır. ·--·-· --

Taksim meydanında son günlerde büyük bir faaliyetle dt 
vam eden mesai neticesinde tesviye ameliyesi bitmiştir. Abı 

denin etrafındaki bahçe de kısmen çiçeklenmiştir. 

Ihsan Ziya Beyin 
katli davası 

.la11darıııa \ \izbaşısı Ilalil Bey 
~t~harletiııde ı1eler sÖ)'lcdi? 

Urla hakimi İhsan Ziya Be- - Arif, Muharrem ve dalı 
yi öldürmekle maznun Giritli bir ki§i; dövdüler, kaçarken giı 
Zeynel zade Hüseyin Bey ile düm. Dedim, bu ifadem dogn 
değirmenci Mehmet, Muharrem dur. Maznun değirmenci Met 
ve Arifin İzmir ağırceza malı- met: 
kemesinde muhakemelerine de- - Yalan söyliyor. Vak'a) 
vam edilmiştir. 1 Nail ile Hamiş yapmışlardır 

Urla'da jandarma yüzbaşı- Hamiş bunu anLtırken Kar 
sı Halil B. şahit sıfatile dinlen- feıyeli İsmail oğlu Behzat <lu} 
di. Maznunları tanıdığını söyle muştur. Mahkemeye çağırırs:o 
yen Halil B., bir gece arkadaş- nız anlatacaktır. 
larile beraber yangın yerlerin- Miiteakiben mahkeme c;:agır 
den geçerken üç insan karaltıo.ı lacak müdafaa sahitlerini test 
gördüğünü ve geç vakit oradan hit ettikten sanrı> mııha!·Fınc 
yalnız geçmek kabil ohıadığın Hazirana talik edildi. 

dan bıın~a~ın.~im ol?ukıc,;1~1 ~ğ Suat Tahsin ve Sn it· 
renmek ıçın uzerlenne ·urudu-
ğünü söylemiş ve demiştir ki: B. ler dav aşı 
-Arkadaşlarımdan ayrıldım. Hareket gazetesi sahi pleriı 

karaltıların bulunduğu yere doğ den Suat Tahsin ve Tiiti.in mec 
ru gittim bir ses: muası müdürü Sait B. !er ale}• 

- Merhaba Yüzbaşım! hinde Herman Spirer tütün si 
Dedi. keti tarafından ikame edilen d· 
Bu ses değirmenci Mehme- va evvelce göriilmüş ve maznu 

din sesi idi. lar altışar ay hapse mahkum o' 
- Sen misin Mehmet? muşlardı. Dün temyizden .:;ele·

1 

Diye sordum. nakız kararı üzerine yenide 
- Benim Yüzbaşnn. celse açıldı. Mahkeme bozma) 
Dedi. Karşıkarşıya daha bir uyulmasına karar verdi. 

iki kelime görüştük, arkadaşla- Müteakıben Hukuku umurr 
rımın yanma avdet ettim ve ya- ye ı:ahitlerinden Ali ve Hikıne 
lumuza gittik. Ertesi sabah bu B. !erin celplerine, Sait B. il 
mahalde İhsan Ziya Beyin dö- sirket memuru arasındaki tele
vülmüs olduğunu duydum. Fa- fon muhaveresinin bir baska~ 
kat değirmenci Mehmetle bu tarafından işitilip işitilemiyece 
hadise arasında hiç bir alaka bu ğinin tesbiti için tetkikat icraıı 
lunacağını intikal edemedim. na bunun için rl,.. Mahkeme az, 

Daha evvel Hakim İhsan Zi- sındar. Şevki B. in naip tayini, 
ya Bey ile konusuyordum. Ha- ne, tehdit edildiği söylenen tÜ· 
kim Bey: tü şirketi direktörünün celbine, j 

- Beni tarassut ediyorlar, ve kendisinden izahat alaıınası 
acaba neden? Diyordu. na, mecmua müdürü Şa;t B. iı 

Mahkeme rei~inin suali iize-ı bahsettiği vesa.l:in mahkemeyı 
rine Halil Bev bir münakaı<a ı ibraz etmesine karar verilere! 
meselesinden haberi olduğunu, muhakeme 11 hazirana lnraktl( 
Tiirkocağında Rıımca "" Türk- dı. 

t~kerıderiycye Hk 11efer ce koıoprnıak meselesinden Zey
Seyrô~efo:n idaresi İskenderi- ı;el zade ile Hakim İhsan Bey 

ye s~ferlerine haziranın son har' arasında bir münakaşa geçtiği
tas•ııda haslayacaktır. İlk sefer ni, fakat bunu lıcndisi gönnedi
Ankara vapuru tarafından yapı- ğini. valııız isit:iğini ~öylemiş

lac:ıktır. Anka a vapuru bu haf- tir. Halil Bey $Öziine devam e-

... .., ...... ---
C. Gouraud ----Ankara'ya gehnek 1 

üzere hareket etti ~ 
ta hiç bir sefere ı;ıknııyacak i- derek demiştir ki: PARİS, 28. A.A. - Cenerr,f 
önde bazı tadiliit yapılacaktır. - Bu münakasa da Muhar- Goureaud yarın 1stanbula git 
Kaımıra ve yemek salonları rla- rem (Vatandas! türkçe konuş!) mek üzre hareket edecektir. C' 
lw mii1~ı:mmel b:r hale getirile- Jii.vlıasıı'1 vırtıms, yere atarak neral, oradan Ankaraya gidecC'l' 
ce'=t'r. çiğnemiş. Hakim İhsan Beyle ve orada Türkiye hükumeti 

j hmir Vf" A•1kara vapıırlan atıı<mıs1ar. misafir olacak ve Türkiye Re' 
Mısır seferleri icin en miisait gö Mahkeme reisi; maznun de- ·ümhuru tarafından kabule 
rülmüstiir. ğimıenci Mehmede sordu: lecektir. Ceneral Gouraud, Gc 

- +•- - Ne diyorsun? boluda yapılan abidenin 9 lia, c 
tk: caddenin tevsii - Bn şahit'iği kabul etmiyo- randa açılış resmir.i yapacaktı 1 • 

Tophane tramvay istasyo- rum. Bana dii. manlığı vardır. Ceneral Guronun ziyare' 
nundan Kara köye kadar uzanan Halil B. - Ben bir jandarma ANKARA, 29 A.A. - Geııe' 
saha cok da dır. Şehrimizde ve- zabitiyim, şerefim vardır. Yalan; ral Gouraud Cenapları hazi,.u' 
saiti nakliye günClcn güne c;o- söylemem. 1 nın dördüncü günü sabahı J 
ğaldığı için bu lcısmıda seyrüse- Bundan sonra şahit arabacı tanbuldan şehrimize gelecek \ 1 'lı Şimdiye kada; 15 köy yatı 

i ektebi açılmıştır. Bu mektep
crae mektebi olnııyan köyler 
~~:tıklarile mektep açılmıyacak 

Şehremini muavini Hamit 
Bey, vekaletle tt'ması netice
sinde Yıldız bahçesi mukavele
~inin feshine muvaffak olmuş-

Köprü fer çok müskül oluyor. Bur.un Nail efendi dinlendi. Nail Efen- beşinci günü akşamı avdet ed par 8S1 yarın için emanet Tophaneden Kara- di hadice gece ~aat ikide yangın cektir. __ _ 
köye kadar devam eden bu kıs- yerindeki evinde otururken bir A k 1 k · ~ · 

lar kücük olan köylerin ço
"kları okutulacaktır. 

~e Son iki ay zarfında Türkiye-
1285 halk okuma odası açıl 

,~"tır. Vekaletçe okuma odala
it a bugune kadar 11 bin liralık 

,. ap tevzi edilmiş ve halk ncs
't teri.si 110 kitabi bıılmuŞ-

r. 

tur. 
gece yarısı kall{tyer mı genisletmeği rlü~ünüyor. gürültü duyduğunu ve bir: n ara e e trı("ıı 

Diğer taraftan Harbiyeden - Of!... ANKARA, 29 (Telefonla) 
• Osman Beye kadar olan Pangal Sesi iııtittiğini söyliyerek de tAnkara Şehremaneti ile ha\a~ 

Garden partı Yarın gece tam saat 24 te ı perler de yıkılacaktır. Köprü- tı caddesi, Taksim Harbiye cad- miştir ki: gazı Vf'. elektrik şirketi aras 
1 

__ İngili.z kral.ı H~. ni~ tcvellü:, ı-ı:ıiiruri~P. kalkacağı. cihe~!~ köp I!~ K~dıköy i~k~lı;~i cil;etinde desine nazaran çok dardır. E- - Pencereyi actnn, ne olu- 1 da bir anlasma oldu ve bir rr 
du sen~ı. devrıyesı munasebetı 1 ru tahsıldar'.arı ,-.ız~felermı '.~r- kı tam ırat ta bıttıgı ıç:n oı.:rada manet bnrasmı da geııh;letmek yor diye baktım. Üç insan göl- kav ele imzalandı. Bu muka\ • 
ıle lngıl•z konr,olosu tarafından kedeccl-lerdır. Aynı gece, kop-1 muvakkaten F.pıl:m merdıvcn- istiyor. gesi kacıyordu. Sonra beni ka- ye göre şehir ten •iratı ·irk!'· 
dün bir garclen rarti verilmiş-,rii memurlan.nr güneşten ım1ha\ !er de kaldırılacak bu kısım da I Em'1net hu ihi husus için ser- rakola çağırdılar. İfademi aldı- tarafından modern, bir ·t~·i ı 
tir fa •a icin mevcnt olan tahta si- Eski haliıı.e konacaktır. mave teci'ar'kine cahsmaktadır. r. orad"ki ifarlemd.,: birden yaoılaraktır. 



4 

a ....... a ,...a,nuı .,.,. .. , u •' unu o ,, •unw u ~ -. 

Spor 

Bugiinl(ü ı11a<Jaı 
.Fransız Hariciye Nazın M. ve Japonya ile Avrupadan ziya-ımüzaharet cemiyeti toplanm!f Bugün Taksim stadyomunda 

Bnand tarafından ortaya atılan de alakadar oluyor. Son Londra ve Kellog misakına rağmen lik maçlarına devam edilecek-
,.. •AREHANE - Ankara caddeai-

100 Telıraf adresi: Milliyet, J., Avrupa ittihadı fikri altında tahdidi teslihat konferansında Mussolinlnin bu nutukları irat tir. Yapılacak maçlar şunlardır. 
gizli olan maksat, gittikce daha Amerika ve Japonya ile anlaş- etmesine, Cemiyeti Akvama da- İstanbulspor - Beykoz ve ul 

Telefon numaralan: vazıh bir surette anlaşılmakta- mıya, Fransa ile anlaşmaktan hil olan devletlerin başvekiller!- Galatasaray - Beşiktaş ikinci 
lıtanbul 3911, 3912, ll913 1-ı k · d · j k b' dır. Geçen haftaki icmalde anlat ziyade ehemmiyet verilmişti. nin nazarı dikkatlerini celbet- a ıp e l eıı ız ve ırinci takımları. 

l ltBONE ÜCRETLER! tığımız gibi, Fransa, Versailleıı Londra konferansında Avrupa miş. Diğer taraftan Fransız ga- İstanbulspor'un geçen hafta 
. . . . . konferansından beri seiametini meselesi ikinci planda kaldı. zeteleri bu nutuklarara cevap Vefa'ya galibiyetinden sonra 

Türkiye ı-
1 

u · · · b 1 İki genç kız buluştukları za- 1 fakat ederim. Beklerı'm. Bı'rlı'k- b .. B k 'l • 
400 

kuru'ıu 8•0••0nç,~~ruın temın ıçm ir ~akım ç~~eler ara İşte Amerika ve İngilterenin vermekle, ngiliz gazeteleri de ugun ey oz a yapacagı maç 
ylığı 750 " 1400 ... ~ t mıştır. V~rsaılle~ muz~keratı Avrupa işlerinde fazla bir mes' bunların manasını anlamıya ça- man aralarındaki sözler hemen te avdet ederiz.,, ehemmiyet kesbetmiştir. 
" esn sındakı Am nka te atın 1ı ak! 1 1 .1 . daima hararetli olurdu. İşte şimdi beni karşıdaki kah Galatasaray _ Beşiktaş ma-
" 1400 .. 2700 " a e • mm . ~ uliyet almak istememeleridir ki, şm e meşgu · ngı terenm Pek eskidenberi arkadaş ol- vede bekliyor. Ah, bu ne fela' _ r S 

dan. son Londra. bahrı tahdı.dı Fransayı evvela kendi selameti, en ağır başlı gazeteleri, nutuk- d k . . çına ge ınce, alı günü Bükreş 
t ı h t k d Akd 1 1 1 fk' • u lan içın aralarında gizli bır ket.. Gecikmeden dönmeğe mec tarikile Almanya'ya hareket e-
es 1 a ongresı~. e . enız dolayısile de kendi eseri olan ~r:rı.., ta yaı_ı. .e arı umumıye- sır da yoktu. Bunlardan biri he burum. d k i relen evrak geri verilmez 

t Jeti geçen nushalar 1 O kur11ştur. 
i azete ve matbaaya ait isler için 

Lokarnosu tese?buslenne ~adar bugünkü Avrupa sistemini IP..U- sının hazmı ıçın olduğunu ve 1 1 ece olan Galatasaray, oyun-
ortaya atı~an b~~. çok . projeler, hafaza için bu teşebbuse sevk- bir mana ifade etmediğini yazı- yecan ~- a_n at:yor: . . - O kadar teiaş etme .. Şim- cuları her hangi bir sakatlık ve 

'l'lÜdtiriyete müracaat edilir. 
F d - t t 

1 
F k F - Duşun bır kere, ben şımdı di birlikte çıkarız. Senin yanın- yorgunluk ihtimallerinden ko-

ransaya ı.st~. ıg.ı emına 1 ver- etmiştir. M. Briand'ın bu teşeb- yor ar. a at ransız matbua- buraya gelirken genç bir adam da başka bı·n'nı' go"ru"nce artık ta k · .. b 
mek gayesını ıstıh~af etmekte büste ne derece muvaffak olaca- tının asabiyeti bariz surette gö- runma ıçıın ugünkü birnici 
i~i. Fakat .cemry_e~ı Akvamın g-mı tetkik etmek, böyle kısa r~lmektedir. İngilizlerin bu te- tarafından takip edildim. Hat- kip edemez. Sen de kurtulursun! takım maçını tam takımla yap-

h ı t k l t L k 1~kk' d d b b' d' ta merdivenlere çıkarken bile Genç kız teşekkür etti. Sanki mamağa karar vermiştir. 
cı anı şamı eş ı a ına, 0 ar- bir icmalin sütunlarına sığacak a ı tarzın a a aca a ır ıp- bu adam benim peşimden ayrıl- hayatını kurtarıyorlardı. B 'k b' · · k 1 

c .azetemiz ilanların mes'u1iyetini 
Ş kabul etmez. 

~ lUGÜNKÜ HAVA 
c :un hararet en çok 24 en az 
s ~<rece !dl. Bugün rüzr;~r 

l eha" il bava açık olacak~r. 

1 

no_ itilafına ve Kellog misakına bir mesele değildir. Bu, Avru- lomasi oyunu yok mu? d . eşı taş ırıncı ta ımı rnrşı-
ragmen Fransa Avrupada va- d . d'k' . . h f • • • mıy.c;ır .. u:. • . . ikisi de çok geçmeden sokağa sına seyahata iştirak edcmiyeıı 
. . . • . :. pa aşım ı ı sıstemın mu ~.aza Oburu hadıseyı pek o kadar çıktılar. Fakat demı'nkı' takı'be bir' · k 

1 
zıyetını emın gormemekte ve sına taraftar olanlar ile buna Hindistan'da kıyam hareketi ıncı ta ım oymıcularile seya 
b 

·· h k' d · d d t ki b b · he. ye.canla karşılamıyordu. De- ug· rıyan kız tekrar kalbinin çarp hata ihtiyat olarak !!Ötürülc-
ugun er zaman ın en zıya e aleyhtar olanların mücadele ne- evam e me e era er, vazıye- ~ · • 1 1 k · · d b l k t' ı - k'I s· k · dı kı: tıg-ını hissediyor, korkusundan cek oyunculardan ve ikinci ta-

sı yası ya mz ı ıçın e u unma tices'ınde hang'ıs'ın'ın galebe çala ın a acagı ~e ı , ımon omıs- . b ·ık r d . b ·ı - Galiba bu senın aşına ı bayılacak gibi oluyordu. Arka- kımın bazı futbolcularından mü 

~ 
ta ır. . . ". . . cag-ına bag-lıdrr. Dı' i!er taraftan yonu raporunun neşrıne ag ı f b' 

ı - ~ .. .. .. R 'Jk k de a gelen ır şey.. daşı temin etti. Onu yalıuz göl'- rekkep olacaktır. 

1
5 IC L ~ mi 12 H · d 'k' · k d - Evet.. e a .. · meyince gem; adamın kendisini kinci takım macını ise ikin-

~
,. -- şte Avru~a bır.lı.gı proı.es_ı, Amerika ve İngilterede bunun gorunuyor. aporun ı ısını İlk d f 1 

Frans.amn selam. etını. te. n. ıçın kuvveden file çıkmaması ı'çı'n el azıran a, ı ıncı ısını a . - -~=::.:=.::.:s;. _ 'k" h f d - Darılma .. Herkes senın ne tek t ki ·ç·n t b ı ci ve üçüncü takım oyuncuların 
" ya. ptıgı teşe.bbilsler_s. ı.ı.sılesınden altından çalışacakları şüphesiz- ı ı a ta sonra nesre ilecek ve rar a P ı ı cesare u amı 

di B t bb b 
d Hindistan'a verile~ek idare şek kadar saf bir kız olduğunu bilir. yacağını söyledi. İkisi de sokak dan mürekep bir takım yapacak 

l m 1 k r. u yenı eşe usun un an dir. Bu iki mllskülden maada Fakat sen çok utangan bir şey- t Y a 1 mı ayma- evvelki ~eşebbüslerden şu farkı M. Briand, bazı ·Avrupa devlet- li hakkında tavsiyede bulunula- ta biraz yürildükten sonra karşı ır. 
malı mı? v~rdır ki, bundan e:-"'elki ı;eş~b- !erini, Cemiyeti Akvama aza de- caktır. Bu rapordan gelecek teş- si~. Doğru .. Pek mahçup tabi- ki kahvenin önüne gelmişlerdi. Bu vesile ile Galatasaray'm 

.. . . . 
busler b. azen .Amenk.a .• eksen.ya ıc.ı'llermı'ş dı'ye, davet etmemek- rini evvelde Londrada toplana- 1. . B Ik' b . k' d Utangan, korkak kızın cür'etli, seyahati hakkında biraz malU· 

t 
ı; k ı k f ki ı at ıyım. e ı em ta ıp e en cesur arkadaşı, kahvede oturan mat vereHm: 

.< gun evvel evınder ılm ah- da ngılterenın teşnkı mesaıle- le bı'zzat u"çu"ncu" b'ır mu"sku··ı ca o an on eransın ne şe a a- d b d ı r. , - 1 1 b"l' K f e un an cesaret a mıştır. !arı pek iyi görmüş, fakat temin G. S. en kuvvetli takımile Sa 
ile oturup dereden tepeden rini. istihdaf. ediyor~u. Şimdiki daha ı'cat etmı'c oluyor. • cagı an aşı a ı ır. on eransa k 1 ş d - - " H' d' k'I d bu"tu"n .- Kalk ba a ım... u. pe_r e- ki delikanlıyı, bulamamıştı: lı günü hareket edecek ve Bük-
şen D. ok. t_or. M .. azhar. Os- proje Amenkayı do.grudan. dog- Fakat bu Avrupa birlig-i vü- ın ıstanı teş ı e en d 1 ı Beyı birısı gormek ıs•-r İng iter de 

1 
din saliklerinin, milletlerin ve nın arkasın an gozet ıye ım... - Müsterih ol dedi işte ceki reş'te Yüventus klübile bir maç 

1 
"" • ruy~ ayırıyor. .. ı . enın _ cut bulursa ne olacak? ngilte- Takip eden ha.ta bu.ralarda m. ı? .. lip gı'tmi«. ' ' ' yaptıktan sonra Almanya'ya gcı 

Jktor: teşnk! m.e.sa!si şuphelı oldugu re, şu"phesı'z Avrupadan daha zi- ırkların iştirak edeceği bildirili- B k 1 F Ih k k d nk ~ . s k ı · ı· a tı ar. ı a ı a emı 1 Öbürü geniş bir nefes almış- çecektir. 
H · · kabul edılıyor. yade uzaklacacak ve dominyon- yor. onra gere gazete enn ı- d k k ld d d 1 Alm ' asta ıse saat vereyım, İ .,, . . • sanından, gerek Avam kamara- a am arşı a ı~ım a o aşı- tı. Fakat bir genç kızın kalbi, anya'da 'Böyten,, vcı 

.a gelsin! Derse de öteki: Filhakika Amerikan ve ngi- !ardan müteşekkil bır sıyası sında Hindistan nazırının ifade- yordu. Sonra aşagı yukarı do -. heyecanı, korkuları ne tahaftır!. "Dersden,, şehirlerinde biret 
Hayrr, hayır, pek mühim liz siyasetlerinin son zamanlar- vahdet teşkil edecek. Esasen . d t T 1 . L d k taşmaktan yorularak oradakı Bu utangan kız bir taraftan kur maç yapacaktır. 

" için geldim, mutlaka beo: da aldıg-ı istikamet, Avrupadan Joseph Chamberlainin projeside. fsın en, dgı tızki~nn d onklra. o~- k h 1 den birine girdi B 1 d v· ' .. . . . . " 
1 

'k b 'di 
0 

'h . t' eransın a a p e ece en sı- a ve er_ · .. tulduğuna sevinirken gayriihtl- .u .maç ar an sonra '.yana 
lka gonnelıyım. Dıye ısrar ayrılmak o muştur. Amen a u ı . zaman cı an sıyase ın • b" h kk d b' f'kl - Pekı .. Bu genç adamın boy yari biraz da inkisarı hayale uğ- da ıkı ma~ y.a~acaktıı:. V1yana 
. Doktor da merak edip ancak harbı umumi dolayısile de üç tesekkül olacak: 1 - A- yladsı ta ıyke ~ k

1
'.: ad .. ır t '...ı r le gidip kahveye girmesi raha- ramaktan kendini alamamıştı!... ~a .yap. acagı_ ıkı m. aç bılhassa ca 

kab Z
. . . · ı . k b 'k h"k" 1 ''tt'h d 2 e eetme mum un ur. n.,,. d ...... t . N lbi.dkk Z b 1 ını . ul ~d~r. aır 1çe_rı Avrupa ış enne .. 

1 
arış1r;ıış ~\ u ter\. a t umet e~ı ~ ı .:ı.~ d - liıder, Hindistan'a verilecek ida tını sev ıgını gos erıyor. e Kendi kendine söylenir gibi: 1. ı , attır. ıra u ma~ ar 

,. gımıe~ o toru etek~eyıp karışmanın aksu ame. ı ço .~v ngAı ız mhp~rka.tor u
1 

. ~ ~hadı. re seklinde bütün Hint millet- ise.... _Bana her gün ayni saat ve Vıyana ~ın (Hakovo_), (Vıner 
!en cebınden çıkardıgı şu vetli olmuştur. Amenka bugun, 3 - vrupa u umet en ıttı a ı. 1 .· . 1 1• Jd'ğl Şimdi söyle bakayım: da'-'kada tramvaya bindiğinı' Spor Klup). _takım. larıle G. ala ta-. . . .. . . h kk k ennın an asmasr azım ae ı k' . "' _ !ı okur: her zamankınden zıyade Waşın Bunların bınncısı ta a u . k 11. · t' k . " d' Bu adamın seni ta ıp etmesı so"ylemı'ştı' '··· saray ve dıger bır ecnebı takım 

. . . ti İk' · · · h kk k nı ve a a ıye ı e senyete ez ır- . . 1 d' 
1 
Rezzakı atemin ferzendi gton tarafından Avrupa ışlenne etmış r. ıncısının ta a u u . kl . . .. )' 1 B ıçın ona nası cesaret ver ın arasında tertip edilen bir turnu 

'mendi, ve ey her gün cerai asla müdahale etmemek pren- mümkündür. Ücüncüsünün ta- er:;ı\ve~e erını s1oy ?or a~I İ u sen?... Yi I I I va maçlarıdır. Galatasaray'a 
1ıkuatta intişar edip erbabın sipine bağlıdır. hakkuku ise, A~palıların ka- s~l~ elr ebn! şdu fankaşıfıyor n- - Ben mi? .. Hiç, hiç bir şey.. en neşr IJB şimdiden muvaffakiyet temen· 

f d k 1 ı . d b' gı ız er r e a on eransı top- T d k d 'd' B · d · 
ırzican edilen yemek liste- İngiltereye gelince· esasen alarm a ve a p erın e ır te- 1 d 1 H' l'l " ramvay a arşrrn a ı ı. en Bu"yu"k adamlar nı e enz. S.G. ~. .. . . . . ~ . . b dd"l b - 1 d a ı ttan sonra ınt ı ere an- . d' d · d" B k _ 
m muellıfi bimenendı... bu memleketin ananevı sıyasetı e u e ag 1 ır. ı " d' ki V b'rlbl ın ım, 0 a ın ı.. uraya a 

: A d .. f 't bi hald • • * aş.ınız ıy:ece er. e 1 r- dar arkamdan gelmeğe başladı. Beyaz zambaklar memleketinde -------·-------
:1nabı Vahibi hakikinin tü- vrupa an mun en ~ e Sinyor Moss~ni'nln son on !enle milna~aşalarını seyre?~ Yalnız elimdeki gazetey.i açar- muharriri Grlgori Petrofun bu. eseri Kıçıkırık Ali çetesi 
:nez kiları Rabbanisinden ~~lm~k ve ancak_ hayatı mena- gün zarfında irat ettiği n:ıtuk- cek. Gandhı'ye ~ondra'yı nıçın ken hiç bilmeden onun eline do talim ve terbiye azaaaeı".~an Al~ H~y 

ihsan eylediği zahirei ak- fıı alakadar oldugu zamanlarda 
1 

k d b h tt'-. · . tt'- ziyaret etmediğı sorulduğu za- k ld Ah . b d dar Bey tarafından tercume edilmıt- Adana vilayetinde Kadirlide 
· . . . . filen müdahale etmektir Fakat ar yu an a a se ıgı~ız ı ı t ·ı 'd k d' f'k · unmuş 0 um. • ıştc un a tir. Naşiri muallim Halit kitaphane- d b · · · 

• ı,kmetı mademkı bız zaıka t T h. . • . hadın tahakkuku için lazım ge- man, ngı. tere e . en. ı ı rıne hata ettim. Sonra gözlerimiz bi ai. epeyce zaman an en ıcrayı şe· 
' ana bezlediyorsun. Bundan harpt.er: so!1ra ngı ız . aı:.cı -~ı- len kalp değişikliğini ifade eder aleyhtar bır çok Hıntlı_ bul_undu- ribirine tesadüf etti. Bana ya- kavet eden bir çete vardır: Kıçı 

tret alan hakirin şu müşkti yasetının sıklet rnerkezı busbu- h' d ··ıd· İt 1 b ğunu ima ederek demış kı: M..,.hul asker kırık Ali çetesi ... 
- t" A d ayrı bir cereyan ma ıyette egı ır. aya aş- . . 1 k vaşça: -:. B . l 1 ı halleyle: Yapraksız yalan- un vrup~ an B b' vekili İtalyanın harbı umumiye - Ecnebı bır meme ette - Ne gfürel tesadüf dedi. u çetenın en azı ı avene e· 

>lma nasıl yapılır? Ve ka- almry'.1 baş a~ıştrr. 1un~n ır girdiği tarihin yıldönümü müna Hintlilerin biribirlerile münaka Ben son derece utan~ıştım. Aka Gündüziln, inkı!Ap hikayele- rinden ikisi müfrezelerimizle 

C t d 
, sebebı Amenkanın ngıltereye "aya girişmeleri manzarasını İn rinden mürekkep olan "meçhul aı- Kadirli kazasında vukua gelen 

i enne taamı mı ır · aki b' 'h d 1 t' 1 k sebetile irat ettig" i bir nutukta, .,, Bir şeyler kekeledim. Bir de k ı ·ı C'h h b' d bl TU k r p ır cı an ev e ı o ara T ı k k" · er" 1 e 1 an ar ın e r . r. müsademe neticesinde ölü ol · ~!bapta ve katıbei ahvalde b l' . d'ğer sebebi de domi: İtalyanın harpteki fedakarlıkla gı ız ere. s~yretme zev mı ver- yaşlı kadın vardr. Bana baka- kahramanının neler yaptığını, bır kı- . . . . . a 
1 aan senindir.. e ırıresı, İ ı 'liz siyasetine is-1 nna rağmen, Versailles sulhün- memek ıçın .... G dh' . k d" rak takdirkar görünüyordu. tinin yüzlerce düşmanı nasıl esir al- rak ıstısal edılmişlerdır. 

c Kulları ~yon arın ngı . , . \dan memnu olmadığını anlat- Anlasılan an mm, en ı- _ Sen güzel bir kızsın .. Uta- dığıru tasvir eden "demir elin hikll- Diğerlerinin takibine Jandaı 
ıb h

. . tıkamet vermekte bırer amıl ol- M . . d' ki Jerı'nı' mahrum bıraktı«ı bu zevk d • · yeei .. isimli eseri Muallim Halit ki- ma kumandanı Hüsnü Bey biz· 
c ra ım Rızkı İ · · maktadır. ussolını ıyo• " narak kızar ıgm zaman cazı-mıya başlamalarıdır. ste bu ıki. ! b U . . . ' vesilesini İngilizler, bizzat ih- b . d h taphanesi tarafından neşredilmiştir. zat memur edilmiştir. 
'lktor hemen bu zati hasta- amilin tesiri altında İngiltere,. 6talyb~ har kı lm40u0mbı~e gıl~l ış, zar edecekler en biSr ka.t ada :ırtmBıştırbö.. 1 --0-

'ıe naklettirmiştlr. A d t d ·cen ayrılmış 52 ın ma tu, ın ma u ve · A Ş - us rıca e erım. en ye 
ı Ok" dvrut pba. anA e na devleti olmak bir milyon yaralı verdikten son • . : · _ şeyden hoşlanrr krzlardan deği-
. uz panayırı a e a ır vrup ff km '!<' k lht" t b'tl · ı· 
1 tan çıkmıya başlamıştır. İngil- ra m~za er çı ıştır. • a at ıya za ı erıne ım.. . . . _ 
'tarıbul ermenilerinin Kazık t h · • s'yasetinde Amerika Versaılles konferansında bu Hasköy Askerlik şubesinden: - Peki, peki .. Anlatmaga de 
. d d ere ancı ı f . . k ld D" k" d" . . b' S ? : enen yer e yaptıkları za enmız ırpı ı. un u uş- 930 senesı ihtıyat za ıtan vam et.. onra ... 

l•ökliz panaym,, varmış. . . . . - .. - .- manlarımız ile barıştık. Hatta yoklamasına 1/ 6/ 930 tarihin- - Arkamdan gelirken niha-
'bunun böyle olduğunu dün b~rı da~a evvel mdı ve otekıne bunlardan bazılarına samimi den başlanarak Haziran gayesi- yet kendisine: 
ıvayda iki ermeni görüşür- rıca ettt: dostluk, rabıtalarile merbu- ne kadar devam edeceğinden şu "-Rica ederim, dedim, beni 
~öğrendim. Bu ökilz panayı - Öküz panayırında görüşe- tuz." bemizde mukayyet bilumum ih takip etmeyiniz. Arkadaşlarım -
:a bir lekesiz öküz kesilir mez isek beni hatırdan çıkar- Bu sözlerin kime müt..evec- tiyat zabitan ve memurinin bu dan birinin evine gidiyorum . ., 
•İa gelen canlara külbastısı ma ! cih olduğunu anlamak kolay- müddet zarfında şubeye müra- Fakat dinlemedi, hatta: 
~tılırmış.... Bu iki dosttan FELEK dır. Fransada Cemiyeti Akvama caatları ilan olunur. "- Daha iyi ya, dedi size re-

Muhit 
y eni telgraf makineleri 

zo inci sayısı nefis bir. kapak için- Posta müdüriyeti umumiye· 
de çıktı. Ayrıca kuşe kaat Uzerlne . A d 'k" " 1 ·ı· " 
basılmış tablo ve güzel bir rop i!.ilve- sı :"1'UJ?a aı; ı ı. t.e epı ın ter 
si vardır. Bundan başka iktıaad!, iç- makınesı getırtmıştır. 
timai yazılar, tiyatro spor bahisleri Bu makineler yakın merkez
vardır. ler arasında kullanılan ve kendi 

Posta memur namzedi 

Dün İstanbul pastahanesi i
çin alınacak 22 memur namzedi 
nin imtihaları yapılmıştır. 

kendine yazan bir nevi telgraf 
aletleridir. 

Posta idaresinin bunları ne
relerde kullanacağı henüz ma
IOm değildir. 

' ' "Milliyet,, in edebi romanı: 106 -- tubu-alır gibi cebine çek defteri padı. Raftaki bir kaç roman~ Ahmet Sami, geçen vak'alar lar sizi meşgul ediyorsa şimdi pıya yürÜ<J.ü. Ayağının sesini bel 
ı - -- --- ni de yerleştirdi. Geçen defaki zi karıştırdı aralık kapıdan sa- dan, Galata piyasasında dönen emreclinlz, o vadedilenlerin bir li etmemeğe çalışarak merdiven 
i ')~'-""' lfi' 6 yaret saatinde genç kadının köş lan görünüyordu. Ve genç ka- muameleden Halenin az çok ha kat fazlasını yapayım. terden indi, gitti. 
~Ji>Jfl_•~ A ~ • ~ EŞJ\. küne girdi. dm tabii iıalini bulup salona dön beri var sanıyordu. Cevdet Be- Ahmet Sami sözlerinin eri ol Hale çok müteessir olmuştu. 
·~ Lli!!J ~ =- Hale,üç 4 gündenberi bu müş düğü zaman Ahmet Sami Beyin 1 yin dı~arıd~. ~~~~ediği şeyler o- d~ğ~u .isbat. etmek iste~ gi~i Bu günle.rde asabı o kadar b~ 
•İ :n Cahil kül muammayı halletmekle salonun ortasında ayakta du- nu telaşa duşuruyor, genç kadı elını cebındekı çek deftenne go- zuk, kalbı o kadar karanlıktı kı, 
'' . . . . meşguldü. Ve niyahet kararını ruparalıktan kendisine baktığı nın bu fedakarlıklar karşısında tünneğe hazırlanıyordu ki, genç gururunu, şerefini kıracak kü-
L{aç misli mübalağa da ka- he~ ıkısının d~ dost~ ol~ ~az~- vermişti. Cevdet Beyin mektu- nr gördü. ona temayül ettiğini zannedi- kadın birdenbire ayağa kalktı, çük bir harekete karşı isyana ha 
rak söyleniyordu. tecı Sedat Aliye, Hale gıbı bır bu ona maddi bir şey ifade et- _ Bonjür efendim. yordu. gözleri atşelenmişti. Teessürden zırlanmıştı. 

'. •i.ı dedikodular Hfilenin ku- kadını böyle _hasis __ i~lerle mu- memekle beraber gerek şeklinde Ve salona geçerek ita.ve etti: Partiyi kazanmağa azmetmiş göğsü kabarıp iniyor, burun de- Ahmet Saminin ziyareti bu 
. ıh · k ..1 k kayese edemıyecegını onama- · N ı }'ki · h k d' T k h t d"f tı' •• • · a gıtse, genç aum ço . . . .. .. ' _ kı nezaket ve gerek aralarında- - ası sınız, buyursanıza! \bir iş adamı hal ve kararile sö- ı en are et e ıyordu. o ve asas zamana esa u et gı ıçın 

· . 1 k b lk' d h lık olmak ıçın butun varlıgını . f . . t d h k' ki ı· .. . · 'h 1ı b' ı d · · d b' 'k t > '::essır o aca ve e ı e er .. .. . _. . .. .. ki azla samımı yet genç kadını ş a amı er va ıt te aş ve zune devam etti: ıstı za ır ses e: epey zaman ır ıçın e ın en e 
.. 1 k İst nbuldan onune atabılecegını soyluyor- kl'f' "l . . . . ı·-· ·ı .. d h l k . ı Ahm S . B f d' _, essür ve t p b' nd g le goze a ara a onun te ı ıne temayu ettınyor tıtız ıgı ı e ışı er a esıp at- - Hanımefendi, şüphesiz ki, - et amı eye en ı, .e ıs ıra ır a a a -

•kaçacaktı. Onun biraz has- du. .• . . du. mak ister gibi hal, hatır lıile sor, hayatınıza hükmetmekte ser- di. Bir kadınla konuştuğunuzu yan etmişti. Genç kadın yazıha-
. l'k b Tabu bu havadısler hemen bır d l'kı d dı . . · · H d" · · ·· f' k dı h n:, biraz da çekıngen ı se e- . . . Hale,yalııuz buhislerle ona bir ma an a r ıya başla : bestsınız fakat sıze malık olmak unutuyorsunuz. ayatnnı u - nesının us une apan ve ıç· 

kö•ı,ünden çıkmayışı bu kaç saat ıçınde mukabıl tarafın - h 1 d B' k ü . . b . . . 'f ti .. k .. 'b' h k kı hıçkı ağlama· b 1 dı -?'-' • • • • cevap yazmaga azır anıyor u. - ır aç g n sızı ser est ıçın bazılarının bır çok tekli - ş nur en tuccar gı ı are et et ra ra ga aş a · 
, ıiıı münakaşaları işitmesine kula~ına y~tışıyord~. Dedı ko- Hatta bu kararla salonun yanın bıraktım hanımefendi, düşündü !erde bulunduklarını biliyorum. mekte mazurum. Rica ederim. * • • 

C.i oldu du boyle yuz dereceı hararetle d ki k" "k d . .. b"' k d' · b B · l s· h' b" ı d b · · . . . . a uçu yazı o asma geçmış nuz ta ıı, ne arar ver ınız a- unların derecesı ne olursa o - ıze ıç ır şey an atma an u - Allo ... Cevdet Bey orada 
J r .. kaynarken ı~ı artık kestirme bır · k' k lf Ahm S · B · k l · k k l l · ah k d ·1 · 'tm · · H ü f · nun gıyabında yapılan mu- . . tt ı, a a et amı eyın a ım. sun, şunu sıze açı a p e ız a ar ı en gı eyınız. en z mı e endım. 

, ·ı-
1 1 

şekılde ve tepeden ınme hallet- . . . . H'I b zd b' "k'J d · k' - b · "h h' b" k · d -·ı· B D k · H · '?de ha a uvamını bu ama- . . . • geldığını haber verdı. a e u tar a ır mu a eme I e eyım ı, eger uıntı ap mese ıç ır arar vermış egı ım. e a tilo Ferda anım makıne 
. S . _ mek ıstıyen Ahmet Samı Hale- B' k b h t • ı k kal ı · d h' 1 · · d b k d · b t b ak ki d" .. · - · c ·~ı. Ahmet amı uçurdugu . . . . .. .. ır a a a ış er en ya an den fena halde sıkıyordu.haya- esın e ıs erınız en aş a ma nı ser es ır ınız , uşune- nın agzını elile kapatarak ev-
'~rle Haleye malik olmak i- Y~ ~'.d'.~ teklıf~e karşı ne duş~ mış gibi kalbi çarpan genç ka- tı salonlarda latifeler, nükteler, 1 d1 noktaları da nazarı dikkate yim. det Beye döndU: 
i şimendifer işinden bütün dug~nu so~aga ka:ar verdı. dm kızaran yüzünü gösterme- zarafetler içinde geçen genç ka 1 alacak olursanız şu sözlerimi ha Ve başı ile hafif bir selam ve - Sizi bir hanım arıyor efen 
~ındığmı seve seve vereceği- ~u zıyaretı.n?e ar~da_kı reka~e- mek için yazıhaneye dönerek ce dm böyle bir ticaret işi halleder tırlayınız. Size yapılacak teklif- rerek yandaki odaya geçti, ara- d!m. 
~~ylüyor, böylelikle Cevdet~ kınnak .. ıçı_n aza~ı fedakarlı- vap verdi: gibi her kelimeyi hesap ve kitap ler ne olursa olsun menfaatınızı lık kapıya yavaşça dokundu, ka Ne zaınandanberi kadınları!1 

hem 1 cırdığl bu işi, hem gını da soylıyecektı. - Peki, salona al! ile ölçerek konuşmağa alışma-: temin için ne söyleiyor, ne yapı nat ağır ağır kapandı. takibinden sıkılan, eğlenceleri, 
in karile Haleye tasarruf Ve bir gün yazıhaneye inmi Sesinin titredğini kendisi de mıştı. Göz bebekleri titriyerek llıyorsa ben onun bir misli fazla Ahmet Sami bozulmuştu. Pek d~vetleri reddeden Cevdet Be>' 
·1 -· · 'h d' d y k k d · t 't hi ·ti d' - h E f h 1 .. h k ·-·. hıddetlebaşınısalladı: • ı ecegını 1 tar e ıyor u. ere genç a mı zıyare e gı - ssetmış . cevap ver ı: ısını yapmaga azının. tra ınız yazı ane usu u are et ettıgını _ Kim miş, ne imiş, ne isti-

evdet Beyin buna karşı. ver ti: Tıpkı büyük bir münakasaya Kendini. me~~ul . e~ek . için - ~enüz bir karar vermedim da söylenen. ve vaded~en şey- oda anlam:ştı. Başı önünde sa- yormuş? 
cevap daha kuvvetli idı. O, gıderken bankadaıı kefalet mek yazıhanenı.ıı gozlennı çektı, ka efendıro !erden haberım var. Eger bun- landan dogruca tera~a açılan ka (Bitmedi) 



Çok güzel bir fikir 
Yaz geldi .. S•inemalar mevsi

lllin tesirile boşalacak .. Avrupa 
da soğuk hava .tertibatı olarak 
buna çare buluyorlar, lakin biz
de henüz bunu tatbik edecek ka 
badayı çıkmadı. 

Bunun üzerine sinemalar fi
atlerini indirerek halkı celbe ça 
lışıyorlar .. 

Bu usul senelerdenberi biz de 
tatbik edilmektedir. Tesiri var 
lllıdrr bilmiyoruz. 

Buna mukabil haber aldık ki 
Blhamra sineması müdiriyeti 
Önümüzdeki haftadan itibaren 
ttıüşterilerine birer porsiyon 
dondurma verecektir. Her bilet 
le beraber verdiği bir kuponla 
1l1üşterilere büfeden veya sey
Jlar garsondan dondurmasını a
lacak ve serinlenecektir. Bu fik 
rj çok beğendik ve takd" - ettik. 
'i alnız bunun bir malı::ı ·u var: 
Sinemaya kimin para ile ve ki
lllin meccanen girdiği dondur
llla yiyip yememelerile meyda
na çıkacaktır. 

'Kadın harbe gider/ten,, filminden 

ilk buse 
Gorri Kuper 

Bu hazin bir aile dramıdır,! Elhamrada bu hafta bu film
Garri Kuper ve diğer artistler den başka (Andre Banger) nin 
Sok hissi oynamaktadırlar. . . evvelce Melekte gösterilmiş o

Bir aile dramı ancak bu ka- lan "Saadet yolu,, ismindeki 
~a.r tebarüz ettirilebilir. Filmin sözlü filmi de gösterilmektedir. 
ey'eti umumiy·esi iyidir. 

llfevzuu: 
Japonyada 12000 sinema sa

lonu vardır. Bu sinemalara film 
Düşmüş asil bir ailenin ahfa- leri 6 büyük Japon stüdyosu 

~ın_dan olan Talbo kardeşler t~miı:ı etme~te ve. an_c~k yüzd.e 
htıyar babalarile beraber istrid yırmı Amerıkan fılmı ıthal ed'.! 

Ye avcılığı etmektedirler ..... mektedir. 
eZngln bir armatorun kr- * * * 

~ı olan anneleri ölürken "Le Leviathan,, ismindeki 
~Uçük kardeşlerini himaye büyük -seyahat vapurunda tesis 
et?neeini büyük oğlu Mulli-

1 
edilen sinemada ilk gösterile

Eran.•a söylüyor. . Bir müddet cek film Norma Shearerin 
~.llnra babaları da ölünce Mul- "Talak,, ismindeki filmidir. 

1~ı:an kardeşlerinin tahsili için 
~~ olan parayı sırf anasına 
ili Şı verdiği sözü tutmak için 
Y t yerden çalıyor. Mulligan ha 
b <l.tta yalnız bir vücuda karşı 

11 
<l.ssastır ki o da Arına Li ismin 

~ e bir genç kızdır. Mulligan 
/~<leşleri hakkındadiişündükle ) 
\j~~ı. ne yapacağım daima bu sev ~ 
t !:ı kıza anla tırsa da parayı ne ,, 
ştden bulduğuna dair hiç bir 
CJt söylemiyor. 

li /\tadan seneler geçer ve Mul 
"!:an•ın kardeşleri her biri bir 
"<I.'"': r :'"'lfünun mezunu olarak ye-
ı:J.l§ırler ve bu müddet zarfında 
~ a. işleri genişlemiş olan Mulli
~a.ıı. Çaldığı paralan iade etme
lı~ kalkışınca vaktile yaptığı bu 
~i ~eketi affetmezler ve kendi
~~1 mahkemeye sevkederler. 
~T V~ziyeti duyan Anna hemen 
'öllllıgan'ın kardeşlerine haber 
• il.der k 1 d · t~k ere on an avet ettıre-
lö k Mul!igan'ı onların yardımi
~a. Urtarrr ve seve;isilc ~=-adete 

Vtısur . . 

.. ,_,,,...,.. . .. 

"Strseri11 /ilnrinden Para ve eşk filminden 

" ' 

ıl 
Op~ra - ~ajik • i j 

Opera sıneması bı _,af tad 'I 

itibaren ikinci vizyon yapma. 
L•aşlamış ve ilk film oları 
mevsim başında ;{jsterdiği "1 
dm harbe giderken,, film, 
koymuştur. • ı 

Majik te ise Harri iLdge'rl 1 

(Serseri) isminde J:ı.ir dramı v 
dır. 

Motioıc Pictur Academy J 
rafından verileil senelik sen;• 
yo birinciliği mükafatı " V, 
tanperveler ,, senaryosunu ~ 
zan Alman muharriri Ha, 
Kraleye verilmistir. Mül:al 
altın bir heykd<lir. 

* 1 

Emil Yanings Mıınichte 1 
denbire şiddetli surette has 
lanmıştır. Bir seneden ev\ ı ı 

1 

sahneye çıkamıyacağı tahm ·rı 
ediliyor. 1 

* * * 1 l 

Berlin sinemaları sesli ' 
sözlü filmler için mevki fiat: ·" 
rında yüzde yirmi zam yaprr i·', 
ğı kararlaştlrmışlardır. ', ı 1 

l I_ Haftada bir söz 
1 Teşebbüs etsek! 

tine ismindeki sözlü filmde is- .o.UÇ inema . 
veçli şivesini tashih için kim- haberleı•I 

il Son çevirdiği Anria Chris-11 U'" ilk S -_ılı 11f,·.,. 

senin yardımına muhtaç olını- ------------
Dünya artık sözlü filmden yan Greta Garbo bu sefer çevi- [ 

··q A 
,....... J . ·, ,,._·· 

başka bir şey düşündüğü yok. receği Romance ismindeki fil- Y ıldızlac ve figücanlac: t 
Vakıa bu çeşit filmleri yapmak min bazı sahnelerinde latince 
o kadar kolay ve ucuz değildir. konuşabilmek için bir İtalyan
Fakat bütün dünya bunu artık dan ders almaktadır. 

•• 

bir milli mesele talakki ettiğin 

* * den sarfı mümkün hiç bir şeyi 
kıskanmamakta ve her millet, 
kendi lisanından iyi kötü film
ler yapmağa çahşmaktadlr. De
miyoruz ki bizde de büyük bir 
sesli stüdyosu yapılsın ve film
ler çevrilmiye başlansın. İstedi 
ğimiz bu değildir .. 

Amerikada Mis Mary Nolan 
ismini alan Alman sinema yıl
dızı !mogene Robertson şimdi
lik haftada 1000 dolar kazan
maktadır. 

Bizim istediğimiz şudur. .. 
Filmci ve sinemacılarımız ev 

vela sesli aktüalite çekecek bir 
seyyar tertibat yapmağa ve bi
zim hadisatrmrzı dünyaya neş- [ 
retmeğe teşebbüs edebilirler. t 

Bundan başak Avrupada çev- ~ 
rilmekte olan kısa metrajli ko
lay filmlerin bizim artistler ta
rafından Türkçe versiyonu ya
pılmasına da tevessül edebilir
ler. Bunlar öyle fikirlerdir ki 
ufak himmetlerle tahakkuku 
kabildir. Biz bu himmet deni

Yakında kendi için hazırlan 
mış sesli ve sözlü filmler çevi
recek ve haftada 3000 dolar a
lacaktır. 

İşte karşı karşıya, biri lüks 
ve zenginlik diğ·eri zaruret ve 1 

mahrumiyetle dolu iki zümre, 
Bu iki zümrenin kazandıklar 
parayı mukayese edersek bt 
hakikat karşısında kalırız. Ba- • 
kın meşhur yıldızlar ne kaza-· ! 
nıyorlar: 

Harold Lloyd senede 50 mil
yon frank; Charlie Chaplin 36 
milyon; Mary Pickfort, Glory; 
S·Nanson, Norma Talmadgej 1 

her biri senede 25200000 frank. 
Tom Mix haftada 500000 frank. 

Amerikada ilk çevirdiği film 
için Emil Yanings haftada 100 
bin frank almrgtı. Almanyada 
ise günde en fazla kazanabile
ceği günde 1000 marktır. 

Vazii sahne Muhcau bir film 

r 

için 1 milyon frank alınıştır. 1 ' 

Emest Lubitch ise bir film için 
2500000 frank almıştır. f 

Bu efsanevi servetlerin na- l 

• 'ı 
11 

~ 1 
1 1 

len şeyden bu kadar mahrum ;m 
muyuz?.. ~ 

1930-1931 senesinde Ameri- J 
ka sinemalarında 521 film gös-

sıl sarfedildiğini merak edenle-
iı· re bir misal gösterelim: ı 
. Frieda Richard buldok kö- L • 
J peğine safi altından bir tasma 

" terilecektir. Bunlar da: 
20 Paramount, 

35 Warner Bros, 
15 U ni ted Artists, 
30 Pathe, 
20 Sona Art World White, 
20 Rayart, 

3 Art Class, 
50 M. G. M., 
3 5 First N ational, 
25 Fox Film, 
47 Universal, 
30 R. K. O .. 
20 Colombia, 
30 Tiffany, 

6 Chesterfield, 
39 Anikino, 
4 Aristokrat, 

20 Ufa filmleridir. 

* * * 
Buster Kaeton bir asker fil-, 

mi çevirecektir. 

' 

• 

f:!01fn<!Ptl 

" l 

"ilk buse,. filminden 

yaptmmştır. 

Gelelim figüranlara: 

Her gün iş bulmak için sağa 
sola koşan binlerce figüran var 
dır. Bunlar 50-70 frank kazanır-

Para 
"Para ve aşk,, filminden 

ve aşk ( Melet'le) ti 1 
1 

Çarl Rocers 
1 
' 

lar. Düzgünce bir suare esvabı Erkek sinema artistleri için-ı ner Kendrik'in kızı Jan'ı çıkaı · 
olanlar biraz daha fazla kaza- de en sevimlisi olan ve Ameri- dı. İlci genç biribirine kur yaı ;1 

nlr. Bu para alanlara maişetle- kada pek büyük bir muhabbet mağa başladılar, fakat kız df ' , 
rini bile güç temin eder. kazanmış bulunan (Carles Ro- likanlıdan hakiki hüviyetir ; 

Sinemacılık sanayiinin cen- g·ers) Çarl Rocers "Semalar ha sakladı. Ancak kızın babası k ; 
neti olan Hollywootta 35000 fi- kimi,. filminden beri şöhret ka- zının fakir bir delikanlı ile mt , 
giiran vardır. Her gün bunların zannuştır. Bu filmi şayanı dik- aşakada bulunduğunu tesadt ) : 
ancak 1000 tanesi iş bulur. Bun kat bir dramdır. fen öğrenince bu temasa mar , 
!arın yarısından fazlası kadın- Musiki aleti satan bir dükka- olmak için kızını Avrupaya gö. r· 
dır. Fakat erkeklere iş daha nın memurları ilerde bunlardan derdi. Bir müddet sonra mağa , 
çoktur. birile evlenebilmek maksadile zadaki zengin kadın istatistik 

. Bir gün iş bulan figüran va- dilkkanrn müşterilerinden zen- çileri vazifelerinden çıkarıldı · 
1 sati olarak 17 gün ışsız gin olan genç kadınların bir cet !ar ve ellerindeki sermayey 1 
kalır. İş bulduğu gün vasati 3 velini tutuyorlardı. Bu cetveli hatımak üzere bulunan bir gen 
dolar kazanır. tutanlar arasında bu işi ciddi' kız pansiyonuna koyarak pan 

Görülüyor ki, sinemacılıkta telakki etmiyen yegane adam siyonu canlandırdılar. Jan A'li 
da davulun sesi uzaktan geldi- genç Şelbi idi. Fakat günün bi- rupadan avdetinde Şelbi'nin v l' 
ği gibi değil. . • rinde tesadüf karşısına milyo- ziyetini yakından tetkik ve na 

muskar bir delikanlı olduğun. 1 

babasını iknaa muvaffak olaral 1 

onunla evleniyor. 

".:ı.ı 1Jct yolu,. filminden 

___ .. _ 
Evvelce ismi "Siyah kravat. ı 

iken sonra değişerek "Uşak e ı · 
fendileriniz,, olan filmin mü 1 

messilleri: Madeleine Gitry«! 
Andree Lafayette, Michel Ver- 1 

lydir. 

* * * 
Lünafiherin yakmda vücudı 

getireceği büyük bir filmin ba 
lıca rolü Nicola Rauskye ve 
rilmiştir. 

* * * 
Amiral Byrd ile berabe 

"City of New-York,, gemisilı 
1 

kutba gitmiş olan iki sinemaCı, 
Amerikaya avdet etmişler v · 
kutup manzaralarını havi 250 
metro film getirmişlerdir. A 
ral Byrd daha avdet etmemi., 
tir. Amiralm avdetinden evve 
film e:österilmivecektir. 



uhablr mektupları : M. f:sat - H. Rifat beyler davası Yt ni mukaveleler 

( llirinci >ahifede nıaknr ) Birinci sahifeden mabat 

mahkemenin vazifei kanuniyesi' doktordan rapor alarak ml!.hke- dolunduğu tasrih kı/mmakta-Güzel Ayvalık 
icabındandır. 1

1 

meye göndermiştir. du.,, 
aYYYTTT~Y•?••••ıTT••······~ Binaenaleyh, maznunun tıbbı Rapor, hükumet tababetince F ·ı t" t ... ........, ... ..,..,................... • ........, ... ..,..,.&Ao.........,11<'1 •b •ı B ı ransa ı e ıcare ve ~ .. f ınzara ;ı, arı e ogvazlçini adli müessesesi tarafından mu-, de musaddak bulunmaktadır. seyrisefain mukavelesi TA K ~ 1. M B A H ~ E ~ 1. c 

ayenesi için İstanbul müddei u- Haydar Rifat B. gaze 

1d11 an Ayvalık nasıl yer? :~:1~~~i~:~r~~:~~~~~~:i~~ı ~~c~ı~~; ~~~~!r~:i::;~a _ re;::n~s~~~~~~7~~ ~~~e:av!~~~i ~ . : 

l 

. 
i ' 
t 
ı 

c. 

--
, . 

~ Agııalıkta Conda Adasında Alı Bey Nahiyesi 

r va/ık, (Milliyet - Şöhre- mumiyesile Boğaziçine benzer. 
c Ütün dünyada tanınmış o- Cunda adasındaki Ali Bey nahi 
c 1 güzel şehir, arkasını tat- yesi güneşin altında azemetle 
~ falardaki kısmen çamlık parlıyan Kadıköyünü andırmak 
1 !re dayamış ve ön tarafını tadır. Çamlık mevkii zemini 
1 bir havuz halinde olan de pembe çiçeklerle süslenmiş çam 

' (a&lamıştır. Şehrin önüne 
~ in bir Jfıtfü olarak tesadüf 
ı olan meşruh (Cunda) a
ıurasını bir liman haline 
ıuş ve Boğaziçi manzarası
·atmıştır. Ada ile sahil ara 
teşekkül eden boğazlar

alnız birisi vapurların gi
;kmasına müsait olup di
den su kesimi az olan kü
ayıklar geçebilmektedir. 

L Sayfiyeleri 
-valığın pek yakınında Sa
Çamlık namile iki sayfiye 

-'dır. 
1ili takiben giden dört ki
holuk bir şose sizi oralara 
for. (Safa) dan başhyan ke 
T çam ormanı arasındaki 

ağaçlarile ve muntazam bahçe
leri, villalan, şirin ve göz alı 

eı köşkleri ile tıpkı Büyükada 
ve Heybeliyi andırmaktadır ... 

Kasabanın sekeneııi 

Ayvalığa mübadiller memle
keti demek daha münasip ola
caktır. Çünkü bu şehrin kadim 
sekenesi olan Rumlar muhtelif 
zamanlarda hicret etmiş olduk
ları cihetle burası şimdi adalar 
dan ve Rumelinden gelen müba 
diller beyninde taksim olun
muştur. Ve yerli ahaliden bir 
fert kalmamıştır. Şu itibarla 
Zonguldak gibi hep yabancılar
la doludur. 

Ayvalığın hali .• 

1c1em ve müzeyyen köşk- Ayvalık, büyük bir servet ve 
".ırasınm vaktile ne büyük refaha delalet eden asarı um
"rvet membaı olduğunu in ran ile doludur. Çok muntazam 
-derhatır ettirmektedir. ve cesim kagir ka§aneler, bü
;mlar arasında ve setler üze :xük gazinolar, yüzlerce dibağ
ı yapılmış mesireliği ve haneler, müteaddit fabrikalar, 
lt!yi geçıp Hikmet paşa te- milyonlarca zeytin ağaçları bu
ıe çıkıldığı zaman çamlı- rasının vaktile ne kadar bir ser-
1enazırı panorama halinde vet membaı olduğunu göster
' ür. Y ekdiğerine geçilen iç mektedir. 
r çok göller ve bunların a-

,rdaki sırtlar ve tepeler in
R. K. 

Feci bir kaza ;şaşırtıyor. 

fer alemde bu tepeciklerin Boğazkesende oturan amele 
0

nde bir şehir kurularak müteahhidi İtalya tebaasından 
tğerine köprüler ile rapte- M. Gospanı kerimesi 5 yaşında 
ş olsa idi acaba Venedik Groçya, küçük bir tabanca ile o-

?ara ederdi? ynarken ateş almış ve çıkan kur 
Müşabehetler şun çocuğun sol memesine gire 

1 valık kasabası hcy'eti u- rek derhal ölmüştür. 

Skonoml 

·Liman mavnalarından 
: eşya çalınıyor mu? 

~.11naı1cı 1 ran1<li B. l la~an \ ,r afi 
~ 

". iıı it tihaı1ıat ına karsı ı1c diyor? ,. ~ . 
• 

, ·velki günkii Oda meclisin 
ıavnaların tahmil ve tahli-

1 nüşkülatından bahsedilir
, ·bda meclisi azasından Ha

!v'afi Bey şunları söylemiş-
' 1 

, Maynaların çıkardığı müş-
4: bertaraf, eşyalarımız da 
.yette değildir. Mavnaya 

ı' 
1 lan eşyanın bir kısmı ek-
. .. a çalınmaktadır. Mesela 
· ıva otuz kuruşa mal olan 

1 ~ı mavnacılar 15 kurustan 
1 ·, cayır satıyorlar. 

ımdan şu netice çıkmakta
-Tüccann esyası mavnalar-
r ılınıyor. 
. ı hususta bir de mavnala

' 1,ah bi olan liman - şirketi 
İüıu Hamdi Beyin fikrini 

· ıınmek ıizere müracaat et
• Hamdi B.:y~iyor ki: 

~ Hasan Vafi Bey bunu ınav 
rda esya çalınabileceğine 

e J olarak ı;ostermistir. Biz 
\ınu liman raporunda zikret 
Bundan başka bir maksat 

iyorum. 
-o-

at um pelrolü ucuza 
r.ıal olacak 

~ııtum mümessılliğinden Ti 

caret odasına gelen bir rapora 
nazaran Bakü ve aBtum'da ya
pılan bazı asri tesisat sayesinde 
Batum petrolleri gayet ucuıa 
maledilecek ve satılacaktır. 

-o-

Afyon ucuza satılıyor 

Yeni afyon mahsulünün bu 
sene düşük diye 6-7 liradan 
sattığı görülmektedir . 

Piyasa emin görüldüğünden 
tüccara bu fiatten mal satmama 
sı tavsiye edilmiştir. 

-o--

Kambiyo ne halde? 

Dün borsada İngiliz lirası 
1033,5 kurusta açılmış ve bir a
ralık 1034,5 kuruşa kadar yük
seldikten sonra gene açtığı fiat 
te kapaıimıştır. 

Liret 8,97,75, Altın 912 ku
ruştan muamele görmüştür. 

-0-

Kambiyo borsası 
29 -5 -990 

( F.KLY.R 
T.ondra ıo 3 •o.oo f\ evyork O.. .. i 01,50 
parl il !l9 00 Atina 36 28.0) 
Cine\ re 2 .J2,00 Romd 08 q7 75 
Rukrts i«ı 15,0C A nıcsıerdam ı ı6,!l0 

Brül: ,, 3,311 h() Sof~a ... R200 
Acrhn ı v; eo praJ 15 116.00 

müzekkere yazılmasını ve mu- ı dar Rifat Be i telefonla ara~ı de tasdı.k edılmek uzere medı- a D~nkil perşembeden ıtıb,aı en • 
h k · k k b" ·· y ş se gelmış bulunmaktadır Bu ~ Her gun <aat 17, 1/2 d"n 19,l l.ı kad•r 

a. e_m_enın pe . ya ın ır gune ve kendisine hasta olduğu ceva- k 1 d "h · · 1 • ~ Tam ve ıııiikcmmel ,cnfonik "'kc<tra <. 
talı kını ehemmıyetle talep ede- bı verilmiştir. Biraz sonra diğer ~nhu. ave e e n;ıu ım esas a. 1 ~ Saat 21 den ıııhatcn c 

rim.'~ahkemenin kararı ~i;Y:uu;::::~i;~~·e 1t~~::rpRif:~ 1 ı ~~~üe~~e~~e'!1ı~kavele ile ih- ~ l ~ 1 K y· E R o E l ı' N E M l : 
' ~ . . . . · racat emtıamızın esaslılarından ~ 

Ekmel B. in talebinden sonra partımanındakı daıresınde zıya- 1 .. .. h 1 h kk d ~· ' . . . o an uzum ve a r a -m a as-
heyeti hakime müzakere odası- rBet eltme_k ı~temıs,~al:_at H. Rıfat gari tarifeden daha mühim su- ~j HER CUMA VE' p ı\ZA R Gf i'ı C : 
na cekildi. 10 dakika sonra tek- eye goru e_memıs~ır.. . - · rette tenzilat yaptrnlımştu·. (~ 
rar avdet ederek zabıt katibine H_~ydar Rıf~t. B. ıddıa ettı~ı-1 Diğer taraftan ötedcnberi ,..... VAR \'ETE PR()GRı\ 1\1LLE ! 
verilen karar okutturuldu . Ma~ lrl;e gore ap_andısıtten muztarı~-1 Frıansada tatbik eJilegelmek- ~~ 
keme, bu karanı:_da Haydar Rı- tır ve ya~~~ı'.1dan dışarı çıkacaK te bulunan ve İstanbul vasıtasi- a BÜYÜK v ARYE'J'E • 
fat B. in hastalıgınm ın~h~eme halde de~ııdır. . . le Fransaya giden Anadolu eş-i • 
de hazır bulunmasına manı de- Temyız kararı kendısıne yalarınm istisnai bir resme ta- ~· Pek yakında .~ 
recede olup olrı;adığn~ın İs~n- tebliğ edildi bi tutulma:11asrndan ibaret u- ~· y AZ SAHNESİNİN K ÜŞA D { •' 
bulda tıbbı adlıce senan ve ıca- Temyiz mahkemesinin verdi 1 su! de bu mukavele ile ortadan ~· . ·~ 
bır~?a ken?~si~in m~ay~~esi ~~- gı 25 günlük mahkumiyet ka- kaldırılmıştır. ~· ve nıünasehetde he)'ecanlı varyete llllllle- a 
ret· ~ te3bıtmın temını ıçın mud ran dün öğleden sonra Müddei- u·· ·· l · ·z v-e Korent ıı..... l .. _.

1 
I · ... 

d · ·ı· - ·· l·k l ' • . . . . . zum erımı ,..., t _ t "'I 
eıumumı ıge muze , ere yazı - : umumılık makamına bıldınlmış leı:ı" ıı..,, ro arı O'OS eı ı ece c ı r. 

d · d" M h k ı i;züm ,.., ~ masına aır ı. u a eme pazar tir. ii• • •• • • • •••yy 11 •:ı:::: :ı•..-••••..-..-• 
tesi gününe talik edildi. Bugün Müddeiumumilik. keyfiyeti Encümen, nefaset ııoktai na- .................. ., .............. ..,..,__ ,:----.......... ,......,..•••• 
muhakemeye ~evam ?l~nsaydr tebligat müdiriyeti vasıtasile zarından dun olnıasıııa ra_~rı;en 1 o p E R A Ei.11.\\llL\'d.ı ık! lıiıl'ii~ filim 
hukuku ıımurnıye şahıdı olarak mumaileyhe tebliji; ettrimiştir. resmin azlığından dolayı uzum- birden ıı;mıerilnıcktedir. 
İstanbul müd.?eiuı:nu~isi Kenan Aksam geç vakte kadar Ha- Ierimizle ayni fiattc satılmakta SiNEMASINDA GARI KOPl•:R in temsili 
Nazım ve mufettıs Zıya B. !er ydar Rifat B. tevkif edilmir de- ve binaenaleyh satı< rekabetin- 1 I, K P U S t: 

• Y hakiki sesli ve ~arkılı 
dinlenecektir. ğildi. de himayeli bir mevkide bulun 

lştan bu!' daki vazivet Poliste ~a~:~::::;~;~io;e:~k~:~r;;;i~ Ka~'uın bar~e ~İ~İiİ 
25 günlük hapis İki karmanyolacı mevkii meriyete vaz'ınclan son- filmi azim muıafferiyederi 1 

ra müsavi şernit altında muval kazanmaktadır. 
kararı Hahcıoğlunda gece karma- lakıyetle ıekabet edebileceği- ll:h-eten; ALI' ŞARKiSi varyete 

. . nyola vak'alan olmaktadır. Ge- nin muhakkak bulunduğu ve es •-======= 
Temyız mahkemesının avu- ce saat 22 raddelerinde Kırk !I! 

k t H d R .f t B hakkında 1 z ki hale rıisbetle daha geniş bir 1 \l,,,,!-i mcrnklılarının pek i\. i a ay ar ı a · merdiven sokağında oturan e-
.1 .. h . 1 25 satış pazarının keııdisine temiıı tanıdıkları .\laeııro 

v~n e? u_ç ay apıs. <aran~ı- .. ı ytin burnu çimento fabrikasın- edilmiş olduğuna dair olan ka 
gune ındırerek tasdık ettıgını 1 da makint" ustası Cekoslovak M. - G ~ L E ~ K ~ · k · naatini mazb3tasında izhar et-
dün yazmıştık. Temyizın bu a- 1 Yervant Gronber ve madamı 

miştir. 1 ra_rında t~cile lüzum göster~lme ı Eliz: Karaağa:tan e~leri~e g~l~ ---·-~--
mış oldugundan Haydar Rıfat mekte iken bırd~nbıre uç kışı 
Beyin tevkif edilerek mahkumi- önlerine cıkmı~ ve birse;: Turingklüp 8Z8S! ,_Yakında '-<"dinl. ıoitıirecckıir. 
yet müddeitini geçinnek üzre _ Durun bakalım! demiı;tir. _. 
hapisaneye sevki icap etmekte- Mad;ım ve M. Gronber fer- (Birinci sahifeden mabaat) r!i lfmdi ed.ebt 
dir. at Vf" istimdarla başlayınca Uc a ıse 

h k vi pul bastırmıştır Bunlardan Eski usulü mu akemat anu kı"şı· bıça 1-ları rekmiş!er. Feryat · 
" ' biri, kongrenin devam edecegı"" nuna göre temyiz mahkemesi, üzerine mütecavizler birer birer 

aslive ve sulh ceza mahkemele- sırra kadern basmı~lardır. bir hafta içinde mektup zarfla- llım, snn"at cdciıiyaı gaıeıesi 
· k 1 rına yaı)ıs. tırılacaktır Diüeri b ·· k rinden verılen arar an ya tas- Mi.!tecavizlrrdcn mezbaha pay · b Perıem e günu çı tı, 

d k h 1. kongre azasına aittir. -

ve fransıi'..ı.:a sözlii ve ş:ırkıh 

SAADET ' OLU 
film!. Bugilıı oaaı 10.4ö ıc tenzl-
1:\ılı ftıtie matine. 

pazartesi akşamından itibaren 
llCYC'K S(RPRIZ 

l IJ!H•u.e:•u·· n11'1M!l!ll.1!,Ll!l~!!IK!ll!!SI!! ', l\!l!I!. ~11!1:.\!l!!ll!IAl!l!Sl!l!I Nl!l!Dll!IA!llll 
FEVKAL.\DK ve ZE:\GI 1 

hir prograın: 
1 UEBI•:t.11\I iki '-"ımlık kıh· 
kahalı komedi. 
2- SI<;SLI ı·e şukılı \ ' AR YETE: 
a~ lspanıol dansözü LA .JA 'A 
tarafından iSi':\ . 'YOL llALETO 
SU. lı) ill'~ H.\L.\LAYK \ ve 

heyeıi muı:;nnnh e<ile Kn3AI .1 KüKS 
orkestrası. 
:ı Genç ıc snimli akıtır !:'ARL 
ROJI<:RS'Jn en zari en mılkcm · 
mel t<msill 

PARA ve ,\~K filmi ··---------... 
dik veya nakze er, na ız a ın mahallinde oturan coban Aziz -=== 
de de evrakı hükmii veren mah- ile karclesi Ali yak~lanmıştrr. Misafirlerin, sehir vesaiti nak !'! 

l · d" liyesinde meccanen seyahatle kemeye göne erır ı. Difcr arl:<:'rlasları da yakalan -
Yeni usulü muhakemat ·amı mak üzredir. rini temin için kendilerine Nafıa 

Elyevm 

ETL' AL SlNE\IASINDA ı 1 i H J E N i t i K ... 
nuna göre temyiz mahkemesi Dünkü sirkatler vekili Recep B. in imzasını ha-

vi vesikalaı verilecektir. Bu ve A$K GECI<:Llo:RI !ilminin unu· Hu sıcak günlerde ÜRledcn 1;;011r:ı 

ve gece e~nasın<la pek ııtft!" ve 

soğuk DO. ·ncR~IAl.ARl 
lüzu_m gördüğü_ ~ükmü ve ceza- ı _ Hasköyde Halit kap~a-
yr bı;-zat verebılır. _ nın kayığına hırsızlık maks.ıdi!e 

. ~ı~aenaleyh, evve_lce oldu~u giren kör Aziz yakalanmıştır. 
gıbı bırtakım forı_ııalı~~lere lu- , 2 -Ayasofyada kahveci Ke
zum olmaksızın hu~un derhal 1 rnaliyeli Azizin ceketi Yaşar is-
infazı icap etmektedır. minde biri tarafından c;almmış 

H Rifat B. sehrimizdc ve yakalanmıştır. 
· · • 3 - Mahmutpaşaaa Züc.ısi-Haydar Rifat Bey Ankara 

asliye mahkemesine gönderdiği yeci Abut Efendinin 1 7 lirası 
istida ve raporla hasta olduğun meçhul bir adam tarafından a
dan bahsetmiş ve muhakemenin şırılmıştır. 

4 - Sirkecide Balıkesir otetehirini istemistir. M umailey
linde oturan hoca Hasan Efen-bin Ankaraya gitmediği ve ~eh-

rimizde bulunduğu ancak dün ~!~!~ı:Ja~ir~s;n7a~~~ı~~ i=~r!~~~s 
anlaşılabilmiştir. Herkes, avu-
katı Ankarada zannediyordu. almmıştır. 
Böyle bir zanna düıımek için de Birinin ayağı ötekinin 
sebepler vardır: kolu kırıldı 

ı - Haydar Rifat B. Ankara 1 - Kadıköyde Feridiye so-
ya gideceğini ve muhakemede kağında oturan Hidayet Beyin 
bizzat bulunacağını gazetecile- oğlu Memduh, bindiği motörle 
re gec vakit teyit etmiştir. Kızıltoprakta Ali isminde bir 

2 _ üı; gün evvel Haydarpa- çocuğa çarparak yaralamış, sol 
şadan harel:et eden ekspreste 15 ayağını kırmıştır. 
Numaralı yataklı vagonu aııga- 2 - Kadıköyde Mısırlı _cığ~un 
je etmiştir. da Cemil Beyin oğlu Melı? ıle, 

Bütün bu hazırlıkları gördük' ayni sokakta oturan Nazmı, top 
ten sonra son dakikada Ankara 1 oynarken, Nazmi, Melihi itmiş 
ya gitmek kararından vazgec-

1 
Melih yere diişe_rek sağ kolu kı

miş ve apaı:ıdisiti . ol~u~unda_n [nımıstır. Nazmı yakanlanmış-
bahsile Vas•l Ef. ı~:nınde bır tır. . 

"Milliyet" in 
12345678 

Bugünkü yeni 

bilaıecemiz 

Sa(dan sola 
1 - LSz kayığı (5) 
2 - Değnek {3) Acaba (3) 
3 - Nota (2) Meyan (3) Zaman 

(2) 
4 - Büyük ev (3) 
7 - Nedamet (2) Köle (3) Ek

mek yapılır (2) 
8 - At yavrusu (3) yüksek (3) 
9 - Homurdanmaktan gelir (7) 
Yukardan •t11iı: 
1 - Hksikaiz (3) Tatil (4) __ . 

eğlenceleri 

DlinkU bilıncccmizln 

halledilmlş şekli 

2 - Nota (2) Sonuna (it) ilavesi
le kıyı (3) 

3 - Uzaklık edatı (2) Sayı (3) 
Sonuna (k) ilaveaile neli edatı. 

5 - Müvesvis (9) 
7 - Uzaklık edatı (2) Yapmak 

(3) Beygir (2) 
8 - Taaccüp edatı (2) Pek büyük 

(3) 
9 - Ekmek (3) Cinayet yapan 

(4) 

sikalarm muteber olduğu nakli
ye vesaiti, İstanbul banliyö tren 
!eri, tramvaylar, tünel, Seyrise
fain, Şirketi hayriye, Haliç va
purlarıdır. Yann Beynelmilel 

ıulmaz müme<sili JA.'l MURAT 
tarafından temsil olunan 

FiRAR 

Muhteşem filmi milıhiş muzat· 

l\1 E C (~ A N E . . . . . )·e· 

nıek ıuretile hararttinizi teskin 

cdebileceblniz. 
ı·crivet;cri kızan makta dır. 

Turing kulüpler ittihadı heyeti 'lıiiiiiiılliiliıiıiiiiiiiiiiiıiıiiııiiıııiı---• •-----------•• 
idaresi içtima edecektir. Ayni lnkllAp tiyaırosu :)chzadcba~ı 
zamanda yarın, Dolmabahçe sa- B. O. 4 iincü S. 11. hlkimli•tn- Millet ıiyaıro;unda bu~iln gıindıiz 
rayında Dahiliye vekili Şükrü den: Cınıl'ar milli facia 3perde (Tayyare 
Kaya B. in riyasetinde kongre- Ferlkö) iiııdc pokine sokağında piyangosu) komedi 1 perde hu ak· 
nin resmi küşadı yapılacaktır. ı:ı-ı l ııumar•lı hanede sakin iken şam Kılıbık komedi ;ı perde 

Bunu müteakıp şehrin şayanı o nl5ln 19.10 ıarihinde ,efaı etmesi 
temaşa yerleri gezilecek ve ak- Ozerine tertke<ine mahkemece vazı-

d Yet olunan 1 lüseyin ' aıanın mczkılr 
şama oğru bir ziyafet verilecek 

hanede mevcut eşya)'! metrukesi açık 
tir. arttırma suretile 4-6 930 çarşamba 

150 liralık sirkat 
Küçükpazar'da Ali Paşa ha

nında oturan Ali Bektaşı ve Ali 

günil saat 17 de alenen 'atılaca~ın

dan ıal!p olanların mezkur gün 'e 
saauc mahallinde hazır hulunmaları 

lü1.uınu ilAn olunur. 
Hasanm sandığından 150 lira --------------
çalınmıştır. Çifte Aliler, sarik
lerin, kendi oda arkadaşları ol
duğunu iddia etmektedirler. 

IRTIH.~ r. 
Alason \' a c~ralından Yenişe

hirli Kor.ana mclı'tısu sabıkı 

ttkmad:ın i'lnıcr LiitfU !<:fendi 
dU\'ilr ıılduj',11 zatürreedcn 
kurmlaına ı arak iı rihali darlhcka 
cykmiştir. 

:\lcrhum alim, zahir bir zat 
itli. Allah rahmet q·k•in. -----

ı,tanhul 2 inci icrn;ından; 
~lahcux re furuhtu mukarrer Fi

yat ma kalı bir otomelıtı 4-6-930 
tarihine mtisadif çar~&'< ba günü saat 
12,30 da Taksim meydanında bilmü
ıayedc satılacak taliplerin 929 240b 
dos\ a numarao;;ıJe mahallinde mcmu
runi müracaırkırı. 

Zayi; Beşikıaş askerlik şubesin 
den aldı~ım vesikayı zayi ettim. Ye
nisini çıkaracıgımdan eskisinin hilk· 
mil pktur. J25 ıcvellıiılü Mehmet 
Nııri oğlu \dıl Trabzon, Klndinar 
kale kapı l'\o 84 

Çatalca müstahkem 
mevki satın alma ko
mİ!'.yonundan: 

Çatalca ınıistahkem mevkine 
ait asker! furunda istihdam o
lunmak üzre bir hımurkıı.r blr 
pişirici ve uç yardımcıya ihti
yaç vardır. 1 O l laziran 930 da 
ihalesi yapılacağından her glin 
saat l O dan l 6 ya kadar Ha
dım köyünda müstahkem mcı·

ki satın alma komisyonuna 
mıır~_caat .ct'?1~1erl. 

lsıanbul ikinci tkaret mah-
l.enıcıinden: 

Calıta'da Tünel sokaıtında .lO 
ııumeroda Tabakçılıkla mUşıe~il Ko
ço Diçoı efendinin ahiren mahke 
mcre 27 ;\fayı, 9aO tarihinde iflasına 
ve i!l~oın ~8 Mayıs '130 ıarihlndc 
aırılınasına ve aııyi ınahkemeden 
!tet:ıi (~alip Bc)ln ifl;}s ınemuru ta· 
yinine ve merasimi kanuııiyenin lü
zumu ilasınn karar rerilmlştir. 

ı - Ilıhımaileyhten alacık va 
istihkak iddia edenlerin işbu hakla 
rını ıarlhi !!Andan itibaren ve bir ay 
içinde mahkemede iflds idaresine 

mtiracaaıla knydcttirmeleri ve bu bapta 
vekillerin asıl ve mü<addak surnlc
rinin tevdi eımelerL 

2 - Müt'lhe borcu olanların da· 
hl keza bir ay içinde kendllerlni 
bildirmeleıl hılA!ına hareket cezoi 
mes'ullyeti mü.;iptlr. 

3 - Mü!ll;e ait malını her ne 
ıuretlc olursa nlıun ellerinde hulun
duranlann o mallar üzerinde haklın 
mahfuz olmak şarıile keza bir ay 
içinde lllAs idare<i emrine tevdi et· 
meleri ve etmezlerse cezai mes'ult
yeıe uğrayacaklardır kl makbul aıa 

zeretlerl buhıumadıkça rUehanı hak
larından mahrum kalacaklardır. 

4 - ilk içtim• 1 t-6·930çarşamba 
saat 14 te mahkeme ifl~s odnsında 
akdedilece~inden alıcaklılann yevnı 
ve vakti mezkOrde bi!A;ale l'eya 
bilvekile hazır bulunmalan ve mıl! 

lisln borçluları ile kefillerinin ıe hor· 
cu tekeffill eden .air kimselerin iç· 
timadl bulunmı~a h.ıkları bulunduğu 
icra \'e iflıl! kanununlln 2 I 4 ünc(i 
maddesi mucibi·ıcc ll:hli~ nıukam111a 
kaim olmak iizere ilan olunur. 

1 lııine namını mazbuı l lndar 
paşada 130 adet kıyın kürek, ılç 

çeki mahlut ve 17 çekl meşe odu
nu ve 60 kilo yerli çan ve Kadı
köyünde üç ı·ckl ~~ kilo mahlut 
odun ve l'skildarda 60 deır.eı fırın 
çalı!ı ki cem'an 6 ~·alem orınan cnı 

vali mıizıyede;I 3-6·9.lO <o!ı guniı· 

n~ kadar bir h&lıı daha ıcmdit edil
miştir. Taliplerin ycvmü mezkıird' 
saat on beıde l\k!'ıd.ır KJVmakam· 
lığında !'illlŞ komisyontıllJ müraca 

adan. 
Beyoğlu durdüncu <ulh hukuk 

mahkemesinden; 
Taksimde ıatar ajta.ı mahallesinde 

ağaç altı snkoğıııdıı IO numaralı 

Köse oğlu apartımanının 4 nunıaralı 

dairesinde saldn iken 9 nı-an 1930 
tarihinde re!aı eden Köse oğlu Hara
lamho efendinin ıereke;ine mahk<-
meı.:e v:ı.1.ıvct olundu~und:ın tarihi 
ililnd1n irilıın:n eshıbı matlup ye 

ıı!Akadaronın hır ay ı·e Yercsenin üç 
ar zarfında Bcı ıı~lu dördüncil Sulh 
hukuk mah!..t:ınesinc müracıaılın 

1üıuınu ilt\n olunur. 

lstanbul 8 inci icra n1en1ıırlu~ıınıJ,1r 
Maşuk beyin şehzade h.ı,ıtı<l• 

Fe\llve mahalle ve ,okoi!,ında ı 2 
numa;ılı garajda ıııu•tccir Yaş•r 
efendide alacağ• '' IJ2 liranın 
tesvİJeli z•nında nau.ı J!ı rıJı:rü ,, 
ödeme emri nerede bulıındıı~u ın. ~ 
hul olduğundan teblip; edilememiş 

ve lllnen teblijti ıekarrıır etmi~ ol· 
mı~l• borçlu mumıileyhin 1 gün 
zarfında müracaatta usulü dairesınde 
borcunu ödeme i ilAn olunur . 

Doktor 

HAFIZ CAM AL 
Cumadan mada gilnkrde oğlo· 

den ıonra saat 14- lfı ı da lsıan· 

bul llivanyolunda ( l 18 ) numero-
lu hususi 
hahul eder. 

1 

kahıntsindc ha,ıalarını 



P. T. T. Lgvazını te ınebani oıu~urıııon~eı: 
Adalar denızile Mannaradaki kabloların tamir ve toplanma 

sında kullanılmak üzre bir vapurla bir arap mavnasmm isticarı 
kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. 

4/ Haziran/ 930 tarihinde ihalesi icra kılınacağından taliple
rin bu baptaki ıeraiti anlamak için şin'ldiden, teminat ve teklif
namelerini ihtiva edecek kapalı zarflan tevdi için de mezkOr ta
rihe müsadif çarşamba günü saat 14 te yeni Postanede mübayaat 
komisyonuna müracaatları. 

lstanhul Sıhhi Mü~ler Mübayaat ko
misyonu riyasetinden: ACELE EDİNİZ 

KUMBARA ALINIZ 

Bıhhi müesseselere 1 Haziran 1930 tarihinJen 31 Mayıs 
1931 tarihine kadar lizım olan bir ımıelik sadeyağı, Et, Ekinek 
Şeker ve mütenevvi mahrukat ve meldilitı hayvaniye ve sair 
mütenevvi erzak tanzim edilen şartnameleri veçhile ve kapalı 
tarf usulile ihale edilmek üzre münakasaya konulmuştur. Bun
lardan mahrukat Gaz, Benzin, Vakomyağı ve emsali 10 Hazi
ran 1930 Sah günü saat 15 te ve yaş sebzelerle muhtelif cins 
aşı hayvanatı 17 Haziran 1930 Salı günü saat 15 te ve Et, Ek
mek, Y ağ,Süt, Yoğurt,Şeker Pirinç, sabun ve sair alelfunum 
erzak 24 Haziran 1930 Sah günü saat 15 te fiatler haddi liyik 
görüldüğü takdirde ihale edilecektir. Bu baptaki şartnameleri 
görmek ve fazla izahat almak isteyenlerin mezkOr komisyon"\ 
müracaatları ilin olunur. 

1ol insaab oıonakmsı 
Konva Nafıa Başmühendisliğinden: 

t Haziran tarihine kHdar kumhara alanlar, nüme
roları üzerinden çekilecek ikinci kuradan istifade 
edeceklerdir. İkinci kura t Te$rini evvelde çekilecek 
ve kazananlara ( tOOO > lira tevzi edilecektir. Acele 
ediniz ve kun1bara alınız. • 

~eli keşfi 23903 lira 66 kuruştan ibaret olan Konya Ak
laray yolunun 3+000 - 1+100 kilometrosu arasında ve (4100) 
ınetroluk kısım yolun ıose ve menfez inşaatı kapalı zarf usu
liyle 18/6/930 tarihine müsadif çarşamba gününe kadar müna
kasaya konulmuştur. Talipler şartname ve mukavelename ve 
evrakı keşfiyelerini görmek üzre Konya nafıa dairesine müra
caat edilmelidir. İnpata ait şartname ve mukavele ve ev;:akı 
kctfiye mündericatını görüp ve kabul edildikten sonra teminat 
ve teklifname münakasa ve ihalit kanunu mucibince tevfik mu
lllnele olunarak yevmi mezkOrda saat on beşte encümeni vila
Yette ihale kılınacağı ilin olunur. 

Türkiye İş Bankası 

EmIAk ve eytam bankası Istan-
bul şubesinden: ...,.A_d ___ a_n_a-=-b-e-=-ıe-d-=-=i=--y-e-s~i-rı~·y_a_s_e_t-=--iu-d-=-e-n-: 
Satılık emlak 

TAKSM'LE: 15 Mayıs 930 tarihinde miınakasası yapılan mezbaha ve teferruatı in?aat ve tesisatıqa talipler 

F .. , No. Mevki ve nevi Teminat 
78 Kandillide Mezarlık sokııkıtında 23 No.lı 36 1·2 dönflm 65 lira 

arazi 

tarafından verilen fiatlar haddi !Ayık görı.lmedlğinden mayısın otuz birinci günü saat on altıda 
pazarlıkla ihale edilecejti ilAn olunur. 

214 KaııdllUde Mektep banımotlu sokağında 25 14 No. it 100 • 
.ıı l·I dll,.3m arazi 

llS KuıcBlll Mezarblı: Mat 16 No. 50 dönüm arızi 
116 ., • 17 No. 70 1-t dönüm ırazl 

PAZARLDn.A ' 

100 • 
'i'lO • 

ll08 Yedtltnle Fıtlh Sulıan Mehmet ımhlllnt aalhmıe çıkmuı :ltO • 
I0-1 No.h ana 

BIMda ewdı maburer emlü: aleni mllzayede ile ve ffki:ıı abide sah· 
llllpledn 5-6-930 peqembe gllnü saat 16 da fDbeınl:ııe mOraca· 

llıln olnnur. 

Yol inşaa ı ınunakasa ı 

Klrehk-1 

Sahil hane 
Bogazlçlnde Bebııktı dalyaa 
llnDade babçeyl muhtevi 54 
ıııımaralı yab yazlık olaralı: 

lı:lkalıkhr • Deruaundaldlere 
ve ya Bebek maezzlnl Ha· 
fız Osman Beye maracaat 

olanablUr. 

Artvin vilayetinden Beyoğlu Orman idaresintlen: 
905289 lira olan 35,840 kilometre tulündeld Hopa - Borçka yolları- Müsadereli emvalden olup 

1ıın amyei tarabiye imalitı ıımaiye ve ııoae infaatı lrapah sarf uııulilc Sariyar, Gümü§dere ve Kemer
!'lllllıllb11,. tonulmuftUr. Münalı:a11 21 Haziran !130 Cumartesi günii burgazda blllunan 2980 kilo o-

11 te Artvin Ylllyetlncle yapılacalıtır. Mtınaıma,. ftt1ra1k edenle- dun ve 2180 adet çıbık müza -
~ tılkllf mektuplarım " mwakkat temiııatlanıu valllildere 't'.Cnlleleri yedeten satılıktır. Taliple
llıı ılı•. 'hlipler ıallııakua prtaamelerini Amin, itin, latubul. lamir rin Bqiktaf Orman idaresine 
"ı ıu ...... 11e11tıerinden ve Anbrada umum ııılldllrHllllnden iatihaal ede- ve ihale günü olan 8-6-30 tari
lılurıer Daba futa -ıoaıat latibaaJi ve mahal• tetkilrat icrası için hinde Beyoğlu kaymakanılığı
C"ıtvin 0 1ıqınfihend181iibıe mlhııc:ut edilmai liznndır. nda müteşekkil Orman müza -

BU YOK 

Tllllll PllllCOIU 
8. IN'1 TERTiP 5. iNCi KEŞİDE 

tt HAZiRAN t930 
Ke~deler; Vilayet, Şehre
maneti, Defterdarlık, iş, Zi
raat, ve Osınanlı Bankaları 
urakıplan ve halk huzu-

runda yapılır. 
BO,Ok lkram9" 

50.000 Liradır 
Her keşi dede çıkan n11mara -
lar tekraı· dolaba konmaz 

yede komisyonuna müracaatla-

Ecnebi men1leketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Bank& Komıarçiyalı 
ltalyana 

Sermayesi 700,IJOO,IJOO 
(ihtiyat çe.H: 

.,,000,000 Llret) 
Travellerl (83yya'ırıı 

çekleri) lalar 
Liı et, frank. lntiliı liı 11 

veya clolan frank olarak 
satı'an bıı çekler sayemde 
nereye gitseniz pıra:ıı ~• lre
:nali emniycllh taJır Vl her 
IMQlln ~ter Jlİ~ dılıy.ı u ı 
Ler lat'llfmd:t. p'ıir 13. ota'.
lorde. \1lpur.arJ:ı, tre:ılerJe 
bu çekleri on kuçll'< tediyaı 
in nakit m:ıkı'1lı h kol.ı
y!ıkla istim:d odebilir.1iu:Z. 
Tr:ıvellerJ çek e:i lıa k 
ı.-Pıt· don batb: kimseain 
kttlnömavaı:ağı lair f!ekiLb 
teptİi ,,, ıhta' edılrni§tıı . 

lstanbul Tran1vay Şirketi 
l Hull'lll 1930 tarihinden ldbaren Hanı ahire kadar mer'i olacak 

Tarifedir 

1 lad Mevki 
l ili 'l kıt'a • • , • 
2 ili 4 kıt'a • • 
5 lif 1 kıt'a • • 

2 lacıl Mevti 
1 iü t kıt'a . • 
3 ili 4 kıt'a • • , • 
s ua 7 kıt'a . . 

• 
• • • 

• 

Aıkerl ve Haınl Tarifeler 

Trımvay 

ilcred 

Kuruş 

6;-
8,25 

10,50 

3,25 
5,50 
7,75 

Zablmıı,aynl ırabada icra ede- ı ı M. 5,-

ceklni her hangi bir sefer için t M. t.50 

l(ltllt Zalılt, Asker ve Dealz Efradı 
Ayni arabada ten edecekleri her ı ı M. 5, -

hangi bir 11fer için • • • 2 M. t.!IO 

Poeta ve Şellremuett memarlen 

Verilece 
Nıkliyat Köprüler meblag 
verglil resmi JC1t6nu 

Kurut Kurut ICUl'llf 

0,25 1,- 7,25 
(),50 ı.- 9,75 
t.!IO ı,- 1'9-

o.ıs J.- 4,50 
0,25 1, 6;75 
0,25 ı.- 9,-

1,-

0,25 ı.- 3,75 

2,50 

Aynıarabadaicraedecekletibcr I' M. 5,- 0,25 1, - 6,25 
hangi bir sefer için • • • 2 M. t.50 0.25 1, 3,75 

Şirket tarafından verilen kam hamil mekt~pliler, kardarda gös. 
terilen hudut dahilinde askeri tarife ile seyahat ederler. 

6 v aşından aşağı otan ve diz üstünde :ıutulan çoı..-uklardan 
ücret alınmaz. 

Hükömedn 22 Temmuz 1923 tarihli karanna tevfikan tram
vaylarda her ne boyda olursa olsun, köpek nakli memnudur. 

MüdUd'fet 

Tünel Şirketi 
t llıalrd ·- tarllılUelı ....... bUr ........... 

Tarifedir 
Tllnel Natllyll köprtiler
ilcretl nqlsl rami 

Ankara çarşı halinin d 
ve etrafında yapılacak i 

lerin münakasa ilanı 
Ankara şehri imar müdürlüjtünde 
Ankara'da inşa edilmekte olan hal dah 

de t: elektirik 2: su tesisatlarile 3: mezktlr 
lin etrafındaki yollarda parke kaldırım fı 
yatı ayn keşif ve şartnameye merbut 3 k 
olarak bu tarihten itibaren m gün müd 
ve kapalı zarf usulile münakasaya konnnılf 

Teklifler kanunda ve şartnamede izah 
len şekilde tevdi ve kabul edilecektir. 
kôr işlere, haddi IAyık birer bedel tekl•f 
diği takdirde 7 Haziran Cumartesi günü 
ayrı ihaleleri mukarrerdir. TafsilAt ve 
me suretlerini almak isteyenler tatil gü 
müstesna olmak üzre her gün imar fen he 
ne müracaat ve taliplerin ihale günü saat 
dörde kadar Y enişehirdeki imar müd • 
dairesinde heyeti mahsusasına teklifle • 
itası ilAn olunur. 

Türk yalan söylemez 
Ben Türküm; 

BAK 
Senelerce tecrlibe ve ihtisas neticesi meydana 
ve zaml bin litreyi geçmiyen nkıya mıhsus kazandan 
kilmiş elli derecelik (19,1-2 grado.) tekersiz, ko 

tabii bir nladır. 

Son zamanlarda çıkan elll derec 
rakllar da dahil olduOu halde 
Baküsten · daha nefis rakı 

Bugine kadar lataabulda yapılmamıfbr. Tecrlbe ..... 
iıteyenler Beyoilu 2723 telefon ederler, aıdreller .. 

bildirirlene parasız nllmane a6aderilir. 
Her bakkaldan ve her galnod 

musırran BAKOS talep ediniz. 
Cem•l8AK08 

l\'e:ro 
5000 Patiskaya yakın düzgun dokunmuş yeril Ameri 

600 ince kefenlik yerii Amerikan bezi 
7~0 Bij4mellk yeril keten kumaş 
1 50 Çift yiın çorap 
250 ., Tire Çorap 
200 Çlf terlik 
150 Tüylü havlu 
150 Peçete 
150 Surahi 
300 Bardak 
2 50 Çin 1 yemek tabaıtı 
200 Çinko çorba tası 
125 Madeni kaşık 
120 Çay Fincanı 
20 Ufak kevgir 
20 ., kefçe 
1 O Ekmek pıçaıtı 

25 30 Santimll~ müdevver küvet 
15 Muhtelif kıt"ada mustatll kıiYet 
15 Çinko giığlim 
15 .. lhımlık 

ı 00 Cam ördek 
15 Muhtelif kıt'ada .U.minyoın tencıere 

1 50 Kutu filit 
1 o Adet ftllt tuluınbaııt 

100 • Ufak kutu kaul 
2000 Metre lll'gıht yerli Amerikan bezi 

toOOO .. tülbent 
Ylhıız yirmi aitiz b'emdlr 

nkara ümune hastane · 
tabipliğinden: 

Hı•ıMda 980 _... llıdJ• • hthd• • rm 
Jıem ıntıllı 7, w' n mlı 1 dk mewıt to MaJ11 
lıtpdeo 10 .Halnm 9IO 'illa gflılüne kaclu ylnBl gllll 
aleal mllD.._.,. koe.._. olclıılımdıla lalp o' • • 
me46tde saat ikide temlaadarlle blrllkte hs•ııle ....... 
~ '"ll'DIP'"M' ve oeall$1 ~ Jsia de ıı. .-
ve mem _., ........ 

Deniz Levazım satınalma 

11188 .. 



- ' r· pası dai Biriı1cilfiğ" 
kazan aık~ad r 

Haşaratı 
öldürenler 
araSlnda 

Flida dahc-ı. nıüessir, daha rnükenııııel ve yan yar· ya ucuzdur. Bütün devair ve ınüessesat Flida İstiınal eder. HASAN Ecza deposuıH!i' 
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.r.n si tem seri ve kolay kullanışlı 

Yazı makineleri 
. < fabnk ı ~ .ı yazı makintlcri n1 'mlekctlrniıcde 

'u t m 
A. ny .. u,.m u de\Oirı resmııc,inde kabul olunan işbu makine 

\lkı· ak ı. p•cı sipi uzcrinc :nşı cJı'miştir faas ev•afı ~ll·:TA hT 
.'lf{' \T v' ~\IH 1.1 ;tir Tur~11 c i~ 1 umumi ·ekillerı: 

\ L SU,. KAi'.\ l'I .\IAI !Dl \11 •. \HI, Samiı Han 13·14, l<tanhul 
po ıa kutusu :'il>'J hı n ul. 1 len.ı aecnıa<ı hulonma\ln daha bir kaç 
,. hır için ı,klifat >.abul olunur. 

;.il 

:. ıJevlet Demiryolları 
~~ idaresi ilanatı 
d 
1 ~ . •lll!!Blli•leac•ik19d11e11pmo•suanrıd•a•ı•ı 1k,;ıııö::ım•it•. r-t•a:ıııh•m•i•1 •v•e-t•ah

1
•1i•y•e•si•rull. n-•k•a11p•aıllı 1 

damla (inme) 
fartı semen 
romatizma 
alamı mafsaliye 

HAMIZJ BEVLIN ( ASIT l'RIK) KURB:\.NLARl 
Tıp akademisi reisi 'abıkı protc<iir 

( Lan<cro )tarafından tavsiyt cdilmişıır 

ParL' ha<tahanelcri miiıuahhitlcrı 

Şatelen müessesatı 

15 bi.iyük mükafat 

- ~-- -r'"t""""-,...., un ı sqıın:ı.:"1• •u 42~r:.aw:.---=--~· 

GÜNEŞ 

1 
1 

1 

dekolteleri 

·--

ı lıamııı bevl (asit urikl ilr •ebirlenmİ.ş. aliım ve ıztırababıı Sıhhi giiııcş Jıan.-osu, ve yüzmek İ\'.in J•nıwı dekoltelerini 

U R O
tahb tebdidın"nd• buluıimouı; olanlar aNncak A L ( gıyıniz. Omuz \"C rntınızın dUzgUn kararm&<ı için, ııfak bir ,, 

sayesinde bala. olabilirler. Zira urodonal; hamı:u 
halleden yegane maddedir. bilümum eczahanelerde 

bevli, 
satılır. 

tertibatı omuz n~kılarınııı aşa~t sahvcrebilınenizi temin eder. \''u"'·utt 
<ıkı ve zarif durur, aıkosı derin biçilmiştir, dekolte ıasavrnr emğinıı 
nıavodur. 

l'cvkaUde eU>tikl meşhur uıun ve uğlam Janızen yün · Jpliğlll" 
den ııl'lllmüşıür. Yüzerken azarri scrhesıiyeti verir. lllç bir .akit gevscınek 
•·e uzamak snretilc ,eklini kaybetmez. Dekolteleri ve diger erkek, çocuk " 
kadın modellerini haşlıcı mağazalarda arayınız. Etek ve yakalardaki kırını 
dalar • kız - marka,ına dikkat ediniz. ı, arfla münakasası 16.6.30 pazartesi gür.Ü saat 16,30 da Anka-j 

( ada Devlet Demiryolları İdaresinde yaprlacakur. ı 
~J İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat 
I~ annı ayni günde saat 16 ye kadar münakasa komisyonu katip- ;;mmmmmmei;;i;;;;;;;;;;ı------ ~Kiralık~-= 

\rd y :, ~lağaza, Han 

Beyoğlun·ıiı Beykcr, Kollaro, Llon, (.roıt 
Aj!;ııpyan ve Marino• ile l·ıanhul'cı
~laciı Karaka~ ,.. Zeki IUza ma~azala 

> iğine vermeleri lazımdır. 
r Talipler münakaşa şartnamelerini bir lira mukabilinde idare-
• lin Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden ve Bilecik istasiyon 
'.llüdürlüğünden tedarik edebilirler. 

* * * 
Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla satırı alınacağından talip 

c erin 2-6-30 Pa7artesi günü saat 9 dan 11 1/2 kadar isbatı 
: Jti;ut etmeleri ve fiat vermeleri Han olunur. 

30 pus ray tesviyesi için oluklu kalın diş eğe 10 pus 
2 adet tenekeci delik makası 
2 atlet düz tenekeci makası (sol-) 200 m m 
l adet müsavi mengene 100 m m 
1 adet Trança (balta agzı) kroft:isi gibi) 

ŞEYRi 
SEFAiN 
'.1<1eık<7. Accntaı; l.aatı köprJ 

hasınd ı, Revollu 2.'~2 . ub: 
oente!ll \lıh.nuolve 1 lanı alıınd1 
J;tanbul 7 40 

--------
Antalya Postası 

'6 adet perçin zımbası (8 m;m) (10 m m) (12 m/m) 
fi 1 adet tesviveci için iki yüzlü taksimatlı kalın cetvel 2000X • 

C.INAF \RT.~) npuru 11 la1. raıı 
razar 1 O da Gahu ,ı· .ıımı~ lan 
hareketle lzmlr Kılllli'< Bodrıım 

R'do• Fethiye Finike Antalynya 
rldecek ve dönüşe! mezkôr 
iskelelerle birlikte, Dal) an 
\larmari' Sakız Çanakkale 
Gelibolu'ya ujtrayarak ırcle
cektir. 

ıı 10};.;60 
11 35 adet mahruti çadır (yerli) 
• . 800 Kg madeni katran (yerli) 
ı. 4 adet dizel motörü teferruatından dizel jeneratörü tenno-
f, netresi (nümunesi gibi) 
~ 200 K' g sigatif (5 kiloluk tenekelerde) 
r 400 adet dosya için bezli zarf (nüınune gibi) 
~ 0,500 Kg klor tütya 
ıı 6 adet irgatör lastiği 
b 25 M3 amlıalfıj tahtası (1 vagon) 
,i 1 adet kurşun pensi komple (Bliyük) maa hakkiye 
'ı 4 adet yorgan çarşafı 2,SOXl,50 (yerli) 
'c 1 adet döküm pırometresi 

~-

! 
ı 

l.1 

2 adet kesme Ş'alomo No. 55 
12 adet kesme şalomo memesi 30 mım 
12 adet kesme şalomo memesi 60 mım 
12 adet kesme şalomo memesi 100 mim 
12 adet kesme şalomo memesi 200 m m 
1 adet kurşun pensi (büyük) 
500 Kg karpit 
9 adet Türkçe çinko kalıp 
1 adet cıvalı kontrol manometrosu 20 atmosfer 
300 adet kömür küfesi (yerli) 
37 a~t büyük yastık yiizü (yerli) 
3 adet bahçe kanapesi (yerli) 
200 adet kazma sapı (yerli beyzi) • 
ı adet tazyikli filitre 1 bujili 
100 m bez hortum 68 m m 
15,45 m transimisyon kayışı tek kat 100 m.rm 
800 adet lamba şişe9i tablo (1-3-5-6) No. 
200 Kg kösele (yerli) 
500 kalıp beyaz sabun (yerli) 
1 adet abanoz kenarlı gönye 25 X45' 
l adet abanoz kenarlı gönye 20"X60'' 
l adet abanoz kenarlı gönye 30'X60" 
2 takım Fransızca çinko kalıp 
1 adet Tarihli damga 
2 adet Histik damga 
50 adet çekme demir gaz borusu somunu 1/2 pus 
150 adet çekme demir gaz borusu somunu 1 pus 
50 adet çekme demir gaz borusu somunu 11/2 pus 
50 adet çekme demir gaz borusu manşonu 1 2 pus 
50 adet çekme demir gaz borusu manşonu 1 pus 
50 adet çekme demir gaz borusu mansonu 1 ı 2 pus 
500 Kg adi alçı (yerli) 
50 adet bakır çemberli yağlı boya fırçası yuvarlak domuz kı

r 10--404 
;ı 50 adet bakır cemberl•i yağlı boya fırçası yuvarlak domuz kı-

ı r ı 12-404 
ı.; 

20 m bez hortum 50 m m 
100 adet sarı kfıatlı çizgisiz mektep defteri 
6 adet yastık yüzü (yerli) küçük. 
200 Kg galvanize çelik kablo 2 m, m 
5 Kg prinç tel 7 m m 
5 Kg prinç tel 8 m m 
6 adet büyük baş yastığı (yerli) 
1 adet kumaş masa örtüsü (yerli) 
2 adet sofra örtüsü (yerli) 
6 adet peçete (yerli) 
Saat 11 1 2 den sonra fiat kabul ec!Jlmez izahat almak isti-

1enler Cumartesi, Pazar günleri mübayaa kısmına müracaat 
•tmelidirler. Pazarlığa arzolunan malzemeden yerH olan ak
;am için iştirak eden taliplerin nümunelerini beraber getinne
eri nümunesiz vuku bulacak teklifatın kabul edilmiyeceği ilan 
ılunur. 

... 1 HAZiRANDAN iTiBAREN ~ 
ÖGLE YEMEKLERi, kahve ve emsali meşrubatla buzlu 

duble bira ve saire gayet ehven fiatla Taksimde 
Sıraservilerde 140 numaralı 

MENEKŞE BAHÇESiNDE verilecektir. 

Trabzon birinci 
postası 

(17.1\llR) Vf.P mı 2 Haziran 
Pazartesi 1 t de l.alata rıhtı· 
mından hareketle lnebolu,Sam
ıun, Giresun, Trabzon, Rize ye 

gidecek ve Surmene, Trabz n 
Tirebolu , Gire un , Ordu, 
Cnye, Samsun. lnebolu, Zon
gııldağa uğrayarak gelecektir. 

J !arcket günü yiik kalıııl 
olunmaz. 

Yalova kaplıcaların
da kiralık Reklaın 

nıa halleri: 
Yalova kaplıcala

rında ılün koyo1ak 
isteven nıüesscsatın 
nıahallini intihap ve 
şeraıtını tesbit et
mek üzere Yalovada 
kaplıcalar müdürlü
ğüne ınüracaatları. 

1 SADIKZAJJf.: BIRADERL~:R 
\'.\Pl'RLARI 

KARA O~:;-.;ı.z :\il' ~!'A-

ZAM \'i: LUi\S POSTASI 

in önü 
;;:~~~r. PAZAR 

runu aksamı Sirkeci nhtı· 

mından h;.~cketle (Zonruldak, 
lnebolu, Samsun, Ünye, Ordu, 
Cılr•sun, Trabzon ve Rize 

lıkelclerln• azimet ve avdet 
edecektir. 

Talelllt için Sirkecide Mca 
adet hanı altında acentahtınga 

ı mUracaaı. Telılon:ıatanbul 21• 

••• 
-S(IÇEl'A 
Dı SERVıST 

ALtt \ L~ 
vapuru 4 Ha 

ziran Çnr~anı
lıa ( il urgaz, 
\"arna. Kös
tem·c, Sıülna. 

ITAL) A:'A 
·'"ARıTTUU 

Knlas H lbraile J ye gidecektir. 
KONSTA:'l:Tİ\iuPOLI Yapuru 

5 1 laziran Pcr~cmbe ( • apoll, 
'\lar.ilya ve Ccnova ) ya gide

cektir. 
ITALYA vapuru 10 Haziran 

Salı ( Sitmar Lcvant Ek 'pres ) 
olarak ( Pirt', Napoli, .\larsilya 
ve Cenü\'a) ya ıtirlccektir. 

TalsilAt için Gal:ıtada merkez 
fıbtım hiınimfa umumi acante
ı;ine ıniiracaiıt . Tel: Beyoğlu 
771 - 72 ve ya Beyoğlundı 
Perapalas altında ''atta Nasyo
nal Ttirklş ruri>t accnaiye. 
Telefon Beyoğhı 3599 ve ya 
Tokatlıyan kar~ı~ında beynelmlle 
yataklı vagun kumpanyasıua 
Tel: Beyoğlu 2330 ve yahuc 
lstanbiılda ~:minönUnde lzmlr 
sokağinda 8 Numarada acente; 
vekillne mUracaat. 

Tel. lstanbul 779 
...... ımıı ........ -. 

Y elkenci vapurları 1 Şehremaneti ilanatı 1 Karadeniz po,,,ta5ı 
KadıkliyUnde Zahire iskelesinde Ana do 1 l ı 

daire malı 24 /12 metre murabbaı 
mahal ı haziran '.lJC tarihinden iti- vapuru 2 Pazartesı· 
barcn kapalı zartla müzayedeye Yaz- ~Jayjran 
edilmiş ve 21 haziran 930 cumarıe- günü akşamı 6da Sirkeci rıhtımındın 
sı gtinil sur 10 da z.rfların kiışadı hareketle doğru (Zonguldak, ı.,. 
mukarrer bulunmuş olmakla taliple-
rin teklif e,ılccelı.leri bedele göre bolu, Gc.,e, Samsun, Ordu, GI 
' 

0 
7,5 nl!betlnde dipoziıo makhuz· resun, \'akfıkehlr, Trabzon, Sur 

lannı teklif zarllarilc tarihi ihaleye mene, Of \'C Ri,; ye gidecektir. 
kadar d.urc enciimeııine tevdileri ı Taf.,•t· için Siıkecid: Yelkene! 
\ 6 şartnamtyi gıınnek iste) enlerin banında k!lin al.'.entesine mürı· 
de daire heyeti fenniı esine müraca caat. Tel. l•ırn ıt 15 ı 5 
aıları ilan t<lunur. lı9'ıı•••••••••••I 

l•ıonı•ul'da Bahçekapıda tram 
ny dıırak mahallinde altında bir 

ardiy~. bir m:.ı.ğaza \"C tlistünd' 
on bir odJyı hl\, :\leynhoş l lanı 

~er k ıopıan. !('erek perakende 
surcıilc kıulıkm. Talip olan ı,. 

ıanhul'd>, ll•hçekapıda Anadolu 
.\ lusı.1fa e~ay• 

lc'in . .m 
Re) ıj!lu <lorıluncil ,uıtı hu· 

kuk mahkeme i:,clen: 

K,ı,ımpaş:ıda yeni çeşmede 

· Aılamataşında ( ı) numaralı ha· 
nede sakin iken 1 :'llııyıs 

1930 tarihinde vefat etmesi 
lizerine terekesine mahkemece 
vazıyet olunan muteverıa :\leh. 
met 1 Jur,it efendinin mezkılr 

hanede mevcut mustnmel kereste 
ve demirler ile eşyayı mcırııkcsl 

açık arttırma suretile 5·6-930 

perşembe günü bllmiı;:ayedc 

satılacağmdan tnllp olanların 

mezkur g(in mahallinde hazır 

bulunmaları ]uzumu llAn olunur. 

l>tanhul ikinci icra mcmurlu
jtunılan: 

il An 
Bir borçtan dolayı mahcuz 

\'e paraya çevrilmesi mukarrer 
:'111. 'ER VA marka hurda otomo
bil icra kılınan birinci arttırıTia 
neticesinde talip zuhur etmemiş 
olmal.la ikinci arttırma muamc
le>lnin ifası zırııı ında (5-6-930) 

tarihinde ve 12 de lkyoıı;;unda 

bomonıide 11.zeı pa~a sokağında 
Bulgar çarşısında :,3 numaralı 

(,araı mahallinde açık arııırma 

suretile ikinci ıırttırmRsıııın icra 
kılınacajtıntlan talip olanların 

mezkur saaıta mahallindP hazır 

bulunacak memuruna m;:racaat· 
ları ilı\n olunur. 

·--·---~-

rında bulunur. 
1 Serbc. tllk n güzelilk için en iyi mayodııl' 

EN NEFİS 

HER IEHDE lHlllNIZ 
Sişelerimiz 2:18~ numcrolu ı!Ametl farika olarak tesdl edllmlşrir. 

SPORCU .. Kaplıca Banyo mevsimi 
Kcndinı acc~e atma. Frengi i Zümrüt Yal0\'8 

ve Bdw~ııklu~una yakalanma· 

mak için K A p L 1 c A L A R 1 
PROTEJİN 

kullan. Tesiri yüzde yı.ızdiir. 

1 fer nz nede bulunur. 

l•tanhul ikınci kra Mtmurluğundan: 
BI r borçtan dolayı mahcuz ve 

paraya çeHilmesi mukarrer bir adet 
kebir demir Ka'a 4-6-930 tarihlne 
milSndlf çarıamha günü saat 18 de 
Galaıada Mehmet AU paşa hanında 

Açık artırma sureılle sahlacağından 
talip olanların 929 -7093 dosya nu
mara;ile mahallinde hazır hulun&· 
cak memuruna müracaadın iJjn 
o1uriur 

lscanbul ikinci ticaret mah
kemesinden: 

Tloyçe Or)ant Bankasına mcrhun 
elli yedi balya anason 2 Haziran 
930 tarihine milsadif Pazartesi günil 
aat 1 O da lsranbul'da Tütün gOm· 
rü~ünde Doyçe Oryanı Bınk:ısının 
deposunda açık arııırma 6Ureıile sa· 
tıl•c•~ından talip olanların ayni giln 
ve saatte mahalli mezktlrdı hazır 
bulunmaları llAn olunur. 

Bir haftadan fazla kalacaklar ıçın otel 
~ ve yemek fiatlarında hususi tarifeler• 

.:. Her öğle yemeği 150 - 250 kuruş 
•• Her ıürlii ma10maı için Yalova kaphcılar müdürlügline ve yıh01 

ı 
l.ıonhul'da Seyrl,cfaln müdilrlyet kalemine milracaat 

........ Tf.I. B. O. 174:; •~ / 
~~~~~~~~~~~~-_.......,,.. 

Manisa Vilayeti ~aiıni encomenin~en: 
1 Manisa muhasebe! hususlycsl için ( 2068 1 lira ( 15 ) lıl'1 

kıymetinde defter ve aaire bastirılaeaktır. 

2 -- ihale 21 1 faziran Cumartesi gUnil saat 11 de :'llanis' 
!Ayeti daimi encııment huzurunda icra olunacaktır. 

3 - T:ıliplcıin münaka<aya lşıirak için 66 ı numaralı kafi 
dalr~inde temtnaı go•termelcri ~arıtır. 

4 - Numuneleri gcirmek ve şerait 

teycnlerln Manisa muhasehei 


