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Tütün. inhisarının 
varidatı artıyor 

Son bir senede yüzde on nis
betinde bir tezayüt vardır. 

Kaçağın günden güne azaldığı mu 
hakkak olduğuna nııaran, varidatı 
safiyenin (40) milyon liraya çıkacağı 
iimidi. kuvvetlidir. 

Kaçak takıbatımızda eski reji gibi 
telefat yoktur. 

(Mabadı dördüncü sahifede) 

inhisarlar 
' Müdürler Ankaraga 

çağrılmış değillerdir 

Tevfik Rüştü Beyin 
yeni beyanatı 

Pariste çıkan Eksels~yor ga 
zeatesi Türkiye hariciye vekili 
Tevfik Rüştü Bey ile yaptığı 
bir mülakatı neşrediyor. 

Tevfik Rüştü Bey Türk siya 
setinin hedefi vatan hissinin 
her şeye hakim olacağı bir şekil 
de milli hissiyatın her vasıta 
ile inkişafına matuf olduğunu 
söylemiş ve demiştir ki: 

"- Bugünkü Türk zimam
darları milleti serbestçe inkişa 
fına mani olabilecek her harici 
tesir ve nüfuzdan uzak bulun
durmak azmindedir. Türkiye 

İnhisar müdürlerinin Maliye· mütecanis bir halk ile ıneskilnt 
vekaletinden vaki olan bir da dur. Hududu• .'a her hangi bir 
vet üzerine Ankarada bir içti- aeğişiklik-yapılmasını istemye,. 

yegane Avrupa memleketi ihti 
mal ki Türkiyedir. Komşuları
mızla ve bütün devletlerle en 
dostane münasebatı idame ettir 
mek niyetindeyiz ... 

Muhiddin Bey 
Ankarada bulunmakta olan 

Vali vekili Muhiddin Bey ya
rın şehrimize gelecektir. 

ma yapacakları yazılmıştı .. Dün ... ----"'!"' _____ _,"'!' 

bu hususta yaptığımız tahkika 
ta nazaran böyle bir davet va 
ki değildir. 

Ankarada bulunan kibrit in
hisarı müdürü Tahir Kevkep 
Bey avdet etmiştir. Şeker ve 
petrol inhisarı müdürü Hüsnü 
Bey ise bu ay sonunda lağvedi
lecek olan Şeker ve petrol' inhi 
sar idaresinin işlerile meşgul 

olmak için Ankaraya gitmiştir. 
Dün Ankaraya gideceği yazı 

lan Tütün inhisarı umum müdü 
rü Behçet Bey bir muharririmi 
ze şunları söylemiştir: 
"- Böyle bir davetten haber 

dar değildim. Ankaraya bay
ramdan sonra idareye ait bazı 
işlerle meşgul olmak icin gide-
ceğim.,, 

BUGUN. 
2 inci sahifede : 

ı- Neron 
2~- Haricr haberler 
3- Son haberler 
4 Dünkü maçlar 

3 ilncll sahifede 
1- Sanayi koncreslnde iyi 

neticeler alındı 

~ 2- lstaflbul cuma günleri 
nasıl ~tlenlyor 

~ 
- 4 llncü sahifede: 

' 1- Haitanın yazıJı: Felek 
~ ı- Mu•ababe 
~ 3- Hlkly< 
~ 4- Roman 

Maarif vekili Bey bizim iki giln eve/ ver
diğimiz haberi yazdığı tekzipnamede 

bilakis teyit ef:llgor 

•• 
, 

Anakar, 2 (Telelonla) - Ma 
arif Vekili Bf. de tekzip hasta 
lığına tutulmuşa benziyor. Mil 
liyetin evvelki günkü nüshasaı. 
da Darülfünun ıslahatı hakkın 
da verdigi ve salahiyettar men 
badan aldıgım haber tekzip edil 
mek isteniyor. Maarif vekili B. 
bizim iki gün evvel verdiğimiz 
haberi yazdığı tekzipnaınede 
bilakis teyit ediyor. 

.ı 
1 

Vekil Beyin imzası altında 

Anadolu ajansına gönderdiği 
tezkerenin tarzı tahriri bilhassa 
istiğrabımızr mucip oldu. Tez
kerede deniyor ki: 

" Aşağıdaki tekzip ve tavzi
hin ehemmiyetine binaen mü•
tacelen ve telgrafla gazetelere 
tebliğini rica ederim efendim. 

Maarif vekili 
CEMAL HÜSNÜ 

, 

.• 
1 .. 

İşin ehemmiyet ve müstaceli 
yeti neden ibarettir. İtiraf ede
riz ki, bunu bir türlü anlıyama-

Cemal Hüsnü Bey 1 
dık. Tezkerede vaziyet şöylece t 
·(Mabadı dördüncü sahifede) • 
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/randa şimdiye kadar değil bir vezirin; ileri gelen nüfuz ;, 
hibi bir adamın bile mahkemeye celbedilerek cürmünün ceza 
sını gördüğü pek nadirdi. Fakat Şah Riza Han Pehlevi tahta 
çıktıktan sonra memlekette kanunu tesis için uğraşmış ve go-. 
rülüyor ki muvaffak olmuştur. J 

Bu resimde Şah ile Gülistan sarayı görülmektedir. 

Iranda eski bir baş 
vekil mahkum oldu 

Tahran, 2 (A.A) - Eski Başvekil prens Firuz Nasıruddevle.: 
İran t~rihinde ilk defa olmak üzere mahkeme huzuruna sevke 
dilmiş ve muhakeme neticesinde 300 İngiliz lirası almak sure-8 
tile irtişa cürmünü irtikap etmiı; olduğu tebeyyün etmiştir. • 

Mumaileyh, 4 ay hapse ve 1100 İngiliz lirası nakti ceza ita
sına mahki\ın eclilmi11 ve siyasi hukuktan iskat olunmuştur. 

[Prens Firuz evvelce Maliye nazırlığı zamanına ait bir ..,. 
;,timalrl~n dolayı tahtı mnhakcmcye alınmıştır.] 
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1 N!akleden : KAMRAN ŞERiF 
~ 1 kte Neron'un ilk aşkı idi .. Sevdiği kadın 

., ·iifl derecede metin olsaydı, Neron'u 
.,ikide kurtarırdı: Fakat akte'nln elinden 
1a tapınmaktan başka birşey gelmiyordu 
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Nerotı kendi devrinin bir ııamdar kurbanı idi! 
İste Senek işi bu yolda muha Senek, Agripin'i kıskandır

·me ediyordu. maktan korkuyordu. Neron'u 
·Bu suretle mualliminin müsa başka bir kadının elinden alma 
ıhakar ve bitaraf kaldığını gö sı düşüncesi anasınr kudurtmak 

;:ı Neron da gayri tabii zevk- için kafi idi. 
l·ine serbest cereyan veriyor- Senek buna meydan verme-
. Fakat Senek, imparatorun mek için dostlarından birine, 
.essüsünü tatmin ettikten aklı başında kamil bir adam o
nra bu yeknesak huzuzattan lan Anneus Serenus'e müraca
.anması ihtimalini düşündü ve at etti, bu adamı herkes naza-
ı na meydan vermemek için rında Akte'nin aşıkı imiş gibi 

1kirdine istediği gibi bir met- görünmeğe razı etti. 
·s buldu: Bu şirin ve latif Ak- ~· t d h"k.. d · ·d· ı us a ına ve u um arına o-
ı. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lan sadakati Serenus'e bu nazik 

ı vazifeyi kabul ettirdi. Halk na-
lı 1Akte, Neron'un ilk aşkı oldu; zarında Akte'yi mükellef bir 

1
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u: ~ron o zamana a ar ya nız evde, inciler, elmaslar içinde ya 
tfahati tanımış, kalbinde yer şatan Serenus'tu. Fakat Agri

' fı 1 tamıyan hafif maceraların pin bunu yutmadı. Esasen bu 
ı ~ .' vkini tatmıştı. Fakat Akte'yi suretle bir kadını, bahusus Ag-

s-1 rin ve siirekli bir aşkla sevdi, ripin gibi bir kadını aldatabile-

o 

k 
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ı-na mukabil genç kadının da ceğine zahip olmak için insan 
1 a karşı beslediği aşkı ne ke- bir filozof kadar safdil olmalı! 
,l, ne de hiyanet zaifletemedi. Augusta hiddetini bir müddet 
ıHiç şüphe yoktur ki Neron zaptetti. Fakat nihayet bir gün 
ndi devrinin en namdar kur- Neron'a herkesin önünde fena 

1 1 nı idi. Sevdiği kadın ona sö- bir çatış çattı. 
, ,mü ~eçirecek kad'.11" metin ve Agripin bu suretle oğlunu sin 
ı ide!ı .ol~~y~ belkı. de onu ,k1:11" direceğ·ini ümit etmişti.. Fakat 
, rabılirdı · albulri Akte nın bu hareketi ile onu kendisinden 
nden ona ~apmaktan başka ilel'ebet soğutmuş oldu. 

p 1r şey gelmıyordu! 
ı I~ : , 'Akte hakkındaki malumatı- Agripin acı bir lisanla şu söz 
r' ız pek azdır. Böyle olmakla leri söyledi: 
il . raber bu genç kadının ne ol- - Oğlum kainatın karşısına 
y~ 1

· ı ·ığunu keşif ve tahmin etmek böyle mi çıkacaktı? ... Kendisi-
ıbildir, ne en fazla bir saatlik zevk te
Fikren ve cismen insanı tes-. min etmekten başka hiç bir kıy

'r etmek için ne lazımsa hep- meti olmıyan bir cariyenin ayak 
111e malikti; güzel olduktan !arına kapanıp ah uzar etme.k 

1 ışka o devirde ve bilhassa o sana yakışır mı?... Koca bır 
, • 'rayda pek nadir olan bir me- imparator bir cariye parçasının 
• yetle yükseliyordu: Saffet! hükmü altına girsin!.. Seni ben 

u tabir, Neron'un metresi ol- bunun için mi Klodius'a halef 
I · uş bir "kurtizan,, hakkında yaptım, uğrunda gençliğimi he 
~, ı ıllamlınca tuhaf görülebilir. der ettim? ... Fazlü dirayetine 
' güvenip mürebbi mevkiine ge-
1 Fakat Akte afifti. Hem de tirdiğim filozof şakirdine müs
. : !rde görüleceği üzere bu iffet tefrişe seçiyor ... Kayser de bir 
, ~ ope'de olduğu gibi zahiri de- cariyenin aşkına tenezzül ede
i . 1, haki~! idi. Akte'nin Yahudi cek kadar alçalıyor! ... Zav(lllı 

:ya Hırıstiyan olması ve bu Oktavi bir tarafa atıldı. . . Ben 
1 1 .raı·engiz dinlere süluku hase- Jermanikus gibi bir adamın kı
' • le aşıkında uyandırdığı teces- zıyım, senin de velinimetinim ... 

' .. ısü bir kat daha artırmış bulun Öyle olduğum halde ben de 
; ası ihtimal haricinde değildir. hor görüldüm, aleme maskara 

A•cte'nin iffeti, tevekkülü, sa- oldum, vekarü haysiyetim ayak 
ık,-,ti onu diğer Roma kadın- !ar altına alınd', bir kelimeden 
rwdan o kadar ayırıyordu ki ibaret kaldım, nihayet bir ca-

' rkes nihayet onun hiristiyan- riyeye de kaynana oldum!. .. 
· ma hü!cmetmek mecburiye!- Yok! Şimdiye kadar güç taham 

· • nele kaldı. Bu nazariye akla ol mül ettim ... Fakat bundan faz 
1 • ıkça mülayim gelir. !asına tahammüliim yok! Ya o, 

Senek eserlerinde Hınstiyan- Y.a ben!.·· E~er ~ana o kadın 
kt iı hic bahsetmemekle bera !az~msa, ben gıderım.. . Fakat 
r böyle' bir dinin mevcut 01_1 ıntıkamımdan hazer et!. .. Be

•o "ndan herhalde haberdardı inim el~ taraftarlanm var ... Bü-
ı u~~n eserlerindr Hiristivanlı~ı tün yaptıklarını bozabilirim!. .. 

• ı izleri görüldL • ü gayrika- N eron cevap vermedi; yaln!z 
li- inlcarctır. Esa· ,n ı~eron ta soğuk kanlılığını muhafaza ede 

Le'nin muaşakalarını hoş gör rek anasına azimkar bir bakışla 
eJi de Akte'de bazı hırıstiyan baktı. 

"< ı I ıı ,aziietlcr sezmis olmasın- Bu bakış cevaptan da ağır b[r 
an, bıı faziletlerin imparatora hareketti. Sonra hiç bir şey söy 

ıı ayetini timi• ve temenni et- lemeden çıkıp gitti. 
f e_;'n,len ileri ~elmemiş midir? <B~tm<'rli) 

, 
HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 

--~~~~~~~~~~~~~~-

Rus sporcuları ingiltereye 
Hindistanda vaziyetiıı değiş· 

tiği söyleniyor .. geJmiyecekler .. 
Londra hükumeti bu şüphele-seyahattan 

nerek pasaportları vize etınemiştir 

Bombay, 2 (A.A) - Bom- ı dir. Bu mahkumlar tahliyı 
bay hükumeti tarafından .neşre olunmuşlardır.,. 
dilen bir tebliğde şöyle denili Başka bir tebliğde şöyle de 

iki mesele _ __,,_ •. _____ 

Vergi zan1mı ve 
Rus oyuncuları 

..... 
İngilterede yeni bütçenin ha

zırlanması ve nihayet parlamen 
toya getirilmesi hayli dediko -
dulu bir mesele oldu. Maliye na 
zırı Mr. Snowden daha evvel 
bütçe hakkında hiç bir şey söy 
lemediği için yeniden vergilere 
zam yapılıp yapılmıyacai?;ı hay 
li endişeyi mucip oluyordu. 

B!itçe bermutat nisanın orta 
sında parlamentoya verildi ve 
görüldü ki, bazı vergilere ,.,_,, 
yapmaktan geri kalınmamıştır. 
Bu ise bir çoklarını hiddetlendir 
miştir. Çünkü Mac Donald hü 
kumeti sosyalist programını tat 
bik etmek için memlekette irat, 
veraset gibi bilhassa zenginlere 
dokunan vergileri artırmak iste 
diği iddiasile hücuma uğramak 
tadır. 

Hükumetin aşağı telgraftan 
anlaşıldığına göre anıele fırka
sile ahrar arasındanki anlasma 
devam ediyor. Muhafazak~rla
rın varidat vergisini yüzde 20 
..,!arak bırakmak hususundaki 

M. Elyres 
teklifi ahrar ve mesai fırkaları 
futbol takımının pasaportlarını 
reddedilmiştir. 

Avam kamarasından c~reyan 
eden bir mesele de Londraya 
gelmek istiyen Rus sporcuları
nın gelmesine müsaade edilme
diğinin bizzat dahiliye nazın 

Mr. Clynes tarafından söylen -
mesidir. Rusya- İngiltere mü 
nasebatı her suretle iade edildi 
ği halde böyle bir hadisenin vu 
kuu şayanı dikkattir. 

Londra, 1 (A.A) - Avam 
kamarasında dahiliye nazırı, 
İngilterede bir turne yapmak 
üzere gelmek istiyen Sovyet 
futbol takımının pasapartlarmı 
vize etmekten imtina etmiş ve 
Çünkü bu turnenin gay~sinin ta 
mamen spordan ibaret olduğu 
na dair delail mevcut olmadığı 
nı beyan etmiştir. 

Lortlar kamarası, kömür ma 
denlerine ait olup evvelce A -
vam kamarası tarafından kabul 
edilmiş olan kanun layihasını 
reye koymaksızın kabul etmiş

tir. 
Muhafazakarlar, bu projenin 

sebebiyet vereceği idd!asında 
bulundukları fenalığın onune 
geçmek için maddelerin müza
keresi esnasıda projeyi tadil et 
mek nivet:nde bulunduklarını 
söylemişlerdir. 

Avam kamarası, varidat üze 
rine mevzu vergiyi yüzde 22 bu 
s;uğa iblağ etmiştir. Bu verginin 
vüzde 20 olarak, muhafazası 
suretinde muhafazakarlar tara 
fından yapılan tadil teklifini 
amele fıarkasile liberaller birle 
şerek 139 reye karşı 255. reyle 
reddetmişlerdir. 

Avusturya başvekili 
T,ondra, 1 (A.A) -Avustur 

ya başvekili M. Schober saat 
15,30 da buraya gelmiştir. Mu 
maileyh Avusturya ~ef;ri sefa 
ret erkanı ve haric ' : nezareti 
nin bir mümessili tarafından is 
tikh'11 ec'lilmistir 
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Amerika da 

lngiltereye 
h .. ' ucum .. 

Gazeteciler kıralının 
açık mektubu 

• 

İstikbalde İngiltere 
işgal edilecek . .l 

Amerikada bir çok gazeteye 
malik olan Mr. Hearst ortalığı 
velveleye vermekte pek mahir 

Harbe karşı 
-~------

Komitede gene 
ihtilaf çıktı 

--· .. -~-
Cenevre, 1 (A.A) - Hakem

lik ve emnüselamet komitesi, 
Cemiyeti akvam meclisinin bir 
harp zuhuru takdirinde iki taraf 
kuvvetlerine cebren bir mütare 
ke kabul ettirebileceğini derpiş 
eden maddeyi müzakere etmiş
tir. Cemiyeti akvam mukavele -
namesinde münderiç "hasmane 
hareket,, kelimelerinin hakiki 

bir gezetecidir. Bahri konferans d;ı,' 
toplandığı zaman İngiliz baş~e r . . 
kili Mr. Mac Donalde açık bır 
mektup neşrederek İngiliz baş-
vekilinin Amerikalıları a!da~tı-ı 
ğını yazıyor, bunu karılerıne 

1 
heyernnla okutuyordu. Şimdi 
konferans bitti. Fakat Mr. He 
arst gene açık bir mektup neş- 1 
rederek İngilizlerin iki yüzlülü. 
ğünden bahsediyor. 

Mr. Mac Donalde hitaben 
yazılan bu mektupta İngiliz 
başvekilinin geçen sonbaharda 
Amerikayı ziyareti esnasında 
halkı tatlı dilile aldatmış oldu
ğu, fakat sonra büyük bir inki 
sarı hayale uğrandığı iddia 
ediliyor. Mr. Herast bahri tah
didi teslihat meselesinde Ame
rikanm aldatıldığını söyliyerek: 
Eğer, diyor, İngiltere istikbal
de büyük bir harbe girerse, ki 
böyle olacağı muhakkak görü 
lüyor,İngilteı:e kendini tahtelba 
hirlerle muhasara edilmiş göre
cektir. ... 

İkinci olarak Londra şehri 
havada.o. yapılacak tecavüzle 
krsmen tahrip edilecek, üçüncü 
olarak da İngiltere düşman ta -
rafından işgal edilerek İngilez 
imperatorluğunun payıtahtı 

Kanadaya nekledilecektir.,, 
Hearst bundan sonra kendi 

gazetelerinin artık İngiliz dev
let adamlarına itimadı kalmadı 
ğını ilave ediyor. Hearst Ameri 
kanın siyasetini şöyle anlatı
yor: Bütün milletlerle dostluk, 
fakat hiç kimse ile ittifaka gir
memek!.. 

--~ .... ---~~--
Alman gemileri 
Roma, 1 (A.A) - Gazete -

ler, Alman harp gemilerinin 
Plerrna, Katana ve Masinada 
mazhar oldukları teveccühkara 
ne istikbalden bahsetmektedir -
ler. Bu üç şehir mezkur gemiler 
mürettebatını şenliklere, tiyat
rolara davet etmişler Alman ve 
İtatyan marşları çalınmış çok 
alkışlanmıştır. Mülki, askeri 
ve dini memurlar resmi kabulle 
re iştirak etmişlerdir. 

Çanakkale caddesi 
Türkün meşhur olan 

şecaati 

Lord Cecll 
medlulü ne olduğu hakkında 
Lort Cecil ile Leh murahhası 
M. Sokal arasında ihtilaf çrkmış 
tır. 

l Mayıs günü 
Faris, 1 (A.A) - Fransada 

bir mayıs bayramı komünistle
rin tam bir muvaffakiyetsizlik
leri ile geçmiştir. İşlerini terke 
den amelenin miktarında 1929 
senesine nazaran bariz bir tenez 
zül vardı. Ezcümle geçen se
neler hilafına Paristeki taksi o
tomobilleri işlemiştir. Pariste 
tevkif edilen nümayişçilerin 
miktarı saat 18 de 78 l kişiye 
baliğ bulunmakta idi. Bunların 
94 ü ecnebidir. Komünistler ta 
rafından tertip olunan miting -
!eri dinliyen bulunmadığından 
yapılamamıştır. 

Amerikada 1 mayıs 
N evyorktan alınan bir telgra 

fa nazaran Nevyorkta sakin 
Hintlilerden mürekkep ufak 
bir grup (Hindistandaki cina -
yetleri durdurunuz ) ibaresini 
havi Iavhalar bulunduğu halde 
bir nümayiş icrasına teşebbüs 
etmiştir. Polis kendilerini ko -
!aylıkla dağrtmış ve aralarından 
İngiliz konsoloshanesi önünde 
iki kişiyi tevkif etmiştir. 

Avusturalyada ko
münisler 

yor: "Zavahiri ahvale bakılır- niliyor: "Gayri meşru surette 
sa menfi mukavemet taraftarla tedarik edilmiş olan tuzların 
rından bazılarının hissiyatında nıİmuneleri tahlil edilmiş ve 
tahavvül husule gelmeğe baş- bunların bir takım zehirli mad
lamıştır. Zira, mahkumlar ceza deleri ihtiva etmekte ve binneti 
kanunu ahkamına tevfikan mu ce istihlake salih bulunmama!' 
hakeme edilmelerini istemişler- ta olduğu göriilmüştür.,, 

Çin-Rus müzakeratına baslanıyor. 
Harbin, 2 (A.A) - Zanno

lunduğuna göre, Moskovaya gi 
den Çin heyeti yeni münazaala 
ra mai olmak için çin hükumeti 
nin şark şimediferlerindeki 

Sovyet menafiini satın almak ar 
zusunda bulunduğunu beyan e • 
decektir. Maamafih, Sovyetle
rin bu teklifi kabul etmeleri 
çok şüphelidir. 

Şikagoda yeraltında şerirler mahallesi 
Şikago,2 (A.A) .-DailyMail yazıyor: Zabıta azgm şerirler 

~rarken şerirlere ikametgah, ve ihtifagah teşkil eden yer altın 
l!a büyük bir mahalle keşfetmiştir. 

ı * ; SPOR.. ~ * 
~-----------------------] ,,_ ______________________ _ 

Dünkü lik maçları 
•••••••• 

Galatasaray : 6 - lstan bul Spor: O 
Vefa : 1 -Beykoz :O 

Dün Taksim stadyomunda ! lığımdan miitevellit bir asabi
beş futbol maçı yapıldı. Bunlar yetle beni bağıra çağıra tenkitet 
dan birincisi, Galatasaray - İs- ti. Söylediğine göre "sanki ge
tanbulspor arasında "Milliyet,, lecek takımı Peşte muhteliti 
kupası maçı idi. Takımlar gol- diye kabul etsem ne olurmuş!,, 
süz berabere kaldılar. Hake- "bu takımı reklam etmediğinl 
min tam bir gol fırsatı esnasın- için kulüpcülük yapıyornıu
da lfümmsuz düdük çalması ve 1 şum,, ve saire .. Samimi görüş
hatasınr hakem atıŞI yapmak tüğüm bu arkadaşa yukarıda 
suretile teyit etmesi Gal<ıtasa- zikrettiğim esbabımucibeyi tek 
rayın galibiyetine mani oldu.. rarladıktan sonra " takımı ha.

Galatasaray - İstanbulspor na ve vasıtamla kendi karileri 
Galatasaray - İstanbulsopr i- me Peşte muhteliti diye ilana 

kinci takımları arasındaki maçı kalkamayın, takımın hakiki is -
umumiyetle hakim oynıyan Ga mini veya şeklini verin, istediği 
latasaray - on kişi ile oynaması niz bir reklamsa onu da yapa-
na rağmen- 3-0 -kazandı. yım,, dedim .. ve ayrıldık. 

Beykoz - Vefa 
Beykoz - Vefa ikinci takımla 

rı arasındaki maç miitevazin ve 
hararetli oldu. Tarafeyn sayı 
yapamıyarak berabere kaldılar. 

Galatasaray - İstanbulspor 
birinci takımlarr arasındaki 
maç hayli heyecanlı ve giizel ol 
du. 

Galatasaray bidayette on ki
şi oyna masına rağmen ilk dev 
rede bir sayı yaptı. İkinci dev 
renin büyük bir kısmını da, bir 
oyuncusunun hakem tarafından 
çıkarılması neticesinde on kişile 
oynamasına rağmen, daha ha -
kim ve daha güzel oynadı. Bu 
devrede beş sayı daha yaparak 
maçı 6-0 kazandı . 

İstanbulsporun sonuna kadar 
gayretle, Galatasarayın da her 
zamandan fazla kom bine oyna 
ması şayani takdirdir. 

Soıı maç 
Son maç Vefa ve Beykoz bi 

rinci takımları arasında idi. Ve 
fanın biraz daha düzgün ve da
ha hakim oynamasına rağmen 
ilk devre sayısız neticelendi. 
İkinci devrede bir gol yapan Ve 
fa 1-0 maçı kazandı. 

Oyun umumiyetle zevksiz ve 
ekseriya şuursuz bir şekilde ce 
reyan etti. İhtimal bu vaziyetin 
sebebi· iki takımın da az çok 
mütevazin kuvvetle hasmı be-

Bundan sonra, isimsiz takı -
mm zira hala bu takrmın ismi 
ni öğrenmedim- celbite alaka
dar bir iki arşkadaşın daha ayni 
şekilde müahazesine uğradım: 

"Peşte muhteliti diye yazar
sam ne olurmuş!,, 

Nihayet spor mecmuası sahi
bi arkadaşım, perşembe günü 
çıkardığı son mecmuasında bu 
meseleyi tazeli yor ve beni 
"kurnaz,, kelimesile iğneliye
rek gelecek takımın Peşte muh 
teliti olduğunda ısrar ediyor. 

Bir defa daha anladım ki, 
bilhassa spor işlerinde her za· 
man doğru söylemek iyi değil. 
Bu yüzden kötü kişi olmak ta 
var. İyisi mi, bu sefer fedakar 
lığı ben yapayım. Hani altında 
"gönderilmiştir,, kavdile neşre 
dilen makalemsi reklamlar var· 
dır. Ben de sütiinde "kötü kişi 
olmamak için,, kaydile ve kari 
!erinin afivlerine mağruren şu 
reklamımsı bendi yazdım: 

L d 2 (A A) D ·ı hemehal yenmek arzusu idi. Paristen yazıhyor:- Paris beledi- on ra, · - aı Y ma 

" Bayramda Peşte muhteliti 
şehrimize gelecektir. Bu muhtt 
lit sehrimiz takimlarindan ikisi 
le ;iç maç yapacaktır. Bir mu~ 
telitin kulüp taknnlarile maÇ 
yapmıyacağı, kulüplerin bir şe 
hir muhtellti getirtemi yeceği 
iddiası doğru değildir. KulüP 
takrmı isterse bir milll takım!~ 
bile maç yapabilir. Gelecek 
Peşte muhtelitinin hangi oyun· 
culardan mürekkep olduğu he· 
nüz maliim deji:ildir. Fakat bU 
oyunculartn defatla temsilı ve 
beynelmilel maçlar yaptığı rnu 
hakkaktır. Zira Peşte spor teŞ· 
kilatı, kulüp takımlarile oynı· 
yacak muhtelitini daima beyne! 
milel oyunculardan teşkil eder. 

ye reisi tarafından vaki olan bir emir il yazryor: Avusturalyanın Dra İsimsiz takım 
üzerine şehrin yollarından birine win şehrinde işçiler hadisesiz Geçen perşembe intişar eden 
"Dardanelles" yani Çanakkale ismi bütün resmi darileri işgal ede- bir spor mecmuası Peşte muhte 
verilmiştir. Bu münasebetle yapılan rek kızıl bayrak dikmişlerdir. ı· · · b d h · · 
merasimde umumi harp esnasında ıtının ayranı a şe rımıze ge-
hariciye nazırı, İngiliz sefiri namla- Yunanistanda lip İstanbulun iki kulüp takimi 
rına da birer mümessil bulunmuştur. le üç maç yapacağını bildirdi. 
Fransız ordu ve donanmasına men- Atina 2 (Apo) - Dün amele Ertesi gün "Milliyet,.in spor 
sup bir _çokla_rı da b~ mer~sime işti- nin bazı hareketler yapmak iste sütununda, geleceği bildirilen 
rak etmışferdı. Beledıye reısı tarafın- melerine rağmen oldukça sü- takımın Peşte muhteliti olmrya 
dan_ irat e~ilen bir nutukta ezcümle kil.netle geçmiştir. cag'ını yazdım. Çünkü Peşte 
denıyor kı: y l A ' · ·h · 
"- Tam on beş sene evvel, 25 ni- a nız yayam cı etı.nde a- muhteliti demek Peşteyi temsil 

san 915 te mühim İngiliz ve Fransız mele toplanmışlar ve polıs tara- eden takım demektir. Böyle 
askeri kuvvetleri Geliboluya ihra~ fından dağıtılmak istenince a- bir takım ise kulüp taknnlarile 
haraketi yapı_y_orlardı. Bu yarım ada- teş açmışlardır. Zabıta da muka maç yapmaz ancak gene bir şe 
yda karşı 1tngıhlız dok ntandması tdarakfın- bele etmek mecburiyetinde kal_ı hir muhtelitile temsili müsaba-an yapı an are e evam e er en 
Fransızlar da Anadolu yakasında, mıştır. . ka yapar. Böyle bir müsabaka -
Homer'in kahramanlarının harbettiği 4 amele, 3 polıs y~rala~m~ş- ni:nda kulüpler değil, yalnız 
yerlere ayak basıyordu. Son_ derece tır. 20 amele de tevkıf edılmış- spor teşkiUl.tı tertip eder. Bu-
":'üstahkem olan Kumk~_le yı ~le ge- tir. h ricinde bir takımın efk' 
ç.ırıyorlardı. Dokuz ay suren hır taar~ nun a . . ~ 
ruz hareketinin ne olduğunu, efsa- Bulunan bomba rı umumıyeye Peşte muhtelıtı 
nevi bir şecaat, cesaret ve tahammü- diye yutturulması fikri bile gü-
lü ile meşhur olan bir düşmana karşı Varşovadan yazılıyor: - Ge lünçtür. Değil ki bunda ısrar e-
yapılan bu harbi~ ~ahiy~tini bize an çen cumartesi günü buradaki dilmesi ... 
cak o harpt~n sag donmuş olanlar an Soviyet sefaretanesinde bir bom G h ft · · d b 
1 b·ı· ç kk ı h b' t 'ht eçen a a ıçın e u spor ata 1 ır. ana a c ar ı, arı e b b l B b · · ·· 
misli görülmeyen bir hareketi aske- a u unmuştur. om anın sa- mecmuasrının sahıbıne tesaduf 
riyedir." atli olduğu görülmüstür. ettim. Hakikati vazmıs olmak 

" Peşte spor teşkilatinin ku
lüp takrmlarımıza koca bir şe: 
hir muhteliti göndermek sureti 
le futbolümüzün terakkisine 
hizmet etmesi de şayani şül<' 
randır.,, 

Beğendiniz mi? 

S. Galip 

Ankarada yapılan maçlar 
Ankara 2 (Telefon) - Geıı~ 
ler birliği ve Çankaya biriııcı 
ve ikinci takımları ara.:'ında y_ıı 
pılan maçlarda Gençler birli!ı• 
İmalat ve Altınordu birinci ve 
ikinci takımlari arasındaki rnııÇ 
!arda da İmalat galip geirniS' 
!Pr<\ir 
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Kongrede yapılan tetkikatta sanayiimizin 
içinde çok mühim bir terakki gösterdiği 

son beş sene : 
anlaşılmıştır,:;--

Sanayi kongresi iyi 
neticeler verdi 

Umumt 
ihtiyaçlar 

Elektrik 

Yeni mukavelenin 
esasları 

Şirket umum müdürü 
dün 

Ankaradan geldi. 

\tini sana yiin inkişa- .i 

fı için 
ne düşünülüyor 

Geçenlerde Ankaraya giden 
elektrik şirketi umumi müdü

. rü. M. Hanses dün şehrimize 
ı;elmiştir. 

M. Hanses bir muharririmi
e kısaca demiştir ki: 

~lıamettin B. kongre
~in f aidelerini izahetti . , 

Geçenlerde Ankarada topla -
~büyük sanayi kongresi muh 
~'lit encümeni reisi ve Ticaret 
"Ql'aası kltibi umumisi Niza
~tddin Ali Bey dün şehrimize 
1~.det etmiş ve şu malfimau ver 
ilıittir. 
. "- Şimdiye kadar sanayi 
1tlerj hakkında toplanan kong 
~tler mahalli ve mevzıt idi. Hal 
l'~lti Ankara kongresi bütün 
ti ilrkiye sanayiini temsil etmit 
lı r. Müzakerat esnasında bu 
r 0ttgrenin ehemmiyeti bariz su 

1
'tte meydana çılanıştır. Ayni 
ııı~'at ~ubesinde çalışanların 
~ llhtelif mıntakalarda bulunma 
tart dolayisile dileklerinin bq 
d başka olduğu ve birini alfi.ka 
. ar eden meselelerin diğerleri 

d";ı·~tnnda ikinci derecede bulun 
Uğu görülmüştür. 

Nakliye itleri 
~Nakliye tarifeleri hakkında 

talepler bu meyandadır. Ma
~afih kongrede bütün sanayi 
\Ubel . ' 
1 • enrun umumı ihtiyaçları 
tttıp edilmiştir. 

Vergiler bahei 

ili ~unlar bir taraftan vergilere 
~iter taraftan himaye kanun
~ tına taallQk ediyor. Ve niha
~tarifeler bir ehemmiyeti 
~ susayı haiz olarak glJrülti -
~r. Şu üç sahada kongre tara 
1 daıl. vaki olan teklifat dahilin 
0 Yapılacak olan tadillt ve 

Poliste 

Nizame .. ın Bt!y 

ıslahat T!irk Milli sanayii için 
fevkalade faideli olacaktır. Bu 
kongre ilk defa Ttirkiyede di 
ğer ikusat grupları arasında sa 
nayiin ehemmiyetini gösterme
ğe yaramıştır. 

Sanayi en ziyade süratle de
ği~en bir istihsal şubesidir. 

Bet sene zarfında 
Memleketimizdeki son beş se 

nelik sanayi terakkiyaU da bu
nu teyit ediyor. Beş sene evvel 
en naçiz surette çalışan müesse 
seler bu gün bir hayli biiyümüş 
ler ve istiheallerini bir kaç yüz 
misli arttırmışlardır. Kongre
nin bir faidesi de Tlirkiyenin 
sanayie ne dereceye kadar müsa 
it olduğunu göstermesidir. Muh 
telit encümen başlıca nakliye, 
teşviki sanayi, gümrükler, kre
di, prim ve tedrisatı sınaiye me 
selelerile meşğul olmuş ve ra -
porları heyeti umumiyece tas -
vip edilml§tir. Teşviki sanayi 
kanununun temin ettiği faidele 
rin küçük sanayi erbabına teş
mili, mamul ihracat eşyası için 
prim verilmesi, gerek ham ve 
gerek mamul madde nakliyat 
tarifelerinde tenzilat yapılması 
kongre mukarreratı meyanında 
dır. 

Okturuva iıi 
Okturuva işine gelince artık 

böyle bir mesele kalmamıştır. 
Çünkü sanayi için çok zararlı o
lan bu resim kaldırılacaktır.· 

_' ___ _ 
Zorla kız kaçırmak 

istedi 
1 

Sonra polise ateş ederek 
kendi de yaralandı 

~ '1 Cfada Kalenderane medre
~~inde oturan Mihriban H. is
'~de bir kızı bundan dört gün 
4 kel Vedat isminde bir sabıka 
lli açırmak istemiş ve kendisi 
~akalamağa gelen zabıta 
'lıı Urlarına silah atarak kaç
?ııe~ı. O günden beri takip edil 
i'il;: te olan bu adamın dün Be 
~lq ıt:a Bakırcılarda bir yerde 
liıı·Ugu haber alınmış, ve kendi 
:ıı, 1 Yakalamak üzere Beyazıt 
~kezi sivil polis memurların 
tilıtı;Ruhi ef. bulunduğu yere 

ıştir. 

-<>--
!;' ~emura ate§ etti! .• 

b•ıı akat Vedat bu sefer de ta
ttttı~:sına asılmış, memura ateş 
~r ge başlamıştır. Bu vaziyet 
~e~ısında kendini m!idafaa et -
•i ef llı.ecburiyetinde kalan Ru
tj ~t · de silahını çelaniş ve bir 
'l'Cd eş etmiştir. çıkan kurşun 
b ~dın ayağına isabetle yara 
•rıı Ştır. Yaralı hastaneye ya 
~ilı~~~ır. Tahkikata müddei 

1 lıkce devam ediliyor. 
-<>--

1 Başı boş otomobil 

:~anbu~ meb'usu Süreyya 
tııı- ın oglu Atıf Beye ait 506 

ta r~Iaı otomobil dün Kurtu 
}oku üstünde dururken 

henüz ismi anlaşılmıyan bir ço 
cuk direksiyonla oynamış ve 
otomobil bircı .. ~ bire hareket e
derek alabildiğine gftmeğe baş
lamıştrr. Nihayet yokuşun alt 
başında bir duvara çarpan oto 
mobil parça parça olmuş duvar 
da yıkılacak bir hale gelmiş
tir. 

-o- t-
Nara atılır mı? .• 

Seyri sefain levazım ambarı 
memurlarından Süreyya ve Gül 
cemal vapuru ikinci katibi Tev 
fik Efendiler evvelki gece Beşik 
taştan şoför Şakirin otomobili 
ne binerek Beyoğluna çıkmışlar 
dır. Otomobil t stiklal caddesin 
den geçerken Tevfik Efendi bir 
nara atmış ve şoförün yanında 
oturan muavin 12 yaşında Ce
mal bundan korkarak otomobil 
den atlamış, yaralanarak hasta 
neye naklolunmuştur. 

-o
Musademe .• 

Evvelki akşam üzeri Çırağan 
caddesinde bir otomobil ve 
tramvay müsademesi olmuştur. 

Bebekten gelmekte olan 135 
numaralı vatman Alinin idare 
ndeki tramvay arabasıOrtaköy 
virajını dönerken birdenbire sür 
atale karşıdan gelen 14 71 nu-

"- Y~ni mukavelenin esasla 
1 n hakkında Nafia vekili beyle 
görüştük. Henüz müzakerat bit 
mediği için mukavelenin kat'i 
şekli hazırlanmamıştır. 

Bittabi iş neticelenmeden 
şirketin imtiyaz sahasının ne 
kadar tevsi edileceği malQm ola 
maz.,, -------

H. Rifat Be:r 
Bir davasını takip etmek 

üzere geçen gün Edirneye gi -
den avukat Haydar Rifat Bey 
dnü avdet etmiştir. Kendisi 
muhakeme günü olan 15 mayıs 
tan bir gün evvel Ankaraya gi 
decektir. 

Rokfellerin mümessili 

Geçenlerde Ankaraya giden 
"Rokfeller,, müessesesi mümes 
sili M. Kollens dün şehrimize 
avdet etmiş ve öğleden sonra 
Semplon eksepresile Avrupaya 
hareket etmiştir. 

M. Kollens, Ankarada hıfzı& 
sıhha müessesi binasını tetkik 
ettiğini ve çok iyi bulduğunu 
söylemiştir. ----yaya seyyah ·ı 

Bir buçuk senedir Avrupa, 
Afrika ve Asyada yaya seyaha 
ta çıkmış olan Alman seyyah 
Her Kunzendraf Afganistan
dan Kafkasya tarikile şehrimi
ze gelmiştir. ----Petrol mazbataları 

Petrol inhisar idaresi tarafın 
dan geçen bir sene zarfında 
51 7 bin liralık ucuz petrol maz 
batası vermiştir. 350 bin liralık 
mazbata mahalli sarfı meşkuk 
göriildüğ!inden inhisar idaresin 
ce reddedilmiştir. 

Son günlerde mazbata tasti
ki için fazla tehacüm vardır. 
.................... , •.•.•. 
maralı otomobil ile karşılaşmrş. 
Mesafenin azlığı müsademenin 
önüne geçmeğe imkan bırakma 
mış ve iki araba büyilk bir şid 
dede çarpışmıştır. 

Müsademenin şiddetinden 
tücar Sadi Bey ile valdesi Behi 
ce Hanım ağır ve şoför Marko 
hafif surette yaralanmıştır. 

--o-

İki arkada§ arasında 
Evvelki akşam Fatihte feci 

bir cinayet olmuştur. 
Evvelki akşam üzeri ortalık 

karardığı bir sırada Fatihte 
tramvay tevakkuf mahallinde 
marul satan Yaşarın önüne ge 
ne Fatihte oturan Cemal gel
miş. 

Bir müddet doğru dürilst ko 
nuşan bu iki arkadaş sonra her 
nedense birdenbire akvgaya 
tutuşmuşlar ve Cemal birdenbi 
re bıçağını çekerek Yaşarın 

karnına saplamııt. Bununla da 
iktifa etmiyen Cemal Yaşan da 
ha müteaddit yerlerinden yara 
lamıştır. 

--o-
Kokain satarken 

Kasım isminde bir sabıkalı 
küçük paketler içinde kokain sa 
tarken yakalanmıştır. 

-o-
İtfaiye gelinciye kı.dar 
Evelki gece Göztepede istası 

yon caddesinde İsmail Hakkı 
Beyin boş bulunan köşkünün 
altından yangın çıkriıış ve itfai 
ve gelinceye kadar köşk yanmış 
tır. Bu hususta tahkikat yapıl
maktadır. 

Hastane .. 

Şehremaneti bir 
proje hazırlıyor 

Cerrahpaşa civarı 
hastaneler 

mahallesi olacak . 
Şehrimizdeki hastanelerin ih 

tiyaca kifayet etmediğini gören 
Şehremaneti bu hususta bir 
proje hazırlamağa başlamıştır. 
Bu projeye nazaran Cerrahpaşa 
havalisi bir hastaneler mahalle
si haline konacak Dariilaczede 
bulunan çocuk müessesesi de 
Hasekinisa hastanesine rapte -
dilecektir. -------Ekonomi ------
Fındık mahsulü 

Bu sene ümitler 
kuvvetlidir 

Gelen haberlere nazaran bu 
sene fındık mahulümüz çok i -
yidir. 

Bu seneki vaziyet hakkında 
mütehassıs bir zat şu mütalea
da bulunmaktadır: 

"- Bir iki haftadanberi fın 
dık mintakslannda bulut ve sis 
vardır. Sisin tahribat yaptığına 
dair haber yoktur. 

Eğer mayıs ayında da sis ol 
mazsa çok mükemmel fındık 
mahsulü elde edilecektir. Bu se 
ne mahsul geçen seneye naza
ran daha çok yetişecek ve cina 
itibarile daha iyi olacaktır. 

-<>-
Buğdayların tasnifi 

Ticaret borsasında buğday 
tiplerini tayin için bir komisyon 
teşekkül etmiştir. Komisyon 
buğday nüınunelerini numara 
sırasile tasnif edecektir. 

lstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

Filurgada neşeli bir kır alemi .. 
Her ağacın altında bir meclisi cem kurul
muştu .. Burası sanki bir panayır yeri idi. 
Zurnalar çalıyor, herkea ceketi, boyun bağını fora etmiş, 

giJğlls bağır açılı güliiyor, arada bir çalııgor ve.... . 

Baharın ılık günlerindeyiz.j Sordu: -Ay, siz çarliston da mı oy 
Hava ne sıcak, ne de serin. Gü- - Bir vazife filan mı var? narsınız? 

u-

n~i yadırgamıyoruz amma göl - Onun gibi bir şey... Katıla katıla ıüldü: :ül-
ge yerlerden de hoşlanmıyor Nihayet, vazifenin ne olduğu - Siz benim göbellme bak· r 
değiliz: İşte en tatlı mevsim ... nu anlattım. Şişman zat, derhal mayın, sırasında lbtik top gibi te· 

Dikkat ediyor musunuz? Sa- alakadar oldu: yimdir. 
hahları uykuya hiç doyum ol- - Aman ne iyi tesadüf ... de j Böyle tatlı tatlı konuşara!İ lüş 
muyor. Galiba buna ilkbahar di, yazılarınızı her hafta takip Filuryaya geldik. Tren, büyük dü
üzgiinlüğü diyorlar. Vücutlerde ederim .. Acaba bu Cuma gene bir kalabalığın. ortaııında dur tir 
tatlı bir kesiklik, derin bir raha- neler bulup yazacak? Gene kim du. Ayak altlarında dolaşan su ız 
vet, hafif bir baş dönmesi, bay- !eri konuşturacak? diye merak cuların simitçilerin gazoz, li. •a 
gınlığa da tembelliğe de ben- içinde beklerim!. . monata satanların vaveyliBI, m 
ziyen anlatılmaz bir hal. .. Tıp- Kariler, muharririn gıyabi a- çayırların üzerine rasgele uza. r 
kı aşk gibi, aşkın sarhoşluğu şinalarındandır. Her zaman va- rup çakıştıranlarm manzarası nıı 
gibi. . sıta ile konuşulmaz ya!..,, ile burası hakikt bir panayır .. 

Sonra bir kaç gün var ki şeb- Doğrusunu isterseniz bu söz- halini almıttı. ·uz 
rin manzarası da değişti. Sokak !er hoşuma gitti. Vücuhatli dostumla ilerde a
larda pek yakın mesafeye gel- Sade sözleri değil, okuyucu- ğaçlarm altında öbek öbek top 
medikçe biribirimizi seçemiyo- mun kendisi de pek hoşa gider lanıp kır alemi yapanlarm ara· 
ruz. Rüzgarın küçük bir tema- adamdı. Suya sabuna dokunma sına karıttık: 
sile havalanan kalın bir toz bulu dan dereden tepeden, kırdan _ Ne denıin? Gelııin mi bira 
tu içindeyiz. Adeta eski halılara bayırdan konuşuyorduk. 
döndük, vurdukça tozuyoruz. Bir aralık bana sordu: lar? .. Q 

Ayak saucılannm sesleri bile - Avcılığa merakınız var mı Yu~~·:• [ 
başka tonda çıkıyor. Acıklı, ha- dır? _Bira ile ı>eraı>er iki tano I 
zin bir pırasa, ıspanak satmala Dedim ki: 

de mezelik gelııe ne iyi olurdu~ 
rı vardı. Şimdi adeta göğüsleri - sık sık ilham avcılığı yapa 
ni gere gere bağırıyorlar: rım, fakat başka avdan pek an Anlıyorsunuı ya, Huredrı 

- Teze pahla .. Enginer en- lamam .. Gençliğimisde araBira niyeti boauktu. 
Belediye kanunu ginar!... keklik avladığımız da olurdu.. Dedim kiı 

Ya o marul denen nesnenın Muhterem muhatabım göbe- - Madamld aramat• cıktı Yeni belediye kanununun ey
lQI de tatbike başlanacağından 
eyllHün birinden itibaren de be 
lediye intibahı yapılacakur. 

bolluğu nedir? ğini hoplatarak güldü: ruz .. Mutlaka bul1lt'IU11Ual 
Her taraf, marul tarlasına -Avcılık ta tavcılığa bonur, - Öyle dedi, arayan mnllır 

döndü. Fakat marulun adı yokı dedi, kafese koymak fendini bil nı da bulur, bellımu da .. 

Yeni kanuna göre Emanet 
muavinli!1'inden birinin ilga edi
leceği söylenmekte ise de he
nüz bu hususta tekarrür etmiş 
bir şey yoktur. Çünkü kanun be 
lediye muavini bulunacağını 
tasrih etmektedir. 

- Yedikule, Yedikule! meli.. Biraları çeşmenin yalafmda 
Nerdeyse o mübarek yaz seb Dedim ki: bir iyice 11<>ğuttuktan sonra ta• 

zeleri de birer birer küfelerin - Şimdiki kuşlar kafeslik soy- ze peynir, şanı fııtıfr ve blraa 
sırtında hakimiyetlerini ilin e- dan değil .. Daldan dala konu- 1 salam aldırdrlı:. Karphldı, tatlı 
decekler. yorlar. . tatlı göğdeye Y\lval'ladılı. Bu 

- Kemer var kemer. • • - Evet, dedi, onlara yemle esnada Filurya kendi Aleminde t' 
- Ayşe kadın fa .... sulye. . me usultlnii tatbik etmeli ... Bir eğleniyordu. )l 

Dün sebzecide birisi: az sonra söz, bu sene açılacak Her ağaçın altında blr mecli ıd' 
Belediye reisleri belediye mec - Cennet taamı ... Diye gös- deniz hamamlarına intikal etti. si cem kurulmuş, zurnalar, dar ın 

lisi tarafından ya aza arasından terdi ve ilave etti: Sordum: buklar çalmıyor, herkeı tapka ıl 
veya hariçten reyi hafi ile ve ' - Ye de tadına bak.. - Denize girer misiniz? yı ceketi boyun bağını fora et ,,e dört sene müddetle intihap edi 
lecektir. İntihap nisbeti de şu- - Kabak değil mi? Kırk yıl - Girmesine girerim, ama, miş, göğüs bağır açık, temiz d 
dur: Nüfusu 3000 e kadar olan yemesem hatırıma g~lmez .. Ok dedi, yüzemiyorum. Üstelik Marmara havasile ciğerlerini la 
yerlerde belediye azası rr.iktarı k~sına 50 kuruş ~erıp alanlara yüzülüyorum da.. doldurarak felekten çalınmış a 
12 dir. S,OOO e kadar olan yerler bilmem ~e demelı.. . .. Geçen yaz, Filurya kumsalla bir günün zevkini içine alndir- li 
de 3,000 den yukarı her 500 kişi Kabagın bu ~adar rı:upteze~ rında başından geçen bir vak'a meğe çalışıyordu. 
için bir 10 000 e kadar olan yer olmasına mukabıl, engınardakı yı anlattı. Orada sarışın bir ruı Trenin düdüğü, beni bu dal-
lerde 5:000' den yukarı her 1000 o kibarlık nedir? Hele o patlı- kadını ile tanışmış. Onbeş gün dığırrı neş'e aleminden ayırdı., 
kişi için bir, 20,000 e kadar olan canın 1'.er ten~ereye baş~.sok- bir arada geceli gündüzlü ye- Yarım günlük dostuma veda et 
yerlerde. 10,000 den yukarı her ması .. Öy~~ gunler olur kı ınsa- miş içmişler. Fakat bu eğlenti, mek zamanı gelmiıti: 
3000 kişi için bir 50 OOOe kadar nm evde patlıcanııız tarafın- kendisine bir kaç yüz liraya pat - Hoşça kalın:? .. 
olan yerlerde 25;000' den yukarı dan bir s~ ver!,, diyeceği gelir. layınca... - Ay gidiyor musunuz? 
her 5 000 kişi için bir lOO 000 e Fakat mubarek şeyden gene de Dedim ki: - Biliyorsunuz ya, erken 
kada; olan yerlerde So,ooO den bı~lm~~- Y~ ~ ~ızarmış.b~berin - Pek mütenebbih olmuş yetişmem laznn ... 
yukarı her 10,000 kişi için bir yeşıl gozlerı~ı ınsana dıkıp: görünümüyorsunuz amma?.. Uzaklaşırken: 
ve 100,000 den yukarı olan yer- - Ye .~em: ~ıye., sızlanışına - Ne gibi? - Demek, dedi, beni akıbcı 
lerde de her 25,000 kişi içi.n bir tahammul edılır mı. - Baksanız a gene oraya gi time terkediyorsun .... 
aza intihap olunacaktır. Trenin arka vagonlarının bi- diyorsunuz.. Bu akıbetin bir otel odasında 

, rinde yapayalnızdım. Hiç hoş- - Yok, dedi daha tehlikeli soymak ve soyulmaktan ibaret 
!anmadığım bir şey varsa o da gnüler gelmedi.. Plaja gidip olduğunu sanki anlamamış mı i 
bir trende tek başıma seyahat te kum danelerile çarliston oy- dim?. 

Posta pulu yok mu?. , 
Son günlerde posta işlerin

de yeniden pul fıkdanı baş gös 
tennittir. Bu yüzden bazı gaze 
teler postaya yetişmemektedir. 

etmektir. Bu seyahat, hele Flor nıyacak değilim ya.. M. s. ya yolu gibi uzakça bir yolda o _________ _. _________ ..:;,· 

ALENi TEŞEKKÜR 

lursa can ~ı~ın.tısından e~n~r Tı·caret 
dunırum. Bırıncı çan, sonra ıkin odaları kongresi 

pazartesi toplanıyor 
ci çan çalındı. Üçüncüsü çalına 
cağı sırada şişman bir herif, yu 
varlana yuvarlana trene atladı. 

Saı.ık Tahlieiye mulıaaebe nriidürü Sonra da koca vagonda başka 
OSMAN TEVFiK Beyin üfulü elimi yer yokmuş gibi gıeçti karşıma lstanb~l Tic~ret müdlriyeti mınta-
,,_ _ _, ---'- ~- h R ka11 dabillndekı Ticaret odalan lıon-,._,.,ne ı...- cenaze..., azır bulun- oturdu. astgele bakıştık Da- · p rt · Unil T' _ _._ . ... · ıreıı aaa eıı ı ıcarct uuaıı 
malr ıerek nyaretle ve tahriren beya ha dogrusu bakışmadık, gözleri mecliı salon•d• i9tlma edecektir. 
!" _taziyet ıuretile büyük kecı.imize rniz biribirine takıştı. Odalar kongresine 28 ticaret oda11 

•ttirak 16tfvnda bulunan zevab kira- Mahut 270 kiloluk matmazele iftiralı edecektir. Kongreye Uç gün 
~ ayn ayn teıeiddire teeuüratarıız koca olabilmek için biitiin ev- devam olu~acalnır. . . .. 
mani olduiu clbetle minnet ve tiik- safı haizdi. Ve bütün dünyada- Kongrtyı mıııtalıa ticaret mildüru 
ranımu:ın ibliJuıa mut t k' . la 'b' b d ' H Muhsin Bey açecelrtrr. 

. . . erem. ıue e ~ Şl!J111an r gı ~ U a neı il Ticaret ve unayl odaları kongregi 
"'.zın tevauutunu rıca eylerız efen- bir adamdı. Benımle konu9ma- I11%namHindt bilhassa tu mevadt var 
dım. ğa can atıyordu. Tren kalkm.ca dır: 

Merhumun ailesi nanuna: bu fırsat k;endiliğinden çıktı 1 1 - l~tihaallitımı.•ın iıtihla.k piya-
Biraderi lsmail Hakkı, Mahdum- _ Siz de galiba Floryaya. • ealarına ıhraç . şeraıtinl tetkik eden 

fan: Mukdim Oıman, Nazım Oıman E t d di _, __ ba Ticaret odaaı tıoaret raportörü Hakkı 
- ve • e m, orauau t' N..thl B. lıı (İ•tlhııalden ihraca ka-

Damadı: "'""••ua Arif ladık du) unvanlı raporu. 

2 - Odalar nizamnamesi ve tat• 
bikatma ait millihazat. 

3 - Umumi borsalar hakkında tet 
kikat raporu. 

4 - Zirai kredi kooperatiflerinin 
meaılekctimi•de tatbiki, netice ve fa 
ideleri. 

5 - Trakya peynir iatihsalatrmız 
ve inlritafı çareleri hakkında Sami 
Cemal B. tuafmdan huırlanan ra· 
por. 

Bu maddelerden ba~ka. Odalar kon 
gresinde daha ban tali mesai! de giS· 
rUtülecelrtir. 

Kongre ırıurahhaalanndın basılan 
dün tehrimlae ıelmiJlerdil'. 
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ı Asrın Umdesi "Milliyet" tir. 

3 J\1 \ ilS 1930 

1 Musahabe ... 

Tarihi konferans 
Ankara Türk Etnografya wüzeai rübelerin alevinde 

vekil İsmet P;,_;~a .. 
çelikleşmiş Baş-

-· u .. ,. ·--·~···- ...... .J 

inhisar varidatı 

(Birinci sahifeden mabat) 

1 Kaçakçılar kemali rnkünla takıp e-

Tekzip ha~talığı 

(Birinci sahifeden mabat) 

izah ediliyor. 

rl 
# le Türkocakları merkez binası, An-

1 DAREHANE - A?kar~ ~dde,•,. kara'nrn tepelerinden birinin üzerin' 
o. 100 Telıı;raf adrell: Millıyct, ·,. j den yanyana, Türkün büyük mazisi· 

l dilmekte ve d~ha müessir surette Ü· 

r.üne &('çilmcktcdir .. , Ankara, 2 (A.A) - Ma.1tı 

Vekfıletinden teblığ olunmıı 

tur: Milliyet gazetesinin 1 M:· 
yıs tarihli nüshasında Darii/!0· 
nunun ıslahatı serfovlıasilc ini 
!jar eden fıkrada Darüllünu11 W 
lalıat projesini Heye ti vekiJed 
ı eddedildiği hakkındaki JıabC1 

tekzip olunur. 

1 
ıı 
1 

1 

1 

i 

aul Telj _,__ le biı ük istikbalini, her gün doğan 
lıtanbul 3911 3912 3913 ve ~«an ~un.e~e _.ır aı;ız .•n ı an _e-.. on numar ...... ı: ı ' t · b' d ·ı· 

• ' ' den ıkı kultur ınucsscsest olmak ıs.-

ABONE ÜCRETLERi 
G 
'3 aylıfı 
6 .. 

Tlirkiye i~in Hariç :çin 
400 kurı:ş 800 kurut 
750 ., 1400 n 

2 .. 1400 .. 2700 .. 
• 

Gelen evrak geri verilmez 
1uddeti ceçcn nuıhalar 1 o kuf'lştur. 

Gızf'"te ve matbaaya ait i!!ler için 
müdüriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz illnların meı·uliyetinl 
kabul etmez. 

BLGCNKÜ HAVA 
i)ün hararet en çolı: 21 en az 

1 .ı crrrcc td• Busun rüzr;tr mıitc 

,banil u•ctl, lına açık olacaktır. 

Haftanın 
yazısı 

Destan! 

tidadını gösteriyorlar. 

Tiırk kadınına intihap hakkını isti 
yen tarihi konferans bu ocak bina
stndtJ verilecekti. Biz o gün bir arka
da~la Hariciye Vekaletinin arkasın· 
daki kestirme yokuştan Ocağa çık
tık. Türk mcrmcrcili~inin abidevi bir 
szn 'at eseri olan Timurlenk holüne 
girdiğimiz zaman. tiyatro salonu hrn 
cahınç dolmuştu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bel 
ki de bu tarihi hadisenin vukuuna şa 
hit olmak arzusunu yenemediği için, 
o günkü ic;timaına biraz erken niha
yet vermi§, ve hemen bütün Millet 
Vekilleri konferansta hazır bulunmak 
auretilc bu vatani rnes leye olan ala
kalarını göstermişlerdi. 

Karşımıza tesadüf eden bir locada, 
bir ıün evvel, gene bu milli kültiir 
rvindc. Orhon kitiMlerine ait kon
!eransile bize Türkün en eski n1aıi
ıini, ırki seciyesini, azim ve in:c:ibat 
iradcıini takdirlerle anlatan Danimar 
kalı alim göze çarpıyordu. Bugün ise, 
büyük mazimizin bu dost münadisi
nin huzurunda. genç Türk nesline 
mensup bir kadın muallim hassas par 

ı j - 1 - maklarile İstikbalim.izin bir perdesini 
IJ ıönül cafletten bidar olıana! açacaktı. Kadın, erkek, bütün müte-
,öz açıp hak yolun bir ıez bulaana! fekkir ve ruhi Ankara bu tarihi teccl-

1 liyi müjdeliyen haberjn cazibesine 
abancı ıeldiıe slimbol sana? 

tutulmuş, bu muhteşem saklın altın-
·;ıine dütüp Feleğin eyle ıeyranı. da toplanmıştı. İnkılap kahramanları 

- 2 - hep orada idiler 
em üzre atılmıt ccıreyni vardır; En sonra, en ~on btı:klenen geldi: 
.iriai aenitçe, hiriıi"dardrr; Vatanin tarih ve istikbalini alnında 
1 pençe duranlar hep tahıildardır; ta~ıyan. Millı mukadderat timsali Ga 

zi Rcisiciimhur .. Ve yanında büyük 
uruıu sunmaz iıen tutar yakanı. _ Millet Meclisinin muhterem Reisı 

- 3 - Kazım Paşa ile, büyük üslüpta tec-

Muallim Afet Hanım bu tarihi gü
nün kahı·amanı oldu. Hamdullah Sup 
hi Bey veciz bir cümle ite takdim ra-

1 
simesini yaptıktan sonra. milli kadın 
davasının iman!ı ve atcşh müCahilc 

Insa11 korktugu11a uğrar! 
Bütçe i~ini takip etmek Ü7.ere hay 

rem ertesi Ankaraya gidecek olan 
Iseh\Ct Bey şunları il..ı.ve etmı tir: 

- Büt~en1iz ( 45) nıilyon Jiradır. 
karşı karşıya kaldık: Da' amn ciddi-
yet ve ağırlıgıru rengin bcl.igatı ye Ahmet yastıga do;;nı eğil -ı - Burada rahatım. Bu~un yüzde elli dördü varidatı safi-
kıyafctin val:arile de teyit etmek ıs- di, Aysenin ensesinden öptü: A . . . . k'' 

1 
b' d' 1) edır. 

tiycn b~ tan ayağa siıah bir suüet!. ·ı B. 'd' d d' yşe ı~ın ıçı:_ı up ere ın .ı. 1darenin maa at masıafı. butün va-
- en gı ıyorum, e ı. - Beııı sevmıyor yanıma bı-

Konlcransçı milli da' ayı ilmi, te;:- A b . - b .1 l l . ' · ridatın ancak yiızde altısı kadardır. 
rübi ve ruhi .delillerle tc-rih etti, ve Y~.e aşım . çevı_'.n:'.ege 1 e e ge ımyor. · · Başka bir kadın Ücurat ta yüzde ikiyi geçmiyor . 
bt• (tekmil millet mesd,:•ini) pl:t•tik tenczzul etıneclı. Yuzu koyun seviyor. 
manzara sile ortaya att.. Burada ilm ya ~mıs, bur:uınu yastıkların a
ile iman birlikte söz söylüyor. ve ha· re.sına solcmu~tu. 
siretle .şe'niyet ve ideal onlara rcf;.-ı !{ocasınrn: 
kat edıyordu. 1 

. . . . - Ben "idi yorum! söziinc 
Ne 1nutlu o hıtabete l:-ı dcruı~ı !h.. e ,. . 

tiyac;Jardan doğan kanao:o.tlcri suura cevap ~er~ı:ec.t, vermedı amma 
yükseltir! Bunlar o fikirlerdi ki c~n- omuz sılk.t. 
1: camia ruhunu taşıyor. ve tabiatin 
tesanüt kanunundan ıkıyordu: bun
lar o fikirlerdi ki ruhi irtib;;.tını kay
betmiş eski nizamın yerine, ihtiyaç 
ve zaruret olmuş yeni nizamı ikame 
etmek istiyor, ve bütün dinliyenlcr, 
bütün bir inkılcip nes1i bunlarda ken
di vicd~ni kanaatlerinin ifadesini bu
luyorlardı. 

Burada asri Türk demokrasisinin 
bünyesi üzerinde hcikim ve tecrübeli 
bir tabip hazakatile bir anatomi tet
kikı yapılıyor, eksik ve sakat uzuv 
bütün gözlere gosteriler~k. bünye
r.jn tekmil uzviyetinin tamamlanma
sı. ve böylelikle milli hayatiyetin tam 
azalı sa&1am ve canlı bir g:öv<lede 
neş\•Üneması isteniyordu. 

"Prensipler hiç bir zamanla ve hi:; 
bir zamanın h.idi~eJerile tcğyir ediic
mt:": yalnız onların tatbikini zatna· 
nın arzettiği etof tayin. edtr ... Burada 
da bu hikmetten yüriıntıyor, ve asri 
hayat icapları: ve Türk kadınının mü
cerrep yüksek kabiliyeti bu ycnı iıi
tikan etin tayininde amil oluyordu. 
Milletlerin kendi mı kndderatlarını 

Bir kapı kapandıı sonra bir 
kapı daha kapandı ve daha son
ra üçüncü bir kapının da ka
pandığı duyuldu. 

Ay~e. kocasının gittiğine e
min olunca yatağından fırladı. 
Artık surat etmiyordu. Surat 
etmek için odada iki kişi olmak 
Iazrmdr. 

Ayse surat etmiyordu am
ma, acı acı düşünüyordu. Ba
dem gözleri, dü~üncesinin te
siri ile acı badem olmuştu. 

* 
Ayşe ne düşünüyordu? .. 
Ayşe kocasın, düşünüyordu. 
- Mademki kocam beni dü· 

şünmüyor, ben onu düsünmeli
yim, diyordu. 

Ertesi gün. Ahmet gitti. Ay 
şe telefon rehberini eline aldı. 

Diğer masraf 

Mütebaki mcbarif, lıütcc:nin yüzde 

Hakikar ~udur: 

Darülfünun divanının ı!c:/a/ıst 
için teklif ettiği projeyi MaariJ 
Vekaleti kiili bulmamıştır. ı; 
büyük ilim müessesemize taı;l· 
/İlk eden ıslahatın daha vasi ' 

A\'ukat aradı. Amman yarabbi! otuz ockizini teşkil ediyor. ki bunlar 
Ne d~ çok avu_k~t v_ardı !.. Nil~a- tütün maliyet bedeli, bey'iyc resmi, 
Y~t hır tanesın_ı gc:ızune ~estır- sigorta ve mamulat nakliyesi. kaçak 
dı. Şapkasını gıydı, sokaga fır- 1 '" zirnat mtsarifi, idarehane kiraları, 
tadı... ı emanet ambarları ve mahkeme mesa :jÜmullü olmasını temin için 0-

Avukata danışacak, 
dan ayrılacaktı ... 

kocasın rifidir... nümüzdeki sene içinde de me" 

Bu düşi:nce ile avukatın ka
pısını çalacağına bir doktorun 
kapsını ~aldı. Avukat diye dok 
torun karş~sına oturdu: 

Dün Anadolu seyahatinden avdet lenin esaslı ktkikir.i muvafık 
•.den İsta_nbul ticaret _od-.sı_reisi Nemi görmüştür. Rıınun içindir ki ı · 
lızadc Mı tat Bey, tutun ı.lerımızın I h t 1 b · · · d' 
çok hayırlı surette inkişaf ederek ih- a a esas arının :r sene ıçııı 
racat eşyası meyanında en mühim hazırlanması kaydilc barem kJ 
mevkii aldığını beyan etmiş ve şu nununun bu senede Dar';Jfürı1'" 

- Şey, dedi ... şey .. Ben 
iki sendik evliyim .. Kocam 
eskiden beni severdi.. Halbuki 
şimdi ben om• seviyorum, o be-

ma1iimatr vermistir: . . . ~. 
na tatbık edılmıyerek geçen ,e· 

- İhracatımmn başında olan tü
tün mahsulatımız ~ok rağbet gördü
ğü için büyük bir stok kalmamıştır. 

ni sevmiyor.· Son bir sene zarfındaki tütün ih-
Doktor gülümsedi: racatımızzn kıymeti elJi milyon lira-

- Anlasrldı efendim. Bir j yı müteca~·i~dir. Yeni tütün zer'iyatı 
h ft ·· d d' B' l ft ı na bu ay ıçmdc başlanacaktır. a a. musaa e e ın. . ır 1a a 
sonra kocanız o-ene istedi«iniz [ Anadoludaki tetkikatıma göre, bu 

•• . . . b u ~ · . ~eneki hububat mahsulatımız çok iyi-
gıoı !>ızt sever. . · d' s 1 d · ır. on zaman ar a yumurta ıhraca-

- Aramızı bulacaksınız de- tımız çok artmıştır . ., 
ğil mi? .. 

- Siz hiç merak etmeyin. 

neki vaziyetin bir sene daha aY 
nen ipka edilmesini Maarif Ve
kaleti bu günlerde icra vcki//c~ 
ri hey'etine teklif edecektir. 

Bunu okuduktan sonra veh-il 
beyin bizi tekzip mi, yoksa te • 
yit mi? ettiğinin takdirinin oh11 
yucularımıza bırakırız. 

eğlenceleri 
breclin geçsin fU May11 ayı; 

öprüden geçenlere deıünler d11yı; 
ıh.an peıent etıün Şükrü Kayayı; 

oprü bacın kalOırdı etti meccani. 

·- - kendıleri tayin ve idare etmelcrı prtn 
Top misali yatan ciemir künkleri? sipı•.in bükÜ!nran olduı;u bu a"'ril•, 

Düşündü, kocası onu dü~ı.h
medigi için o kocasını düşündü 
ve dü~ündii~ünü buldu: 

* * * 
Ahmet te : 

Hf ~illiyet" in 
123456789 

-4-
eddidi binadır hor bakma Akın; 
ıırdeıin cörrneğe sokulma yakın; 
edbirli ol müdir ol etrafa bakın; 

1.admlar Birliğidir lütfu aüphani. 
-5-

;eçmişte kadının saçı uzundu5 
·, lı.ı. kua idi boyu mevxundu; 
·· ı.D'dıjı cevizi.,. lıatten elzundu; 

mine derlerdi katık düımanı. _,_ 
eyıüıun kestiler erler miaaü; 
oldılar erlere ejder misali; 
llhaları Mtb ,.,,ı.er miaali; 
r .... oldu hıkebnek ... .ı .. ııenanr. 
r -7-

uahiderim sana diline ditnM; 
,.ajm tetilı: al eline diifme; 
11 cotcun ırmaim seline diiısne; 
indan eder biltah Nna cihanı. 

-8-
llll kulajı ile dinle bu pendi; 

1rt.eti yendi derler kadının fendi; 
ıa beyanda nice kelam ıöylendi. 

· 
1 
aküdarda aörmüıler atı alanı. 

,c -9-

ramvayla ıe7ahat bir emri dütV&ri 
em'an yekün cebimde 15 gu.ru§ var; 

1 • iılWı çıkılacak koca yokuı var; 
elaya kotmıyalım bu tatlı canı. 

-10-
: 
ıületle asıl basamakta dur; 

1 ı . .nafor lı:itabonrn mebdei budur; 
lı0ynunda çantaıı &Ördüğün bodur; 
iletçidir aldınna sakla taplı:anr. 

-11-
ta'relre mi sandın cafil bu yeri? l 

lilı d.,.ilı: toprağı dütman ıiperi? 

Cüfaar olacak diyorı..r Takıim m y- Türk kad nı d~ umumı faaliyetleri 
- Ahmet çapkııiık ediyor.ı 

Ahmedin hayatında bir kadın 
var. Ahmet artık beni sevım
yor ! 

danı. harekete getiren ve mili teşebbüsleri 

-12-
Kimae bilmez nedir bu alı§ verif? 
Kande fetholacak bu muazzam i,? 

başaran di1:er amıllerie birlikte ve 
müttehit, yekpare mifli bir kuvvt:t 
halınde müşterek vazi ye ve mükel
lefiyete davet edilıyor, ve bu en mü

* * * 
Kimsede acele yok aheste reviı; him hayat uns-.ıru, milh mukadderat 
Takıimde zannederıin Tozkoparanı. tan ve milli hayat -ış-- ve kültür 

camiasından bir hudutla ayrılmıs::;..ısı 
na. uzakta, ctkim. ve öıü bir kutle h:?. 

Avse dü ündü ünü bulmuş
tu ~;,ı11a. bcı!Cl..ıgu ~eyin aslı o
!ıı' olmadı na dair delil bu a-

-13-
Ceride dedikleri varakpUeler; 

IGmiain ho,niid eder kimin yarele .. ; 
Muharrir, muhabir o ivi.rder; 
Ezelderı severler zülfü yaranı. 

-14-
lıliınıbolda hayli davacı vardı 
Gazeteci söyler hii.kim sorardı. 
Bir sün nagihan ufuk lcıorardı 
Gemimiz Bursada buldu limanı 

-15-
Kerem kuyuıunun de1·indir dibi 
Dibine iritmez: her ketin İpi 
45 tane diva yetme2mi, gibi 
Şelı:vi etmit bizden Mir Cenini. 

-il-
Bot görüp limanı tenhidır sanma! 
Bedhahlar reyine urup aldanma! 
Akil ol kimıenin narına yanma! 
BoJ mavna kapladı bahri ummanı! 

-17-
Calilleı· lırunburdur Felek diyorlar 
Feleğin meıleki dönmek diyorlar 
Kavun niyetine kelek yiyoı·lar 

Hot cör taklit eyle ıen de rindanı. 
-18-

Neıir ya:zılaı·ımız okunmaz oldu, 
Gonce nüktelerimiz açmadan soldu, 

Babıali ıerçi tairle doldu, 
Numile dibmek istedik biz bu des· 

tanı. 

FELEK 

manııstı. 

!inde kalmaktan tah,ir ediliyordu. Bunu ulmayi düşünürken 

Konkransçmın hatifi sesi kendi buna yakın bir şey buldu. 
cin~inc ve bütün Türk inkılap nesline, 
milli dav<t. hakkında bc!!>lediği ımanın 
alevlerini saçıyor, ve milli vahdet şu 
urunu canlandıran fikirler bu alevler 

- Kocamın yazıhanesini ka
rı~tırırım ve aradığımı bulurum 
dedi. 

de iltima edi)'ordu. Kocasının yazıhanesini ka-
Acaba bu fikirler ilham mcmbaını rı~tırdı. Fakat aradığını bula

doğruclan do~ruya kailinden rni, ya· madı. Kadın mektupları Na
hut onun temsil ctti~i cinsten mi. mevcut! Korsa bağı Namev
yoksa, dünya~·ı ih·1ta ed~n _ve ~ütün cut ! Bir demet saç Namevc
sahalarda ytnı ve hakıkı ımkanları 1 
ve bunların en müna<ip tatbil· anla- Ut·· 
rını ilk önce se2ip kavramasını bilen Peki amma bütün bunlar na
o büyük sivilizator ruhtan mı alıyor- mevcut diye, Ahıred!n metresi 
du? .. Acaba burada da, kendi man.ı- olmaması lazım gelmezdi ki. 
sım asrn kanun yapan büyiılk insan, .... 
asırlarca biribirind~n ayrı kalan iki :). ·ıc * 

Akşam yemeğinden sonra: 
- Ahmet. 

- Ne \ar canım? .. 
- Elinden ga:ı:eteyi bırak-

sana. 
Ahmet M illiyet'i bıraktı. 
-Ahmet. 

büyük milli Türk kuvvetini (emir
den iradcsile mezcetmt: gc ve bu iz
divaçtan kuvvetli münevver Türk 
istikbalinin tohuınlarını yeşertmc~e 
mi azmetmişti? .. Acaba onun zor!u 
ve hdkim sahsiyeti, temelini attıgı 
miUi hayat duny:ıınntn inkişafı için, 
~imdi de bu il.:i hayat tJnsurunun biri 
Lirirıc istinat etıncsirıi, ve bu rl!hi t -
sanüdı.in doğuracagı genç kuvvetlt.- - Ne \'ar canım?·· 
rin hamlclerilc yükselmegc savasır._,. - Ne olur sigara i~nıesene. 
sını mı bekliyordu?.. Ahmet sigarasını söndürdü. 

"Dünyayı harekete getiren fikir- - Ahmet. 
]er. d~ima ilk önce, miınfcrit ziyadar! - Ne \'ar canım? .. 
ruhlardan l<endilerini miıjdelerler. _ yanıma gelsene. 
sonra milletin onları benimserler . ., Ahmet karısının yanına git-

Huan Cemil j medi. 

-· So:1 günlerde karıma bir 
ı..Z oldu! diyordu. 

- Telefon çaldı: 1 
- Allo ! .. Doktor mu? .. Be-

ni mi 6Örmek istıyorsunu~? .. 1 

Yanlışlık olacak .. Öyle mi? .. 1 
Peki geliyorum .. 

Tam bir hatta Ahmet Bey 
doktorun muayenehanesine git 
ti. Bir hafta sonra, günde iki 
üç defa şu muhavere cereyan e
diyor: 
-Ayşe. 

- Ne var canım? .. 
- Şu kitabı bıraksana. 
- Ayşe. 
- Ne var canım? .. 
- Yanıma gelsene. 

* * 
Ve siz işe bakınız, ki Ahme· 

din artık iki tane de metresi 
var. 

BuıtllnkU yeni 
bilaıecemiJ 

Soldan sağa: 

l - Mevcut (3) Zil (3) 
3 - Aldatmaca oyunu (6) 
4 - Ayı yuvanı (2) Cins (3) 

da (2.) 
Ni-

S - Kızıttırınalı: (3) Elı:melı: (3) 
6 - Futbol müdafii (3) Halis (3) 
7 - Resmi maç (3) Türk çalgısı 

DllnkO bilmeccmizin 
halledilmiş şrkli 

Yukarda" a~iı: 
1 - Zaman (5) Çöz (3) 
2. - Bir ium (4) 
3 - Aktörün oynadığı ( 3) Asili• 

alı:ai (6) 

4 - Zaman (2) 
5 - Deri (S) Sevda (3) 

6 - Hane (3) 
7 - Küf (3) Kader (5) 

• 

SELAMİ İZZET· (3) 8 - Kaygu (4) 

~--·---! 9 - Unvan (5) 9 - Koy (5) ilave (3) 

Ocaktaki konser 1 

Dün Türk ocağında M. Luici 
Skarsdli ve idaresindeki san'at 
karlar tarafmdan bir taganni 
konseri verilmiştir. 

Konserde garbın yüksek ve 
klasik parçaları çalınmış ve 
taganni edilmiştir. Bilhassa mu 
vaffak olanlar meyanında Sob -
rama Meziyet Ali Hanım, Ba 
sa Osman Cavit Bey. vardır. 

T E P :E B A ş 1 ıG A R D E l 1 i 
l ler ak$:ım 

rransız Duetist!eri 

LESDARQUES 
JD hüvlik 111 u,·a ffaki ye tle ri 

\ enı progra111 

''Mllliget,,inp~a bi romanı: 85 tahta malik olmak lazımdı. nr, daha genişletir. Ona malik bebi bu kadın! diyorlardı~- Bu bele görememişlerdi. Genç l:a=-çok-gcçCn kıraliçe, margolar· 

' ' t'l/' .... ~,. 

Bu meselede karşı karşıya olacak erkek bu meziyetler- öyle bir kadın ki en cesim ser- dm bütün şetaretile, hatta tek- markizler, popadürler, Jor_isıır. 
kalacak gene Ahmet Sami ile den başka bir de kadının ruhi vetleri denize atılmış bir avuç lifsizliğile beraber hiç kimseye lar, Madam Rekambiyeler \' 
Cevdet Bey olmaları lazımdı. . ve uzvi ihtiyaçlarını da tatmin toz şeker gibi eritiyor, en yük- bir aile dostluğundan ileri gide hana daha eski Jüditler, Kıle0 

ı·;~--·-*•:m11'.ı.e :... ':J,.r '• ~~ ~· , , ~ . . Vakıa kibar aleminin bu par- edebilirse i:ıu müşterek rabıta sek şöhreti, kendi füsun ve ih- cek dk'eti vermiyordu. Patralar gibi arkalarında yü1'' 
lak yıldızına tesahüp etmek is- bir tarafı aksamadan yürüyebi- tirasının gölgesile karartıyor, Maamafih onun hayatını ya- sek sınıftan uzun bir aşık~•' 
tiyen gönüllüler pek çoktu. •lirdi. Fakat onun, su, güneş is- ve en dinç ve mukavim vücutle- kından takip edenler herkesten kafilesi taşır ve güzelliklerıle 
Yüksek sınıf siyasilerden, iş a-

1 

tiyeıı bir laleye benziyen giir- ri bir paçavra haline getiriyor. fazla meşhur müteahhit, tüc- beraber zeka ve ihtirasları dl 
aki malı yüz elli bin lirayı geç 
ıe:r.. Halbuki on sene tütün kra 
olarak yaşamış adamda böyle 

rizlere dayanacak para olması 
\zım. 

- Bir tüccar söze karıştı: 
t - Herkesin iç yüzü bilinmez 
ıonşer, beş yüz bin liralık malı 

• lıır da kasasında beş yüz lirası 
ulunmaz, iş bu. 
- Galip Bey de para yerdi 

a! Otomobil, apanman, zıya

etler, bar alemleri .. -
- Ya hanımına tuvaletler, 

rrlaatalar. 
. - Kumarda oyunlar. 
ı - Geçenlerde epey kaybetti 
ı • amma Ahmet Sami imdadı-

! 1 a yetisti. 

Bürha11 C11lıif 

zenginin imzalı hesap pusulala- damlarından mürekkep kalaba-· büz vücudü kuraklıkta kalınca, Halenin etrafında dönen bu car Cevdet Beyin genç kadının muvaffakıyet ve zafer temin e· 
nnın yekunu iki yüz lirayı ge- lık bir kafile Halenin etrafında 1 aşksız ve ihtirassız kadının bu dedikodular tanıdık, tanımadık muhitinde bir mevki kazandığı- der. . 
çiyordu. kuvvetli bir halka teşkil edebi- 1 ihtiyacını daha müsait iklimler herkesi alakadar ediyordu. nı zannediyorlardı. Hale gibi İstanbul muhitinjll 

Gazeteler meşhur, tütün kıra- liyordu. Yalnız hem zevahiri 1 de araması ihtimali daima mev Genç kadın hakkında soy le .... Galip Beyin İstanbul- İstanbul seviyesinin daha fe~·-
lının macerasını ballandıra bal- kurtarmak hem de genç k:tdı-•cuttu. nen bu sözlere yalnız bir cep- dan kaybolması onunla alaka- kinde bir cemiyet içinde yet:~. 
landıra yazıyor, onun hangi nın nazarında biraz mevki tut-j Kibar aleminin böyle dediko- heden dikkat ediyordu. O, şere- dar muhitlerde bu akisleri brra miş, hilkatin yüksek bir sar:'. 
yoldan avrupaya gittiği hak- mak için kuvvetli bir servetle duları daha ziyade alevliyen fini kıracak rivayetlerin şüyu l:ırken asıl dedikodunun mem tilt' güzellik ve cazibeyi nefsıJI 
kında tahminler yapıyor, kimi beraber şöhret ve itibar sahibi ı gönüllü kahramanları bu me- bulmasından çekiniyordu ... Ga- baı olan Hilenin köşkünde ye- de birleştirmiş genç bir ka•~ 1f, 
tayyare ile (Bükreş) ckaçtığını, olmak ta lazımdı... Bundan faz- sele etrafında bahislere tutuşu- lip Beyle aralarında resmi bir ni bir hayat başlıyordu. için bu alemlerde hükümran ° s 
kimi ekspresle Bulgaristana git la bir de işin mahrem kösesi var 

1 
yor. Halenin müstakbel hayatı rabıta olmıyarak yaşıyordu. Bu Genç kadın, hayatta düşme- mak, arkasında gıpta, haset. 1 

tiğini, kimi İzmirden Rados a- idi. hakkında fikirler beyan ediyor, nu herkes biliyordu. Fakat genç den, ıstırap çekmeden yaş;ımak tırap ve ar?.u dolu bir güriil!~ 
dasına geçtiğini yazıyorlardı. Hale gibi genç, akıllı, püriş- gene kadının kime intikal ede- kadın bu serbest rabıtaya ni- için hilkatin kendisine verdi· dedikodu sürüklemek pek tal:r 

İşte dedi kodu ve gazetecilik tiha bir kadını tatmin edecek ceğine dair bahislere giriyor, id kahlı kadınlardan daha sıkı bir ii güzelliği ve zekayı bilançosu idi. 
tarafı bütün hızile pupa yelken kadar bedeni ve uzvi servet... 1 dialara tutuşuyorlardı. sadakatle hönnet etmiş, onun muntazam bir banger gibi idare Ve genç kadın mevkiini pe 
gid~rk~n zenginler aleminde . Bu hususiyet, b?yle yüksek! Ga~p Beyin ~irar hadisesi §erefini kıracak ?e; ileri ve ~a~- ct~ekte büyük bir maharet gös iyi bi!i~or, c~miy~t icindeki ~;ı 
yenı bır hareket başlamıştı. bır kadına tamamıle tasarruf I Halenın zaten dıllere destan o- km hareketten ıçtınap etmıştı. ten yordu. recesını takdır edıyordu. B :1) • 

Tütün kıralı tahtından sukut edebilmek için yegane şarttı. lan şöhretini yeniden körükle- Ve onun serbest bir kadın o- Hale o nevi kadınlardandı ki karsısına biitiin emellerini 11~ 
etmişti. Fakat krraliçe ortada Yalnız servet genç ve güzel ka-1 di. Bilmiyenler, işitmiyenler de !usundan cesaret alarak, ümit- mevsimleri geçinciye, hayati kikata çevirecek ve sevileC' ·r 

Kulüp idaresi haberi alır al
lf ~ 1az derhal Galip beye ait hesap 

f ıo11sulalannı J·ontrol etti Firari 

duruyordu. Ve yeni bir kıraliçe dmı daha güzelleştirir, daha: onun ne fevkalade bir kadın ol- lcre düşerek sokulmak istiycn kabiliyetleri sönünceye kadar resmi rabıta ile bağlanacak 61 

liğe namzetti_ Yalnız bu salta- neş'elendirir. Servetle beraber 
1 
dugunu öğreniyor, görmiyenler ler bütün teşebbüslerine, gay- erkekler üzerinde tesirleri a- erkek çıkarmamı~tı.. Vakıa ;. 

natın debdebe ve haşmetini ida şfüıret bu yüki!ek kadının arzu merak ediyordu. retlerine rağmen ondan temiz ın.:ırıyak gibi seri ve mücss;rdir. !ip Bey ona bazen nil:ahlaı1f!11 
me edebilecek 1c,.,ı;;ır 7•"ı~in hir !arını. ihtiraslarını daha azdı-1 Firar hadisesinin yegane se- bir do~tlııktan haşka bir muka- Su kadınlar, tarihte isimleri (Bitmed• 
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HASAN KUVVET SURUBU Avrupada birinciliği diplomalarla musaddaktır. •• 
l:ıfı umumi, kansızlık, romatizma, sıraca, kemik, damar, göğüs, ademi iktidar, verem, sinir hastalıklarını nafidir. ~algım genç kızlar ve delikanlılar, hastalıklı çocuklar, ihtiyarlar, büyükler her mevsimde isti il" al edebilirler. 60 kuru~tur. 1 lasan ~:c7.a deposu 
---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-~~----'~~~~~~~~~ -
~ Fiatlarımızı, kuınaşlarınıızın cins ve biçinıini piyasadakilerle rnııkayese ediniz r.._,,,.,. -ı ~ r 

Calata tla Karaköy"

de Börekçi fırını 

ittisalindeki büyük 

mahallebiciııin üs

ti.ınde kain 

Büyük 

Elbise 

'Mağazalarının 

Kat'iyen rekabet kabul etn1ez fiatlarla .satnıakta olduğuna kanaat edecksiniz. 

2 
Bazı mallarımızın flatlerı bervechl etidir: 

İngiliz biçimi kumııştan asri biçimde Şık ve hafif teminatlı cins 

Kostümler 16 1/2 .Hradn 
ıttbaren Trençkot ~:~~~- 18 liradan 

itibaren 

Eınperıneabilize. her renkt.: " l\Jaııdclberg ,, lngillz biçimi kumaşlardan ve kusursuz 

pardesüler 24 112 ~~~~~~' Pardesüler 16 1 2 
liradan 
itibaren 

Çocuklar için spor ve iyi cins kuma~lardan 
Hanın1lar dairesinde: 

1 
Kostümler 6 :~:~~:;n 

En son moda kaşa 
lnglllz biçimi kumaştan şık Ye son moda 

pantalonl~r 6 112 
liradan 
itibaren 

Mantolar 15112 H.radan 
ıtıbaren 

Beyaz ve gayet şık biçimde iyi dns Hanımlara mahsus teminatlı cins her r~nk 

Pantalonlar 7 1/2 /t\r~~,~~ Trençkot ~~~~~- 18 liradan 
itibaren 

Çocuklara mahsus kostümler, pardesüler, trençkotlar, nıusaınbalar, pantalonlar 

ve sairenin en nıüntahap çeşitleri dahi ınevcuttur. 

..,. TEDİY ATTA BÜYÜK 1'ESHILA T -4 

ittihadı Milli ~ınııiyet Sandığı müdiirlüğüııdcn) 
U~ayede ikraz . ·' Borçl~nun 1 
tdetı L No. l\lerhunaıın cıns ve ne\ ı ismı 

lQ()g 13449 Beylerbeyinde Küplüce sokağında eski 20, 201 Türk sigorta şirketi il 
mükemer ve yeni 54, 56 numaralı maabahçe biri ~aı-ik ve ~aya~ üzerine sigort~ ~l1U'1tnel~"Si 
iki kısımdan ibaret iki hanenin tamamı.Ahmet El ıcra eylerız. Sıgortaları halk ıçın nıüsaıtr 1 

3So 14ı42 Davutpaşa iskelesinde Kasapilyas ve Beyazıdıce- ·f h - f' 
dit mahalesinde Sancaktar ve Şümendüfer cadde- . şeraı 1 avı~ ır 
si soka<Tında 4 numaralı bir hanenin tamamı. l\ierkezi İdaresi: Gala tatla Unyon Hanınclad ı r 

F S" d tH Jarl N r· Adı"/ ve /brahim B.ler ı A"ııtı',i lıtılunmayan ~(·Jıiı-1 .. :·.te :ıecıı'.e :ı:· · n\ ı ıı · atma ve aa e . a u ı, ~ , ~ ~· _ 
i88 1770 Kabataşta Ömeravni mahallesinde Karaali soka- ~ 1 elefon' Ueyo:,:lu - 2003 ...... ~ 

ğında 18 numaralı hanenin tamamı. Fahrettin B. !111-------11!'!!1!!!1!~!1;1!'-~-~!l!!l••••:mı--J!lll.! 
ı61 2519 Beşiktaşta Şenlikdede mahallesinde Mısırlıbahçe ı ISTANBUL \'lL/\Y[,;Tt ı 

sokağında eski 34, 34, 34mükerrer yeni 47, 49, 51 DEFTERDARLIK ILANATI 
numaralı maadükkan iki hanenin tamamı. _____________ !lll __________ _ 

Mehmet Cemalettin ve Ahmet Bürhanettin Elendiler 
1303 2695 Beyoğlunda Hüseymağa mahallesinde Yoğurt-

hane sokağında eski 1 ve yeni 3 numaralı bir ha 

:11..- nenin tamamı. Virjin H. 
.-..ı 3055 Beşiktaşta Kaptan İbrahimağa mahallesinde lCöp 

rübaşı sokağında eski 8, 8, 8, 8, ve yeni 26, 28, 30, 
32 numaralı iki bap dükkanı havi iki hanenin ta
mamı. Meziyet H. Ahmet Hüsamettin ve 

Hüseyin Sabahattin Beyler 
?eı 3644 Bebek'te Bakkal sokağında eski 6 mükerrer ve 

yeni 4 numaralı bahçeli bir hanenin tamam. 
Mm. Eleni 

33s 3693 Beyoğlunda Feriköyünde Birinci kısım mahalle
sinde Büyük yeni sokağında eski 35 mükerrer 
ve yeni 58 numaralı bahçeli bir hanenin tamamı. 

. Ahmet Ağa 
3sg 3778 Topane'de Karabaş Mustafaağa mahallesinde Tu 

lumba çıkımazı sokağında eski 8, 8 mükerrer ve 
y·eni 6,B numaralı maa dükan bir hanenin tama
mı. Mehmet Salih B. 

~3 3842 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde ~ülbülderesi 
caddesi sokağında eski 55, 55 mükerrer ve yeni 
24, 26 numaralı maa dükkan bir hanenin tamamı. 

Bahaettin Ağa Hüsniye H. 
i~4 3980 Galatada Beyazıt mahallesinde Kabukçıkması 

sokağında eski 9 mükıerrer yeni 9 numaralı bir 
hanenin tamamı. Safinaz H. 

SSQ 4075 Kadıköyünde Osmanağa. Rasimpaşa mahallesin
de atik Halitağa cedit Çeşme sokağında atik 18 
mükerrer cedit 58 numaralı bahçeli bir hanenin 
tamamı. Zeliha H. 

&)7 4080 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde atik Baha 
riye cedit Nailbey sokağında atik 14 mükerer ce

dit 13 numaralı bir hanenin tamamı. Fatma Mediha, 

Edırne defterdarlığından: 
Edirne cıvarında Meriç, Arda, Tunca nehirleri ile Gülbaba, 

Karabasan, üoyran Elçili göllerinin balık rusumu 930 :enesi ha7.İ
ranından itibaren (iç sene müddetle icara verilmek tizre 6 Mayı,; 
930 tarihine müsadif Salı günü saat on beşte ihalesi icra kılına
cakur. Şeraiti müzayedeyi anlamak isteyenlerin Edirne Defterdar
lığına müracaatları. 

• • • 
ADANA DEFTERDARLIGINDAN: 
Adananın Karataş nahiyesindeki kararaş dalyam elycvm açık 

dalyan saydım:emek resmi ile birlikte mahfu7. şaı;.fnamc,ı daire
sinde yedi sene müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye ko
nulmuştur. Taliplerin yedi senelik muhammen icar bedeİi olan 
~0,000 liranın yüzde yedi buçuğu nisbetinde kanunen kabulu 
caiz muvakkat teminatlarını havi teklif zarflarını vermek üzere 
yevmi ihale ol~n 1 5 Mayıs 930 Perşembe ğünü saat on beşten' 
evel defterdarlıkta mütc~ekkil satış komisyonu riyasetine müracaat 
eylemeleri. Tafsi!At almak ve ya şartnameyi görmek ve suretini 

almak isteyenler her gün Adana emlak idaresine müracaat edebilirler, 

• * • 
Satılık arazi: Ayasağa cif tliği nıüştemila

'tından Hacı Osman bayırında Tarabyaya gi

den cadde güzergahında (Küçük koru namile 

maruf) Fundalık araziden 2 kıt' ada 42 dönüm 

1008 arşın murabbaı arazi satılıktır. Bedeli 4 

sene ve 1 taksitte verilınek şartile tahmin 

edilen kıymeti 724: liradır. Satış muaınelesi ale

ni müzayede ile 5 mayıs 930 pazartesi günü 

saat 14,30 da defterdarlıkta yapılacaktır. 

( M-1:.;2> 

~l~ Saide Fatma Nezihe, Semiha, ismet B. 
4087 Avratpazarında Kürkçübaşı Ahmetşemsettin ma- B R h b • 

hallesinde Küçüklil.nga sokağı atik 144, 146, 148 '"""'""'"AJ orsa e erı ~ 
cedit 152, 152-1 numaralı maa dükkan bir hanenin 

1~7 tamamı. Hafız Ahmet El. 
4122 Aksaray Muratpaşa mahallesi Şemşiyeci sokağın 

da eski 7, 7, 7 mükerrer yeni 11, 13, 47 numaralı 
a
54 

iki dükkan ile bir hanenin tamamı. Saime H. 
4142 Samatyada Beyazıdıcedit mahallesinde Şümendü 

fer caddesi sokağında eski 21, 2ı mükerrer ve ye-
191 ni maklftp 5 numaralı bir hanenin tamamı.Nahide H. 

4159 Samatyada Hacıkadın mahallesinde Kirkor soka
ğında 15, 31 numaralı hanenin tamamı. 

&)
4 

Serkis El. Haykanoş H 

Menkul kıymetler ve kambiyo borsası tarahndan maliye ve iktisat 
miltehassıslarımız• tertip ettlrmı, ve memleketimizde ilk defa neşro
lunmuş mükemmel bir eserdir. Dokuz fısılda sekizyüz sahifeden 
mürekkep olup ayrıca eski ve yeni evrakı nakdi yemiz ile Cumhuıiyeı 
altınlannın fotograflarını havidir. Münderlcatınııı en mühimleri 
tunlardır. 

Borsaların tarihi, Tllrk ve ecnebi borsaları hakkında 

malilmat, lstaabul borsası muamelltı hakkında izahat - Tllr
klye Maliyesi tarihi - Malt teşkilltımız, Mesk0k8.t tarihi • 
Esham ve 1 ahvlllt hakkında maJOmat - DDyunu umumiye 
tarihçesi • Kambiyo hakkJada nazari ve ameli malOmat • 
Banka muamelatına alt malilmat • Memleketimizdeki milli 
ve ecnebi bankalar - Borsada mukayyet şlrketl•r ve bu ış. 
ler ile ala.kadar daha bir çok malumat. 

Darülfünun ile mülkiye ve ticaret mekıepleıi ıalebe>ini, ıicarc 

odalarını, Banka memurlarını ve biitün müııevverleri al~kadar eden bu 
mühim aserin mevcudu pek az kalmıştır. Satış yeri Bahçekapıda 
Dördüncü Vakit Hanında Borsa idaresidir. 

4027 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Vişne soka 
ğında eski 122 mükerrer ve yeni 27 numaralı bah
çeli bir hanenin tamamı. Nedime H. 

ıy Yukarda ikraz numaraları yazılı emlak vadesi hitamında te
ı.;1 deyin edilmemesi hasebile (altmış bir) gün müddetle sa
Ye a çıkarıldığından talip olanların ve fazla tafsiliit almak is
~!\ tllerin Sandık tatış amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu 
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·~fftı~N 1a Ef!R L,1 ·1··z 1 den 11 Mayısa 
kadar 

müptedi ve mü- l••••ııııııiıiiı•••ıııiıı•ııiıııiııı••••••••lıiii•lıl 

l lsliklıll caddesi 
;356 Beyoglu 

• l lususi dcrsl;:r 
hanenizde \·cya 
mektepte. l'cc-terakki talebe 

için yeni kurs
lar eçıhvor 

HER LiSANI ôCRETİR 

BU YÜK 

TllllBE Pl11NG~S~ 
8, iNCİ TERTiP 4, uNCÜ KEŞİDE 

11 MA YIS1930 
Keşideler; Vilayet, Şehre
ınancti, Defterdarlık, iş? Zi
raat, ve Osınanlı Bankaları 
Murakıpları ve halk huzu-

runda yapıhr. 
Büyük ikramiye 

45.000 Liradır 
I l<>r kesicl~de çıkaıı ııtımara
lar tel(rar dolaba koııı11az 

E NO"S "Fruit Salt" meyve tozunun muo
tazamen istimali cıhazı hazminın tabıi 

vazifesini temin ve dolay15ılc mftkemmel bır 
sihhat edame eyler. Tuzlu kaynar m•nbaından 
ishbzar olunan Eno, meyvelerın elı:!ıter havası 
nafiasınt catni ve tesiri tatlıdır. Bır iki damJa li
moıı~ıkıldılda.ga yet litifbir limonata ~eklinı alır. 

Sabah ve ak.şanı ,,,,. sa kadehi 
derununde bir kahve ka!frlt alınır 

BiLUMUM ECZANELERDE Sl\TILIR 

........................................... 
Devlet Demiryolları 

idaresi ilanatı 
Fevzipaşa - Diyarbekir hattının 143-252 kilometresi arası 

ray ferşiyatı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 26/5/30 Pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada 

Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve 

muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar Komisyon 
katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde An
karada Maliye ve Muhasebe Reisliğinden tedarik edebilirler. 

* * * İkiyüz ton rezidü yağı, kapalı zarfla münakasaya konmuş-
tur. Münakasa 19 Mayıs paza.rtesi günü saat 15 te Ankarada 
Devlet Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa 
katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde 
Ankarada Muhasebat dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa 
Veznesinden tedarik edebilirler. 

* • • 
65 bin ton maden kômürü kapalı zarfla münakasaya konmuş 

tur. Münakasa 26/ 5/ 930 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Dev 
!et Demiryolları İdaresinde yapılacakır _ 

Münakasaya i1jtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa ko
misyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 20 lira mukabilinde Ankara
da, Mühasebat dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa veznesinden 
tedarik edebilirler . 

* * * Hareket şakirtliği müsabaka imtihanı: 
Devlet Demiryollarında istihdam edilmek üzere bilmüsabaka 

elli hareket şakirdi alınacaktır . 
Müsabaka imtihanı 15 Mayıs 930 tarihinde yapılacaktır. İmti

han için müracaat edilecek makamatı anlamak ve sair tafsilat 
almak istiyenler, isatsyonlarda talik edilen ilanları görebilirler. 

Akhisar Beledivesinden: 
Akhisarda Belediyeye ait hali faaliyette bir elektirik fabri

kası vardır. Bu tesisat memleketin hakiki ihtiyacına tekabül ve 
fenni tekamülatı tevafuk edecek şekilde idaresi bir müteahhide 
verilecektir. Deruhte edecek olanların mevcut tesisatıgörmekve 
teklifatını vermek üzre Akhisar Belediyesine miiracaatJarı ilan [ 
olunur. . 

rübe der5i 
!\n:cc \:\"~:\DIR 

i LAN 
Vuku bulan müteaddiı şikayetler 

üzerine hususu atiyi muhterem müş~ 
terilerimizin enzarı ıtıalna arl.e\·leriz . 
. ':)öyleki: 

Bazı tacirlerin "l)on1u7. .... marka 
namile m•ruf olan çatıl, kaşık ve 
bıçak takımlarımızın yerine sair mar
kalar ,-ermek sur.tile halkı iğfal et
mekte ve bunlın1 kısa bir müddet 
istimalden sonra bozulup müşterile· 
rin ademi memnuniyetlerini mucip 
olmaktadır. Binaenaleyh tokımları

cnızı satın alırken yaln.ız kutusunda 
değil her parçasında mahkllk bulu
nan ve mamulat1mııtn metanetini 
ve ekstra beyaz madenin halisive
tini temin eden zlrdeki al!meri ·fa
rikalardan birine dikkat etmeleri her 
müşterinin menhaaıl icabıdır. 

birinci derece 
Alpaka giimiişlenmiş 

®--
ARTI IUR KRUPP A. G. 

BERNDORF (Avusturya) çat&!,kaşık 
ve bıçak takımlarile gümüf vev ak
fon masnuatı ftbtikısı. 

.. -BAKTERIYOLOK 
Dr. IHSAN SAMI · tır. 

Bakteriyoloji laboratuvarı 
Umum kan tahlilatı, Frengi nok
tai nozırından (Vaserman teamülü) 
kan küreyvat sayılmuı, tifo ve ısıt· 
mı hastalıkları teşhisi, idrar, bal-
gam, cerahat, kazurat ve su tah· ırrıı 
iilAtı, Ültra mikro•kobi ile frengı 
arsnmısı, huıusl aşılar istihzm. 

1 
rÜJ 

1 Dıvanyolunda Sultan '.\i&hmut 

rürbeıi No. 189 Tlefon Is. 981 ...il 

-HALiS ÜZÜMDEN-

ıRAKISI 

Dr. Horhoruni 
Beyoğ"lu Mektep sokak • 'o 35 

muaılene sabahlan akşama kadar. 

~ 

~-~~~~~~~~~~ 

Dr. A. KUTiEL 
Efrencl ve cilt hastalıkları mll
tehaı;aısı Karıı.kGy börekçi fırını 
sırasında No. 34 

lılimürcügan B. asarından 
Amel! hesabı tlcarr ı 21 
Amen usulü defteri 4 kısım ı alı 
AmeU ve tatblkl kambiyo 50 
Ticari malilmat ve bankacılık 150 
Yeni muhasebe usulll 175 
Amerikan U8olll:Vevm.D.l(eblr7: 
Y eol lıeııabı ti cart 002 
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Dahilden idareli , 

YENİ FORD t~ 
Otomobili hareket hasebile iyi · .ı 
numerosuna telefone edilmesi ı 
veya Galata 303 posta kutusu 

0 

adresine yazılması t' 

HABIG~ 
Erkek 

levazımah 
iksaiyeslnln 

en mühimmi 

HABİG 
şapkadır 

Şapkaları 
Cins ve şekil 

itibarile en 
mükemmel 

olanlardır 

Başlıca şapka nıağa
zalarında satılır. 
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BtN SÔZ 

BİR RESİM 

Pıı.rlMe bir caddeye " Dardanellıs ,, • Çanakkale • ismi verilmiş· 
tir. Bu resim ahiren yapılan küşat resmine aittir. Belediye reisi 
nutkunda Çanakkale müdafaasında · Türk askerinin gösterdiği 

fe\ kalade kahramanlıtı zlkretmekteıı kendini alamamıştır. • 
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Dua Tllrlı:ocatıada Şan profesilru M. Lulol SkarHlll vı talebeıl 
tarahndaa bir lı:onaer verildi. RHmlmlz profHilrU ve 

refalı:atladckl aan'atk4rları gösteriyor 

SATILIK TAŞ KIRMA MAKİNASI 
1!.lyovm Yunanlsıan"da Atina'da bulunan ve >aatte ııo ton ta> kıra · 

hllecek bir derecede mükemmel bir taş kırma maklnuı satılıktır ljbu 
maklna Amerikan mımul!tı olup yalnız Marathon Dam"ın inşasında 

ancak iki sene ıı · kırma hizmetini ifa etmiştir. Talep vukuunda tafsl· 

lln !Azıma ita edilir. Allkıdaranın zircieki adre .e milracaadarı. 

Ulan et company, 23 rue Philhellenes, 
Athene • Greca 

l•••••••:::: •••••••••••• 
El~ise Münakasası 

Emniyet Sandıgı :\1ıidtırhi~linden : 
Emnıyet Sandığı odacıla ı için yalnız kumaş "andıktar \erilmek üzere 

(ı ~ takım elbıse lmalettlrlleceginden talip olanların :ı 'i -930 ak~•mıns-kad',i;" 
r ~er gün Sandık levazım memurlu~una muracaaı e~l emekri ,'dn olunur. 

lstanbul it~alat ~üınrüğün~en: 
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Sanilylde mıistamel iç pgı 

Tıbbi ot 

Ça) 
Vazdin 
Şeker 

Zeytin yagı 
Kahve 
Ye~il ıeytin 

Fıçı Sanayide mtıstamel gııyri saf 
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soda kostik 23~0 ,, ,, ., ., 
5 .:andık Teneke kutuda çay 2UU ,, J D •• 

., Balık konservesi 9 ,, F S P ., 

BalAda muharrer on kalem eşyanın 3-5-7 -5- 930 tarihinden 

itibaren 1 tanbul ithalat gümrugü satı~ komisyonunda bil müzayede 
ıralcyi kat'ytsinin icare edilecel\i ilan olunur 

Eıntali nıelrute ınü~ürlü~ün~en: 
cnıti sokagı i'\o. 'cv'i 1 lazine Bedel 

hissesi muhammin! 
zira lira 

ızıltoprak Reşadiye A.17 C.53 ;\lufrez arsa 4438 1 71'10,4 tak<ittc 
,, ., .>ı-1 :\!a . ı hah.-c hane tamamı f 000 ' ., 
,, l":ıhtıkopru A. 14 C. 17 Bo tan .'i-120dir 250 nakden \c 

pc~int·n 

,, 104, f 04· ı Ho,tan maa oda 5- 120 dir .'iOO •• 

Halada c\5alı muhurcr haııe 'e ar-ıı ve lıo-ta ı hisselerinin 
ız 'arındil 1 ede i muh:ımıncn \ e ~t·rati kdiyc ilP ı 7.5.930 

ıarıh.rı nu saoit ( 'unıa rttsi ı:unıı <a: t f .'i de icrayi mii aycdclerl 
1ukJrrc dir. Talip rııı " ?,.'io h~>:ılııle tcııııııat •naklı ı ı arilc ls

.. 1bııl l·:mv.ı li nıcm.kc <.ıtı- kıınıisvonuna ımıra~at cyknıckrL 

~n;.~~ ve EJlanı Ban,ası lstanbul ~ubesin~eo:--
r. • • J~ .. o. 

sa ı ılık eanılık ve tarla 
' 

.\lı Yki ,.e ,'\evi 

Bıı) ıı!..ıd:ıda :\ilamda KLiçtıkturda o. it 
<;anılık 'e Tarhı.. .\lc<ahası ~2.'i2 metro 
muruhb:·:ıı 

Tcmınat 

170 lira 

Bal· 1 1.ı ha·r~r ta•la pqin para ile bılmtiıaycdc <atılacağın· 
ı t· pkrin ıha •• ye mu <lif 22-5·930 l'cr~enıbc ~unu «ıat l 6da 

ıuhemize ını '''<:aat cı lı•nıtkri ıı. 

Havaların ıuzelllti ve cuma olmaaı hasebiyle dttn köprüden Adalara ve boğazlçlnc akın akın insan 
tatındı. Vapurlar hınca hınc dolu idi. Resimlerimiz Ada vapurlarından birini ve ğldenlerl ğösterl~ 

1 ~eJriselain 
Merkez Acenıuı; Galata köprü 

bcuında, Beyotlu 2362 Şube 
ıenı .. ıı Mahmudiye 1 lanı altında 
lmnbul 740 

Mu~au1a ~oslası 
Cuma, Pazar, Slıı, Çar. 

şamba günleri idare rıhtımı . · 
dan 9 da kalkar. 

Boıcud~ poslrn 
(C~:LIAOLU) \apıını 3 :\layts 

cumark'i 17 de idare rır

tımındın hareketle Gcliholu 
Lapseki Çanakkale lmro>1 Bozc .. 

adaya gidtcek 'e Çanakkale 

Upsekl Celilıoluy.ı ıı~ra~ arak 

gelecek tir. 
_ ,,,.. ·-· -- --------·· 
AN'rAr .YA postası 

( Al\':\FART.\) npııru 4 'f:ıyı, 

pazar l Oda Cal~ta rıhtım111dan• 
hareketle lzmir Ktillük Hodrum 

Raclos Fethiye Finike Antalyıya 
gidecek ve dönüşte mczkl)r 
iskelelerle · blrllkte Dalyan \lar
maris :-\akız Çanakkale Gelİ· 
holu\ a ııp;r:ıyarak J!Clccektlr. 

~RlUJl BLm~ ı POSTAll 
(IZ\IIR l rnpunı 5 \layıs 

Pazartc i 1 ! de C:~lan rıhtı 

mından harchtlc lnebohı,Sam 

sun, Giresun, Trabzım, Rize 
yı' gidecek ve Surmenc, Tra· 
bz n, Tirı:bnlıı Giresun, Ordu, 

Cn,·c, ~am<ıın, lncbolu, Zoıı

v;ulda~a uğra yarak gelecektir . 
1 ları:ket guııli yuk kabul 

olunmaz. 

lzmlr- Mersin sür'al poslası 
(.\lahmııt ~cvket Pa~a) rnpuru 

tı \layıs -ah 12 de Calata rıh· 

umından hareketle ~'ar~amba 
sabahı lzmire gidecek ve akşamı 
lzmirılen hareketle Antalya, 

Alaiye, \Icrsine gidecek ve 

dönu~tc T:ışucu, Anamor, 
Alai ye, An tal ya. Kıı~adası, 

lzmire ııj(rayar.ık gelecektir. 

7 - \la\ıs ftı,JO: Kadınlara 

8 - ;\la yıs ı •).JO: l!:rkcklerc 

Türki) c ~n risdain idaresi 

nnitckaidiıı. En.ım \'e !-:rami· 
lin ;\]san 'l.30 \başları lıal:i

d:ı muharrer gllnlcrdL nri-

lccktir. " 

ldareml1.c · 9.30 senesi için 

llizumu olan defter, cct\·el ve 
:;airc ~artnamc ve numunele
rine tevfikan hilmlinakasa tap 
,.e imal ettirilecektir. Kat'l 

ihal~si 13 .\la) ıs 930 tarihin-

1 SADJKZADE BIRADRRLE:- ~~nıni yat sandığı 
VAPCRLARI •• d ·· ı ·· ~ ·· d 

KARA OF.Nil ,\lU'lTA· 1 mu llt' ugtın en 
ZAM VE LÜKS POSTA!:ıl 1 Meryem ve Sirarpi Agavni 

Sadıkzade ve Kar:ıbet Vahan ve sağır Hay 

vapuru PAZAR ı kazan Artinin 11 Mayıs 340 ta-
4 .\layı> rihli ve 13370 ikraz numaralı 
ı-unıı akşamı Sirkeci nhtı· 

mından hareketle , Zonguldak, 
lncbolu, Samsun, Ünye, Ordu, 
Giresun, Görele, Vakfıkebir, 

Pulathan~. Trabzıın, SUrmene 
ve Rize lıkelelerlne azimet ve 
avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Mes 
adet hanı altında acentalığınf.·aı 

müracaat. Tclefon:lstanbul 21!1 
:\' .H\1 \ ' APL' RLARI 

lzmir Postası 
Seri, lüks ve muntazam 

ADNAN 'fapur•J 
!\la ı - ı ıı 

5 irici pazartesi 
giln!I I" d >lmı rıhtımınchn lıare· 

ketle ( 11.1111~• ı ve Çar~amb1 ~<iı'lci 
lzmirden l>ı nhu!a hareket eder. 

Gal:ıra gtitnrük kar~ıı-; ı nd.ı Site 
Franse;,, hanında l2numarada Lmu
mi acantalığına mınıcuL Telefon 
Beyo~lu: I04l 

deyn senedi mucibince Emni
yet Sandığından istikraz eyle

dikleri yüz on altı liraya muka

bil Sandık namına merhun bu· 
lunan Ü sküdarda Yeni mahalle-

de Dibek sokağında eski 70 ve 

72 ve yeni 64 numaralr eski ve 
muhtacı tamir bir hanenin ta

mamı vadesi huli'ılünde b9rcun 

ödenmediğinden dolayı satılı

ga çıkarılarak üç ay müddetle 
1 icra kılınan aleni müzayede 

neticesinde beş yiiz yirmi lira 
bedelle müşterisi ü:.:erinde ta

karrür ederek ka t'i kararı çe

kilmiş ve borçluların istikraz 

esnasında tayin eyledikleri ika 

metgahlarına tebliğat ifası için 

gönderilen bir haftalık son ih
barname zahrına mahallesi He

yeti ihtiyariyesince yazılan 

meşrubata ve icra kılınan tah

~e h rema neti ihlııatı n kikata nazaran borçlul:ırın el
ı -------------=11 yevm Fransanın Tolon şehrin
' llcyoğhı dairc<ıııdcn: c;aJatıda de bulundukları anlaşılmış ol-
1 lıo:,a h.rn ı tahtın do ki dllkk ;\n1a:·«1 kire' duğundan ilan tarihinden iti
i ımt ıamiratıoa I ~-'l.10 taJihiııden itiba- baren (bir ay) zarfında borç ö-

ren , irmi gıin müo.ldt tlc ,.. k<palı d d"' · kd" d k" . k k enme ıgı ta ır e mez ur zarf usulilc muna ssaya · onulmuş- . .• _ _ , ~ 
tur. Talip ulaııl ; r • ,,7 ~ poy akçe hanenm muşterısı namına katı 
,ini daire vezııc<lnc yft!ırdıktaıı son· ferağ muamelesinin icra kılına
ra yevmi ihale olan ~5 5·930 pazar cağı ilan olunur. 
günü ~aat on be~cc dair~ . enci.ime- Mz. 
nine müracaat cylcmclerı ılan olunur. -~=-----------

* * * 
lleyol);lıı dairesinden: lleddi keş· 

H 1006 lira 4 kuru.tan ibarcı olan 
~ebit \lehtar bey cadtk,indekı mev· 
c:ut tirotuvarın bir kı.;mı UT.erine 
~arıı fcrıl ameliyatı için mu,ıaceli
yetine mebni pazarlık sureülc mev-_ 
k.ii münakasaya vazedilmiştir. Talip 
olanların 4.5.9;10 pazar ~ünu saat 
on dürtte daire t:ncümt:nin1.: 
caaıları ılAn olunur. 

milra 

Raşit Riza ve arkada)ları 
Tarafından Fransız tiyatro -

sunda h \lay11 >alı l(tinü akşamı 

9,45 de 

SA~\SON 
H lkrnı~tayiııdcn 

4 perde 

ıc-rcumc 

Pang:ılıı i.ıemrnnda Bu gece 
. 'aşit. Şevki Heder birinci defa 
( K0kain Faciaları ) dram J perde. 

Siirt vil~yetinden: 
Maarif namına merkezi vila 

yette inşa edilecek 21109 lira 
bedeli keşifli Cumhuhiyet mek 

tebi keşifnamesine ve şartname 

sine tevfikan mayısın dördüncü 
gunune müsadif pazar günü 

Emnİ yet Sandığı 
müdürlüğünden 

. Hatiçe H. Veli Riza Ef. nin 

18255 ikraz unmaralr deyn se

nedi mucibince Emniyet San

dığından istikraz eylediklyeri 

meblağ mukabilinde Sandık na 

mına merhun bulunan Üskü

darda Murat reis mahallesinde 

Mescidi şerif sokağında eski 

21 mükerrer ve yeni 23 numa

ralı ve63arşın arsa üzerine meb 

ni iki buçuk kattan ibaret dört 

oda bir sofa bir mutfak 118 ar

şın bahçe ve mü temilatr saire 

yi havi bir hanenin tamamı va 

desi hitamında borcun verilme 

mesinden dolayı satılığa çıkarı 

!arak 2 l 8 lira bedel ile müşte

risi namına kat'i kararı çekil

miş iken bukere yüzde on zam 

ile müşteri çıkarak müzayede 

bedelini 308 liraya iblağ eyle-

miş olması cihetile mezkur 

hanenin 7 /5 1 930 tarihine mü

sadif önümüzdeki Çarşamba 
de ,;aat 

ğından 

gôrnıek 

1 o da icra kılınaca

taliplcr ~·ırtnamcyi 

için her gün ve mü-

günü tekrar son müzayedesinin 

icrası ve muamelesinin ikmali 

mukarrer bulunduğundan ta-
k Saat on da vila~·et encümen sa-

•ıakasa\. a l>tira idıı tarihi , k" ·· d · ' • ı ı 'h 1 d"I k ·· lip olanların mez ur gun e nı-
mezkt)rdc teminat akçelerile onum a ı a e e ı me uzere 

13-4-930 tarihinde kapalı zarf hayet saal; onbeşe şadar San-
levazım mliılürlüjtiiııe mura· · d h b ı 

1 

usulile münakasaya konuldug-u dık .. idaresın. _ e azır u unmala 
caatları. ~ 

•-----••••••• ililn olunur. rı !uzumu ılan olunur. 

CUJ\IART_ESİ 
3 ;\fAYIS 930 

Dün Beyoğlunda güre~ dömifinal m.: ... i>::kaları yapılmıştır· 

lstanbul ikinci ilca. 
ret mahkemesinden: 

lsıanbul'da (, i çck paıan a lb 

numernlu map,-ızada kırtas i\· c rıc:ırc· 

ıile me~gul ilacı Abbas zade \leh . 
met Abbas Kehııcmui Efendinin 
J0-4 -9.JO ıorihindc ilanı iflasına ve 
ve l ınayıs '). ~O r~rihi rı detı itibaren 
i[J;\sın n~ı : m;ısıı,a ve azavi mahJ..cme
dcn C.~tl :\l Fuat Bcyın Hl:\:-; ıncmııru 
t;ıyinine k a r~r \crilmi ;ı t i r. 

f , .\lum :ıikylac • ı alacak ve 
istihkak iddi• edenlerin işhıı haklı
rını tarihi i l :\ nd;ın iriharen bir ay 
içinde mahkemede ıfl~s id :ırc>ine 
raUracaada kayıt l' t tirntl· l~rı \C bu 

baptaki delillerin a,ıJ \'e\a mti,adda: 
surcclcrini tcıtdi cyl c ıneleri. 

2 )lüflisc horcu olanların 

d•hi keza hir ay içinde kcndikri n ı 
1 ildirmclcri \ l lilafına hareket cezai 
mesuliveıi muciptir ) 

;ı J\lüfli<in mallarını her ne 
!- UTttlc olur~a ot~un ellerinde bulun
duranlann o mallar üzerindeki 
hakları mahfuz kalmak şartilc keza 
bir &y içinde ifl~s idaresi emrine 
tevdi eylemeleri \C etmezler ise ce
zai mes.uli\·cte u,Ltrayacakları gibi 
nıakhııl m.azerctkri bulunmadıkça 
nichanı hak!:ırın,lan mahrum kala 
caklardır. 

4 - ilk ıçtima .5 mayıs 9JO ta· 
rihine mıisadif Pazute<I günü saat 
14 le mahkemenin iff:ls- odasında 

aktedilecej!;inden alacaklıların }evm 
ve vakti mezkiırdı bilAsale \"e ya 
bilvekalc hazır bulunmaları ve muf 
!isin müşterek borçluları ile kefil· 
!erinin ve borcu tekkeffül eden '3ir 
kimselerin içtimada bulunmağa hak· 
!arı bulunduğu icra v• iflıls kanunu · 
nun 2f4 üncü maddc>i mucibince 
tebliğ ve lldn olunur. 

Iktısat Vekaletinden: 
Eskişehir \'i!Ayeti dahilinde Baş

viran karyesinde şimalen Olukbaşı 

çeşmesinden topal \fosa değirmenine 
mü'."takim.; şarkan "e cenuhen bu 
noktadan kagnı <luragındaki ııokrıi 

sabiıedcn bilmürnr l\emikli çe;ıne>i 

ne hattı münkesir; ~arbcn hu nokta· 
dan Köıü l'ınanndaıı hilmürur mcb · 
dti hudut olan Ultıkhaıı çeşmesine 
hattı miinkcsir ile mahdut 1a mcsalıai 

'aıhiycsl (glü) cerip arazii milliye ve 
husu•i;edc lsveç ıabaasındaıı Orhan 
llranı bey ıarafından bıtıaharri mey
dan& çıkarılan Krom madeninin tıO) 
sene muddcıle munıahileyh uhd<'inc 
ihalt:~i iı.:ra oluııa1.:a ından :\faden 
l'\iıaı;nnamniııin .lh \e 37 nci mad
delerine tc\likan bu bapta itirazı 
olanların ıarihi il1.lndan itihar,n iki ay 
zarfında .\nkarad:ı lktı;at \"ekıllcıine 
ve mahallinde makamı Vi!Ayete ba· 
arzuhal müracaat eylemeleri il~n 

olunur. 

Devredilecek ihtira bcrau 
" l lam tütün hazırlanması için 

u>ul ve tedarikAt • hakkındaki ihtira 
için Sina! l'mum ."vlüdürlüğünden 
isılh<ıl edılmis olan 7 !\olıyıs 928 
tarih ve tı99 numerolu ihtira beraıı 
üzerindeki hık bu kere ahere ferağ 
veyahut icara verileceğinden almak 
,·eyahut isıicar etmek ırzu~unda bu
lunan zevatın lstaııbul Yenipostaban~ 
arkasında Türkivc 1 !anında 18-22 
nuıııerolardı kAin 111'. 'RI \ ';\l.TER 
!STOK efendiye.müracaat eylemeleri 
•lin olunur. 

J1:nınİ)ret saı1ch~ 
. ı ıı ii < 1 l"ı r l i"ı ğ;li n de f1 

l. 

Madam Aleksandıranırı 1 

Nisan 338 tarihli ve 9963 ikrS 
numaralı deyn senedi mucib~ 
ce Emniyet Sandığından isti~ 
raz ey !ediği dört yüz doks3 
iki liraya mukabil Sandık !15 

rıına merhun bulunan Ü sküd 
da İcadiye malıalesinde ya:ıı 
cıavadis ve Salkım sokagıi'I· 

atik 14 ve cedit 18 numaralı 
b:ıp hanenin tamamı kadi)' 
lıarikında muhterik o .. rak 5 

ı.;0rta bedelinin mahsuburı~ 
3onra tahakkuk eden Sandıg 
ı::-akıyei mat!Ubu vadesi 1ıul 
!ünde tediye edilmecLgirıd1 

dolayı mezkur mulıtcrik h 
arsası satılığa cıkarılar:ık deff 
atla icra kılınan aleni müza~~ 
de neticesinde yetmiş sekiz I•· 
bedelle müşterisi Sandık idll· 
si üzerinde takarrür eylenıi§ 
borçlunun istikraz esnasır.0 

tayin eyledigi ikametgalıınB 1 

bl;ğat ifası için gönderilen ~ 
haftalrk son ihbarname zaJıf 
na mahallesi Heyeti ihtiyari) 
Eince yazrlan meşruhattan 111

1 

ınaileyha Madam Aleksand~ 
nın hali hazırdaki ikametgat

1 
ıım meçhul bulunduğu anlaŞ1~ 
mış olduğundan ili\n tarihirıd dl 
itibaren (bir hafta) zarfıll 
borç ödenmediği takdirde ı:ııe; 
kCır muhterik hane arsasıııı 
müşterisi olan Sandık naırı~ 
kat'i ferağ muamelesinin ı• 
kılınacağı illin olunur. 

Rekabet imkiif11 

olmıyan 

1-f er yerde arayın•;.:.~ .. 
,ıı 

IEmrazı Zührcviyc ve efren fS 

1 l~i~· f~~lıe~ı~~ ~~~~df~ 
ıa>tahane>indcn 373 lsıikl,\I ca 

Tel il. O .. 1~34 _. ./ 

~/J 
M .. _..•nı ,.,;;ıliirii Burhaned 


