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IIakikat yürüyor! 

Hakikatte ise böyle bir şey 
Yoktur. Bir defa Türkiyenin 
lıorc!arını ödemek istemediği 
İddiası esasından mahkumdur. 
Qizim borçlar meselesinde hal
lini derpiş ettiğimiz hususat, 

lnız Osmanlı borçlarına ta
tllfık ediyor. Yoksa Cümhuri
l'ct idaresi tarafından imza ve 
tekeffül olunan ecnebi borçları 
İçin hiç bir kayıt ve mülahaza 
dermiyan etmiyoruz. 

Bayram tatlll batladı Fuat Bey 

ANKARA, 5 (Milliyet) - Bugün 930 bütçesi Meclis azala
rına tevzi edildi. Bugünkü içtimamda bayram tatiline karar ve
ren Meclis g~lecek çarşamba toplanarak b~tçeyi müzakereye 
başhyacaktır. İçtimalar her gün devam edecektir. Bu suretle 1 
bütçenin üç dört gün :zarfında ikmali muhakkak görülüyor. 

\ 

-

Şunu tekrar edelim ki, Yeni 
'tıirkiyeye, Sultanlar idaresin
ilen miras kalmış olan borçlar 
hakkındaki itirazlarımızın sai
lıi, suiniyetimiz değildir. · Bu 
tarzda hareket edişimizin asıl 
Sebebi karşılaştığımız zaruret
tir, tediyede gördüğümüz im
kansızlıktır. 

Bütçe encümeni 930 bütçesi hakkında umumi bir mazbata 
hazırlıyarak bütçe kitabının başına geçirmiştir. Encümen bu 
mazbatasında mülhak bütçelerin Meclise içtima senesi nihayet
lerine doğru verilmekte olduğuna bilhassa işaret ederek bu va
ziyetin encümenin yapacağı tetkiklere imkan bırakmamakta ol
duğunu mütalea etmekte, gelecek sene bütün bu mülhak bütçe

Talep ve iddiamızda isabet !erine umumi bütçe ile birlikte verilmesini ehemmiyetle temen 
olup olmadığını anlamak için ni etmektedir. Encümen bütçe layihasının hükumet tarafından 
ıevahire hükmetmek, mücerret vaktinde verilmiş olmasına rağmen heyeti umumiyeye sevkinde 

Orman ı ifllilfındc n bir manzara 

Misafirlere çiftlik mamulat 
ve mahsulatı takdim edilmiştir. 

hükümler vermek kafi degildir. )) geç kalmış olmasına sebep olarak hükumetçe haz;rlanan iktısa-
avamrz, herşerd~n evv~l rak- di proğramı göstermektedir. Mazbatasında encümen bu müna-

kam ve hesaba ıstınat edıyor. sebetle şu mütaleayi ilave etm~tir: 11 
İ te da) inlerin vekilleri yeni- İsmet Pş. hill umetinin de- 1 li asla caiz olrr.ıyan kat'i zaru- ~ 

~:,n Ankarada bul~nuyorl~. ~u gerli Maliye Vekili tarafmd~retle;·dendi, 
umetle temas edıy~lar ... a ıa paramızın ugradıgı sıkıntıyı ge- Bu zarureti tamamel\ kavr 

bu temaslardan heııuz ~usbet çirmek için nekadar emek ve ga mış bulunduğu içindir ki, hüku 
netıce çıkmadı. Fakat m~zake- yret sarfolunduğu malfımdur. met bir taraftan paranın düşme 
ratın havasın~a.n alınan ıntıba- Bu gibi sıkıntılara tekrar diış- sini men için adeta bir cidal sah 
~a~a bakılırsa ışın her halde h~r memek emeli ile ticaret ve tedi nesi açmıs bulunmakla beraber 
1kı tarafı_ memnu~ ~d.ecek bır ye muvazenelerinde kjikten bir t diğer taraftan istikbalde hallo-
ş_c~Je bag!anm.ası U'J?ıdı _kuv_v~t salah vücude getirilmesi, ihma-I (Mabadı altıncı sahifede) 
lıdır. Dayınlenn vekıllerı,-lşıt 
tiğimize göre- bir karar ve tek 
liften evvel umumi vaziyetin ye 
llİden tetkikini zaruri görüyor
larmış .. Böyle bir tetkiki hüku
metin hüsnü telakki edeceğini 
tannediyoruz. Çünkü hesabı
ltıız açıktır. Osmanlı borçları
llın taksitlerini ödemekteki 
ltıüşkülat meydanda<lır. 

Cümhuriyet ordusu-
.... • nun yenı. 

unsurları .ı 

Ankara, 5 (Telefonla) - Dü 
yunu umumiye mümessilleri 
ile Maliye Vekili arasında bu
gün saat on üçe kadar devam e
den iki saatlik bir mülakat ol
muştur. Maliye Vekili, Gaz:i çift 
!ilindeki davete Başvekil Hıı. i
le beraber gelmiş ve orada uzun 
müddet görüşmüştür. Düyunu 
umumiye murahhasları ile Os
manlı Bankası direktoru yarın 
akşam Ankaradan hareket ede 

ceklerdir. 

Hele içinde bulunduğumuz 
devrede bu müşkülatın derecesi 
daha yüksektir. Her halde ne şe 
ki!de olursa olsun, borçlarımızı 
İi<lemekten kaçınmak gibi bir 
Politika takıbinden çok uzak bu 

Dün 220 genç zabite 
Jiplomaları tevzi ve 
tahlifleri icra edildi .. 

Gandhl bu yatağından ı•e uykusundan ayırd edilerek 
teı•klflıaneye giilürüldü ! 

lunuyoruz. 
Gandhi tevkif edildi .. 

Şi.ıphe yok ki, dayinlerin vekil -·· ..... ~. - Mıiistakil Hindistanın bay, .. 'll-
1cri bu hakikati olduğu gibi gör ı ' 
tnü !erdir. Yeni esaslar dahilin Mektep Müdürü, ~~lo~ g"' lRl 8'°811 118St/ tevkif ed//di? 
de yeniden konuşmak kararı bu du Kumandanı Şukru Y 
Corüşün tabii neticesinden baş Naili Pş ve Ordu Mü- JALDPUR, 5 A.A. - Gand-1 yette telakki etmekte olduğun-
"- bir şey değildir. • • Al" S . hi, gece yarısı karargahında tev dan mumaileyh 1827 tarihli ve 

Yeni esasların, yeni teklifle- fettışı 1 aıt Paşa kif edilmiştir. Kaza hakimi ile 25 numaralı nizamname muci-
tin mahiyeti nelerden ibarettir? '·arafından birer nutuk polis mudürü ve 20 müsellah p0 hince hapis ve tazyik olunacak 
l:lıınlar hakkında şimdiden taf- ·rat ed" ld • lis bir elektrik meşalesinin zi- tır." Bu nizamname bila muha-
llılat vermek veya tahminlerde Diploma ftı•zl edil. rkeıı 1 1 1 yası altında Gandhinin derin keme hapis cezasını natıktır. 
bulunmak -kanaatimizce- doğ- .. . . , . bir uykuya yatmış olduğu yata- Gandhi sabahleyin saat 11 de 
tu bir hareket olamaz. Dun, Harbıye mektebınde, b~ ı dır. ~erasıme saat 14, 30 da, ğına doğru ilerlemişlerdir. Mu- Poona-ya vasıl olacak ve orada 

Y 1 !. b" .h . 1 .1 d .1 senki mezunların tahlif merası- Harbıye mektebinin büyük sa- maileyhin talebi üzerine dişle- hapis edilecektir. 
anız ga ıp ır ı tıma ı c enı ~- . · d h 11 d İ "kl'I · 

Cemal Hüsnü bey bir vekil tekli· 
, finin Hey'eti Vekilede 

reddedilebilece~ini kabul etmiyor 

Bir nokta: \Tekil Beyin kendi nefsine, kendi irfanına. 
bukadar yüksek bir itimadı olabilir. Fakat böyle bir 
düşünliş tarzı; hepimizin müdafaa ettiği dcmokra· 

sinin; yeni rt jimin esaslarına u-y maz ı .. 
Maarif Vekili B. in yeni bir 

tavzih mektubunu aldık. Bu 
mektubu ataiıda aynen nepe
deceğiz. Mektupta "Milliyet ıa 
zteıinin efkin umumiyede 
kendisine atfettirmek İstediği 
ehemmiyet,, ten bahsolunuyor. 

Cemal Hüsnü Bey emin ol
sun ki, gazetemiz öyle bir zeha 
ba kapılmıt değildir. "Milli- llılllM.., 
yet,i idare edenler, ne bir ıazet~ 
nin, ne de bir ıahım zorla veya 
sun'i va11talarla efkinumumiye 
de mevki kazanamıyacağını çok 
iyi biliyorlar. Çünkü efkln umu 
'!niyenin aklı selimine itimatla 
rı vardır. 

· Darürfünun ıılahatı projeai, 
Heyeti vekilede reddedilmemit 
te meseli: Başvekil ve maliye l•mal Hüsnil &yln 
vekilile görüşldükten sonra büt bir en•lanlaneal 
çe mülahazası veya batak bir ı Cemal Hüsün B bö le ya 
s~ple tehir edi~mi~ olabilir; madı.lşin mühim v~ mJstacel 
Eger maksat, proJenın Heyetı d "un t l fi bü.'t"" 

k"I d dd d'I ed" • • ug u, e gra a ve un ıa: ı:. 
v~ ı e en ~e e 1 m ığını ta~- teler de neırettirilmeıini Anac ~ 
zih etmek ıse, bunun b&Jka bir 1 · -Ll"ğ tt" 

1 d 
.. .11• ,,. ha u a1an.ıııa teu ı e ı. 

yo u var • •. mı ıyet ın mu • 
birine hakiki vaziyet anlatılır, • Tekrar ediyoruz. Maarif ve- ı 
beyanat teklinde veya batka bir linin tavzihi bu sene Darülfi r 
tarzda itin hakiki cepheıi yazdı nunda ıslahat tasavvururıdı 
rılabilirdi. (Mabadı 3üucü sahifede 

Vekillet meşgul! 

Hekimler alacakları ücret~ 
lere göre tasnif edilecekler 

-·····---

Sıhhiye müsteşarı Hüsamed
din Bey, dün Ankaradan şehri
mize gelmiştir. Pariste beynel

bUirkı, meselenin derpiş edilen şekli mı yapı~'J?ıştır. M~rasım e a~p 1 onun a, stı a .marşıle başlan rini t.~mizlemek _ayiniı:ıin icrası yalnız mevkuf ... ! 
halli, yeni bir istikraz esasıdır. Unul akadeı:ıısı .~u.~s~ umr~ ve arka-

1 
mıştıc. ~~~şın hıtamında, mek na musaade etmışlerdır. . . l 

"'•rnah ki henüz müzake.~atın başlan- nı, polıs muduru, ve bır çok da-, tep mudııru İzz~.t ~: kolordu ku Gandhi, kamyona girmezden _LONDR~, 5 A.A_. -. Hınt .ış 
1 

milel sıhhiye 
".daresi komite 
si heyeti umu -
.niye içtimaın -
da bulun -
mak üzere 
bugün Semp
lon ekspresile 
hareket ede -
cektir. 

~•tında bulunuyoruz. Musbct bır ne· vetli zevat hazır bulunmuşlar- (Mabadı 3uucu sahifede) evvel taraftarlarından birine ler.ı n~zare~ı. C'.andhının hapıs ; 
,_te almak için bir müddet daha bek- Hint valii umumisine hitaben edılmıyeccgını, yalnız mevkuf Hüsameddin 

Buıün Avnıp•.<• ,; Bey muharriri
'ocek olan S•hhiye mize atideki be-

temek zarureti vardır. b ) d 1 · yazmış olduğu bir mektubu tev- ~ un uru acağını bıldirmekte-
Şurası muhakkak ki, Türkiyenin 

~al! ve iktısadi vaziyetinde husule ge 
tek inkişaf, yalnız Türk vatanının 

'efahını temin edecek değildir. 1 
Ticcari mı.i'vazenesi, tediye muvu.-ı 

en,si, bilt c mi.ıvaztnesi e1hasıl umu ı 
~1 hayatının muvazenesi, her hangı 
g 1.r arıza ile sarsılmıyacak gibi tees
Us ctmis. maddeten ve manen kuv-

VttJi bir· Türkiye hamiller için de, 
~•mlcketimizle alakası olan herkes
'Ç.ırı de daha büyük bir kuvvet ve em
'1iırct üade edecektir. 

Meselenin müzakeresinde daima 
•tık ve aklı selim yolundan gidi

ırJ nıutlaka müsbf't bir netice alına 
•
1 ı Bizim amimi kanaatimiz bu-

CUmhurlyel ordularına iltihak eden genç 
zabitler yeminden sonra •• 

Gandhiye tahsisat! 
di etmiş ve gönüllülerden biri- dır. 
sinden Hint marşını terennüm 
etmesini istemistir. Bundan son POONA, 5. A. A. - 3 polis 

otomobili hapishaneye vasıl ol
muştur. Bunlardan birinde Gan
dhi bulunmakta idi. Mumaileyh 

ra arkadaşlarına veda etmiştir. 

Matem tutulacak 
BOMBA Y, 5 A.A.- Bombay Reuter Ajansının bir muhabiri

eyaleti kongreleri komitesinin ne seyahatı esnasında bütün es 
mahut harp meclisi Gandhinin babı istirahatinin temin edilmiş 
tevkifini müteakip hemen top- olduğunu söylemiştir. Zannedil 
lanmış ve bugün ve yarın ma- diğine göre.hükumet Gandhi
tem tutulmasına karar vermiş- nin iaşesini temin için mumaile 
tir. Gandhinin tevkifi için isdar yhe ayda 100 rupi tahsisat bağ
edilmiş olan miizekkerede öyle Jıytacak ve maiyeti efradına da 
deniliyor: tazminat \'erecektir. Vaziyet sa 

"Hiiklımet Gandhinin faali- kindir. 
\'etlerini endişe~d mucip mahi- (MabaQ} ikinci sahifed~) 

Mtite~an yanatta bulun -
Hüıametti , B. muştur: 

Pariateki içtima 

"- Pariste karantine işlerile 
meşgul olan beynelmilel sıhhi- Refik ~ey 
ye idaresinin içtimaına iştirak - .~ıhhiye Vekıii 

ederek fenni hususata dair tekli 1 İki · k · • C . · Jd" "· ncı ongrenın ezaı 
fatımızı bı ırecegım. t 1 b b" • op anmasının se e ı, sı~ 

Sıtma kongreaı 1 mikrobunun Laveran taraf 
Müteakiben 19 mayısta Ceza dan bu memlekette keşfedi 

irde in'ikat edecek olan beyne!- sidir. Türkiyedeki sttma m 
milel ikinci sıtma kongresinde delesine ve alınan iyinetic 
hazır bulunacağım. dair hazırlanmış o'aıı uzun 

İlk kone-re Romada toplan- ! 
1 mışt~. (Mahaclı altıncı sahifq 
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.'...L "Milli11et,,in tarihi tefrikası: 20 _H A R İç TEN AL D 1 G_! M 1 z HA BE R LE R '~~~ ~'; 

E O N Amerikada ortalığı velveleye 
veriyorlar!.. Hindistanda isyan 

basladı! 
' 

akleden: KAMRAN ŞERiF 
5 1\ 'Babil diişecek! Dllşecelı biitlln milletler~ 
EH, uh11ş şarabı lçlren o muazzam şehir/ .•. ,, 
Tel 

Telı -
~~ 

Londrada imzalanan ınuahedeyi tanın1ak 
istemiyenler var kuvvetlerile çalışıyorlar .. 

nı iis tah ke 111 

ihtiJı11cılar 

Jllt'\'kii 

ON 

len t 

ti gec 
rtc ' 
dllri 
ritm 

k 

h. 
Zehirlf'nen Birtaulkus d•hşet ve ıstırap içinde iki 

elini boğaztn l glJlilrdü •.. 

Bahri itilaf j Inglltere~ 
Üssilbahri 

Aleyhte çahşan-
1 ar. çoktur. 

Bahri konferans dağıldı, A-

Singapur içiıı çok 
masrn/ ediliyor. 

merika, İngiltere ve Japonya - ··---

Almanya da 

Harp geınisi 

Yeni kruvazör 
yapılmıyacak mı 

--······ ... -
arasında ehemmiyeti inkar edile LONDRA, 4 A.A.- Morning BERI,.İN, 4 A. A. _ Demo-
miyecek bir itilaf elde edildi. p t , s· .. "'bah kratlar ı"l_e ınerl•e .· fırkaf· ır--, 
Londradan dönen Amerika he- ost gaıe esı ıngapur ussu ' -

risine ait inşaatın günün birin yeni kruvazöri' 
yeti parlak bir s~ret.t~ karşhılan de durdurulmasına karşı protes inşasma ait t ı 
dı ve muahedeyı reısıciım ura toda bulunmakta ve su sözleri sisatı kabulde. 
verdi. Hülaas şekle ait her şey yazmaktadır.·- Aksa.yı şark su 

1 d F k t h d · imtina etmiş!eı 
yo un a.. a a mua e enın Iarında her gün bulunan İngiliz 
tastiki etrafında türlü türlü de dir. 

- Bu telaşa sebep ne? dedi. ti, netice itibari ile meşru gör- di kodular da bir taraftan de- ticaret gemileri ile bunların ha Müzakere c: 

tarafından 
Moskova, 5 (A.A) -Termez 

den bildirildiğine göre Kabil ile 
Peşaver arasında münakalat ta 
mamen durmuştur.Peşaver mm 
takasında vaziyet efvkalade ger 
gindir. İsyan hareketini müslü
manlardan mürekkep ihtilal ko 
mitesi idare eylemektedir. Pe
şaver henüz İngilizlerin elinde 

isede şehrin en müstahkC1 

mevkii ihtilakıler tarafmd~ 
zaptedilrniştir. Sokaklarda ki 
1ı musademeler olmaktadır. 'i• 
li zabıta ve askeri kuvvetli 
kısım kısım ihtilalcilere iltihl 
etmektedir. İsyan hareketi lı 1 

dut mm takasındaki kabileler ı 
sirayet etmektedir. 

Memtırlar nasıl muha
keıııe edilecekler .. 

Kanuna tezyil edilen madde dün 
Mecliste kabul edilmiştir {ardeşim esasen bizce meçhul müştü. Fakat halk imparatoru mulelerinin kıymeti 150 milyon nasında milliye• vam ediyor. Amerika kongresi 1 1 

ıir marazın hamlelerine uğra- daha mert ve daha cüretkar gör ngiliz lirasını geçmektedir. n .11 d h" b" Ankara, 5 (A.A) _ Büyük 1 Müteakibe Adliye vekili Ma 
· k d' bu muahedeyi tastik etmiyecek . . s· d .. d çı er en ıç ı 

nıyor mu idı ? •.. Böyle en ın mek istiyordu. Britanikusun ö- d . E A .k h gılterenın ıngapur a vucu e 1 b b 1 Millet Meclisi bugün. r.eis K_ a- j m_.ut .. Esat Beyin huzurile bat 
d enıyor. g-er men a mua e- eyanatta u uP ng en geçtiğini kaç defa gör ük!.. lümünden iki gün sonra neşret getirilecek üssübahriye istinat .. zım Paşa Hazretlennın rıya- curumlerden dolayı memurla. 

öleler, efendinizi odasına gö- tig-i şu riyakarane izahatı her- deyi tastik etmezse bittabi iti- edecek bahn' kuvetı· uzak şark mam_ışt[r. Butç{ 
l•f h" b" k f k ı setinde toplanmıştır. Meclis ba ve şerikleri hakkında takip V 

ccurünüz. Bırakın rahat etsin. kes üzüntü ile, hatta nefretle, a m ıç ır ıyme 1 a mıya- memleketlerinde İngiliz nüfu- ye aıt meselele zı vekaletler ve daireler bütçele muhakeme usuline ve memuri 
<i:endi kendine açılır. Endişeye biribirine tekrar edip duruyor- zunun ve sulhün idame ve muha müzakere olun ri arasında münakale icrası ve kanununa bir madde tezyilint 

merİıiç mahal yok! du. fazasmdan daha mühimdir · duğu sırada mil . A munzam tahsisat verilmesi hak dair kanunun birinci müzakere 
r 'J Ceset kaldırıldı ve ziyafet bit - Romalılar! İlahların takdi Singapur üssübahr1si kaç se- liyetçilerin ır · 

1 
kmdaki kanun liiyihası ile sey- si yapıalarak kabul edilmiştir. 

ve neden evvel genç prensin naşı ri ile ailem efradının ve bizzat nedenberi yapılmaktadır. Cog- nakaşaya işti- • ,er al Grön<!r . yalılara ve yolculara ait nakil j 
ma;akılıp külleri Talimhane mey kendimin uğradığımız matemi rafya itibarile ne kadar mühim rak etmemeleri şimdiye kadar vsıtalarından nakit ve senet te- Yiapılan tadilat, takibata Itl' 

r. ~anına gömülmüştü. Her şey hepiniz biliyor sunuz. Vak'ayı bir geçit olduğu şüphesiz bulu görülmüş bir hal değildir. minat yerine beynelmilel turi- 1 vafakat için vazolunan en kıS 
kal n hurda teferruata kadar önce vukuu anında haber aldınız ve nan Singapur İngilterenin elin [Almanyada yen· bir kruva- zm ittihadına mensup Türkiye I bir zaman tabirinin 15 gün ola 
ca.!Uıen hazırlanmıştı! sadakatinizle elemimize iştira+• de bulunuyor. Fakat burayı en zör yapılacak ... Bu~un için ıa-ı· turing kulübünün te~p ettiği rak tesbitinden ibarettir. 
anııı. 0 d · b" - b ettiniz. Fakat Roma adetlerini son şekilde kuvvetli bir üssübah zııngelen tahsisat bir hayli mii- k?-bul olunmasm_a d.aır. kanun la) .. Meclis 14·m· ayıs c;a_rşamba gi 
sı v sıra a agır ır yagmur aş h kk"l b"l · b b ri yapmak arzusu umumi harp- h k b 1 d 1 -
f ıımıştı. Sağnak o kadar şiddet a 1 e ı mıyen azı ya ancı b nakaşaları mucip oluyor. Bir . yı .as~ e ı mıştır. nu açılmak uzere dagılmıştır. 
mı;- idi ki halk dehşet içinde kal lar, alelacele yapılan tetfin me ten sonra aş gösterdi. Singa- 1 

erm ştı. B'ntanı"kusun ze.hı"rlendi-' rasimi arkasında facia engiz ba purun tahmini masrafı olarak taraftan tasarruf yapılmağa sid s • ' • t J d 
1 1929 3 b"" . d İ detı.e. ihtiyaç. _olduğundan bah- an ay 1 s erg 1s1 o p an 1 t nL i hakkındaki ağızdan ağıza do, zı ~srann gizli olduğuna ?air -9 O utçesın e 602•000 n sedılırken dıger taraftan dı: ye-
se an şayiaları. Roma içinde şayıalar çıkardılar. Bu şehrı ku 1 giliz lirası vardır. Fakat Mala- ııi bir harp gemisi yapılmasını 1ktısat vekili Şakir Beyin beyanatı 

k
u h.;r i itimiyen kalmamıştı. Aşa ranlann ahfadı olan siz Kirit- . ya, Yeni Zeland, Hong Kong itirazla karşılayanlar az clegil-

oy 1 mahallelerde oturan binlerce ler pek ala bilirsiniz ki cenaze .. .

1 

gibi müs~emlekeler de masrafa dir. Fakat milli müdafaa nazırı Ankar~,. 5 (~elefonla) - İk-j San'atkarlar, rağbetin art!tl' 
use·şi karanlıkta itişe kakışa Ta- merasiminde b?-balanmızdan · iştirak etmektedir. Üssübahri- ceneral Gröner Almanyanm as· tısat Vekılı Şakır Bey, bugün sa sı ile teşvik edilmiş, müstehlilc 

mhane meydanına üsüşmüştü. kalma makul bır adet vardır. Mr . . ıroover 

1 

nin inşfası.kiçin zaruri g~rül~1:1 keri ve bahri vaziyetinden hah- nayi sergisine bir daha giderek 
1 
!er yerli malına rağbetin yerin 

ir rr' 
0 

d k 
1 

, Filhakika ecdadımız çocukların caktır. Amerıkada Londra mu masra mı tarı 7,75,000 Ingılız d k Al /1. pavyonları birer bire!" gezmiş 1 de olacabo-1 kanaatini artırmıs bı 
aklı sıra a as er er, su . sızan ve yeni yetişenlerin nazardan ahedesinin bir çok aleyhtarı lirası tahmin edilmektedir. 'ı ~e eb: ~n ma~yan~n v:~;p~·. v.~ alil ;kadarlar ile görüşmüş- lunuyorlar. Sık sık bu vesil;leri 

alkanlarmı mesalelere sıper e- saklam - kit . b" ··ı·· .. vardır. Esasen Amerikanın bas aa . ır arp ~u uun a ış ır~. ı , t 
te l k b db h · · h k" · agı, va sız ır 0 umun 22 k b l 1 d esasen mun ur. t k t k 1.. b" k rt 

bu ere e .. a. t prlendsın C~ ıyeı iki katlı acısını merasimle uzat ka devletlerle her hangi bir ta: Y' şmda tayyareci fa. ı ~· m~. ıg~nı t~ k 1 d - Vekil Bey, serginin kapanma e rar e me uzumu ' 1 
• [~ e 

·amını gomıyor ar r. ınayet mamaD-ı d · d d" · ı ahhüde girişmesini istemiyenler LONDRA, 5 A.A. Londra'. e:ıtAlıç ır ev e 
1 

a mb a ıgaı sı münasebeti ile gazetemize şu daha anlaşılmıştır. Sergının ıcr 
-ım~ · ld · d · . b aım.a a et e ınm!Ş er . .. .. , ıcın manyanm ya nız aşın "b" d ·ık· · ı M" ı· f 

-ı1yıası yı ızsız gecenın erın dır. Ba-a gelınce, böyle bir fe bu muahede bahanesıle deortalı tayyare kulubu azasından 22 ya b·- d 
1 

tl h b . .· - .. beyanatta bulundu: tı ın e ı ışı a an ıl ı tasarrU 
Vilulmeti, fasılsız bir sel halinde laket esnasında kendimi düşün ğı velveleye veriyorlar. Ameri- şmda mis Amy Tohmson yalnız k~: evi e de - ar ~.g,ırmmeşst';rınuFma - Sergi milli san'at eserleri ve İktısat cemiyetini tebrik et· 

osanan yabomur herkesin ruhu, k . . 1 .1 İ .1 d b b v· İ un oma ıgmı soy e ı · · me caız ıse, bana karşı her za-ı ta ı e ngı tere arasın a umu aşına ıyana, staııbul ve Ha- k t Al eni yapacao-ı mizi gerek yapanlar, gerek gör mek ve sergiyi ihzarda himmet 
i g.a dehşet salınış, bu kalabalığı. mandan fazla hayırhah ve mü- ahede bahri bir müsavat tesis• lep tarikile Avusturalyaya ka- (Ba) k man~ar_ı_m .. y ·nşası tatll mek istiyenler noktai nazarın- leri geçen zevata teşekkür et· 
ko cta sessiz denilecek bir halde h k" d" H k"I b .. • b. h . . ruvazorumın ı d k f "d !' l 
önclduğıı yere ınıhlamıstı. Halk, sça~a a. ~r olmanızı isterim. ~ ıyo\ a \<re~ d~ m~a~at aar ır s~fa at ıcra etmek ıizre edileceği uzak bir ihtimaldir. an ço aı e ı o muştur. mek isterim. 
·n imilahlarla meskun o yüksek . o .:kz~~· lkuddret ve salahiye- Lmedrı ~ı:ıl~f cd1.'.n e ır. l abat tayyar.:_:_:_~.!m._~.1~ Muhakkak görünen bir şey var- A 1 

tın yu u atın a bunaldıD-ım i- on ra ıtı a ı uşman on ar, u b" t k f kaların muhale· tın ve g- u·· mu·· ş aıjlraylarda, kahraman ve kur- . k b .. A .1 k sa ır a ım ır • 
Zanlarının azemeti nisbetinde çın, pe. az sonra onu sevgili mu~~v?-~ın . m~n <ayı ru-. Büyük bir yangın fetine rağmen kruvazörün inşa-

• 
pıyasa-

caunharane bir takım fecayi ce- k~rdeşıı;:ıle payla~mak emelinde vazor ıtıbarıle İgıltere der~~~s~ Si için tahsisatın ergeç kabul e- s 1 n 1 tan zı" m 
, ·-· . h" d" ıdım. İlahlar nasıp etmedi. ne vasıl olmaktan menettıgını NEVYORK, 5 A. A. - Bir d"leceg-idir] 

ks~yan e,tıgını. ısse ıyordu. (Bitmedi) iddia ediyorlar. Halbuki bu ~ak çok ufak şehirler şark sahillerin 1 
__ .:__._ ___ -

• • 
ıçın 

t· _ ımse Neronu ıthama cesaret , dirde teslihatın tahdidi kelime de zuhur f'den müteaddit yan- ANKARA, 5 (Telefonla) - yapılmış ve kambiyo temevvU<. 
_ır'iemiyordu. ~okak politikaı;ıla İnamlmıyacak bir hal 

1 

!erinin bir manası kalmıyacak- gınlar dolayısile milyonlarca do Mısır müzakeratı Osmanlı İmparatorluğundan !erine göre hazinenin istifadesi 
ır 1• 0 grup senın bu grup benım 1 tır. Amerika çok bir fedakarlık lar zayiata düçar olmuşlardır. LONDRA, 5 A. A. - Mısır mü?~vv:~ h~r~~ borçların tesvi ni temin. altın, gümüş piyasası· 
ly;Olaşarak halka şu sözleri fısıl-. Mev~ut buhrana rağmen pa-1 etmeden İngiltere ile bahri mü- Bu yangınların en müthişi Nev

1
heyetine gönderilen talimat[ lyesı ~ ın a ~ . itil~fo.am_ed.e nın tanzimi için ica~ında bütçe 

klı}yorlardı: rasını suh~letle sarfeden daha savatı temin ettikten başka Ja- Hampshire de kain Massaud:ı hamil Mısır postası tayyare ile yazı.lı ımh.a salahı~~tınıı:ı ıstı- ~e. tasarruf~t ve van~.at fazla~! 
rac - Taht paylasılmaz!.. İkisin pek çok. kımsel.er bu~undu~una ponya ile de uyuşazilm:ştir. ;,:uhur etmiş ve burada 200 bina buraya gelmiştir. Bn sayede j malın.e ?aır olan _butçenın ka- gııle b~~elı odenmek ~zr~ malı· 

,en birinin ölmesi lazımdı! .. 1- ~-~~nın ınand~mıya~agı gelıyor. Onun icin rei~icümh.ır Hoo- harapolmustur. nıü·rnkerat tekrar baslıyacaktır. nun Ia~ıhas'.ndakı maddede ?ut ye vekılıne altın ve gumu~ mu· 
hlar Romayı kurtaranı başı- rı- ~.ss~ te ~re 1~dılecek m7b: ver muah~deyi tastik ettirmek · · çe encumenı tarafından ~adılii.t 1 bayaası salahiyeti veriJ.miştir. 

, ı. ızda alıkoydu!.. ~~ı ırk aç, ın ıra 01~:sa, ıta için bütün nüfuzu ile çalışacak- Gandhi tevkif edildi 
Fak T . . e ı ece o an bu meblag muka- A ·ı · • ı· · h Manisada at alımhanenın ta so- bilinde t h k"k. d _ . ı tır. men rnn ayan mec ısı er . 

1nda Barbarlar basba<a ver- d b- a
1
m

1
ve a 1 ı egem~- halde müfr;tlerin yaptığı aleyh (Birinci sahifeden mabat) 1 kata şimdiye kadar Ingilizler 

h· , ~ e ır ma a ınıp alınamayacagı h · ·· .. .. 
.ı:işler, kimi yunanca kimi şive hak'- d k d d"' .. ··ı teki propagandaların tesiratm- ı o··kk· l k d e emmıyet ver.,mez gorunuyor 

_a bozuk latince ile bir şeyler ,_ın a ne a ar uşunu se dan kenidi kur.aracaktır. u an ar apan ı !ardı. Nihayet tuz resmi verme 
·ıtsıldıyorlardı .. Birdenbire icle- gene azdır. . . - -·-·--~ - BOMBAY, 5 A·':--· - Bütün nıek, vergi vermemek, İngiliz 
h d b" · b" · .. .. - k Pek çok kımseler bır adet Spor mecusi dükkanları ıle müslü- mallarına boykot yapmak gibi 

Ankara, 5 (Telefonla) - Madam Eskinazi carsamba 
günü yanı~da buluan banka direktörile birlikte Manisaya gidC 
cektir. Madam Eskinazi yapılacak hastane için tahmin oluna~ 
arsanın yerini görecek ve taş konma merasimi yapılacaktır. 

,n en ın ır setın ustune çı Kra si t bT • l"k 1 - k 
t "h .1• 1 b" 1 1. Y er o omo ı ıne ma ı o - M l 1 man mağazalarının e serisi ka tahrikatın hiç bir netice verme- y l'I k 

ve I tı aç I ır sese, ge lp ge- m k . t l f k b h" acar ar.a yapıla . 1 . ozga a ar l · 1 d . . . . a ıs er er, a at u otomo ı- • pamıştır. Borsalar ış en tatil et den kendiliğinden söneceğini 
I ıe;ns~~l~ria~ö~':1e~i ~n ışıttıklen ~in haiz old~ğu yüksek havas cak maç mişlcrdir. zan ve hükmede İgilizleri is- Yozgat, 5 (A.A) - On iki 

. · ıle umum dunyaca tanınmış ve ve bi~et fiatleri Haksız muamele tihfafkar vaziyetleri değişti. saat süren yağmurdan sonra 
- .. Ba.bıl düşecek! .. Düşecek maruf bir marka olmasından do • A _ . K ki ki G dh" · tah "k k t 1 kar yag-mıştı 

ı .. itun mılletrele fuhuş şarabi içi layı nakdı mevcutlarının kifa- Macar maçları tertip heye··- CELAPU~ •. 5. A. · Bır anşı 1 arın an mm - yu se epe ere r. 
· tı"nden·. h b beya tt rikatının bir neticesi olduğunu Ad I' .. 

' , n o muazzam şehir! .. Hayva- yet etmeyecek kadar pahalı ol- gazete mu a ırıne · na. a iddia eden İngilizler şimdi silah Jye m USteşarl 
ve suretine tapanın elinde ve dug-unu zanediyorlar. Eg-er bu Bayramın birinci, ikinci ve bulunan .. ~adam Gandhı zevcıne 

k h k~ f ndan sız ve şiddetsiz mukavemet ha- f it B idi nında onun damgası buluna- kadar zerafet ve metanetine rağ dördüncü cuma, cumartesi ve arşı u umet tara 1 
. yapı- reketinin reisini tevkif etmekle er ey ge 

ık! •. Hayvana ve suretine ta- men bilhassa "Plimut - Krays- pazartesi günleri Fenerbahçe, lan haksız muameleye ıca_p e- Hindistandaki mücadelenin e- Adliye müsteşarı Ferit B. 
~n, meleklerin ve kuzunun kar !er" modelinin ne kadar ehven Beşikta'!! ve her iki klübün muh d.~n mu.ka~elede bulunacagını hemmiyeti olduğunu gösteri- dün şehrimize gelmiştir. Müste 
s~nda, ateş ve kükürt içinde bir fiatle satılmakta olduğunu· teliti ile müsabaka yapmak üze soylemıştır_ yor.] şar B. adliyeye hiç uğramamış 
tırap çekecek!. Ve çektiği a - bilmiş olsalar, her halde adi re şehrimize gelecek olan Maca Hudutta tahrikat ++•••· ve doğru evine gitmiştir Bu ge 
!Plann dumanı asırlar asrı yük markalardaki otomobillerin mü ristan Federasyonuna mensup l d lişin tadili mukarrer icra kanu-
lecck!.. bayaasından sarfınazar ederek "Peşte B. E. A. C. ,, Amatör PEŞA VER, 5. A.A. - Polis AVUS urga a nu ile alakadar ve icra devairini 
Bu sırada müsallah bir müf- hemen ayni fiate bir adet Kra- muhteliti için biletler bu gün- bir çok yerlerde taharriyat icra Başvekil döndü yeniden teftişi mutazammın ol 
ze yaklaştı. ysler otomobili satın alırlar. den itibaren İstanbul tarafında etmiştir.Bura kongresi komite- duğu söylenmektedir. 

ı Müfrezeye kumanda eden tri Türkiyede dahi son derece (Zeki Rıza Millispor) mağaza- !erinin hududun öbür tarafında VİYANA, 5 A. A. _ Seya-
• ne emretti: sevilmekte olan "Plimut - Kra- sile Hacı Bekir rı:üesseseleri şu ki müslümanların lideri olan hattan avdet eden başvekil M. Gümrük muafiyeti 

: Ha r ı D • ı ı chober gazete mümessillerine } sler" otomobillerinin vası· mı"klı belerind·e· ve Taksim stadyomun Tarangzai hacısı ile. yapmış ol- S Hariçten satın alınan vapur-
- ye ı ... agı ın... yasta olarak Doktor Beylerle, da tevzııne başlanmıştır. 1 dug· u muhaberata aıt evrak ele b b 1 lardan gümrük resmi alınmıvor 
Ad H eyanatta u unarak Laheyde d M !' k'I f d .. · 

ı • am sustu. ırıstiyanlar Tüccarlar, Sporcular ve hususi 1 Bayramın birinci gününe ka-ı gecmiştir. 'Hacı 100 bin kişilik Fransız ve İngiliz hükumetleri- u. . da ıy1e ~e a e
1 
ın ~·n :us.u-

·cenin karanlı gına daldılar. zevat tar~fl?-rmd~n dahi isti~al dar mensubini askeriye .ile klüp ordu_ toplayabilecek ikti~ard7 nin göstermiş oldukları mühim, dmatbı are ef~ınet.ge hen . ır n:1b't~ 
edılmelerını teshıl makasadıle azalarını alacakları bdetlerde oldugunu beyan etmektedır. Fıl .. d 1 · , e ıı mua ıye ın azıran 1 ı-

k muzaharetten o ayı mınnettar d d · "b k ld ld · 
Britanikusun ölümünü hüzün 
bir sükilnet devri, umulma

k bir hadise karşısında sarsı 
, ı ruhların derin s-:.ikutü takip 
nişti. Şimdi herkes merak ve 

~ ılecan içinde susmuş, encam
< rının ne olacağını kesfe calısı 

mlu , · · 
Efkari umumiye memleketi 

1 ı tilfü ve keşmekeşten koru
! '.\k maksadi ile,.işlenen cin:ıve 

uzun müddet vade ita etmekle (50) uruı; tenzilat yapılmıştır. hakika mumaileyh kabilesi ef- 1 • · · A asın an ıtı aren a ırı [gı F 1 ıgını ızhar etmıs ve vusturya b'ld .. 1 . . 
beraber esmanı naktentediye o- iat er şöyledir: radından 400 kişi ile hududa nın iktısadi politikasının inkişa 1 Vın mışt1ır. b" 

1
. -· . 

lunduğu takdirde bilhassa bu Balkon :3-5 lira. gelmişsede müslümanlar kendi f h · h · · apurcu ar ır ıgı yenı satın ı akkında ıza at vcrmıstır. 1 1 d ·· ··k 
tipin fiatmda oldukça bir tenzi- Tribün: Evvelden alan men- sinin davetine icabet etmemiş- · a ınan vapur ar an gumru · res 
lat icrasına karar vermiş oldu- subini askeriye ve klüp azaları- !erdir. Nizam ve asayişin muha mi alınmaması için "Başvekiilet 
gumuzu arzeyleriz. na 100 kuruş, müsabaka gnüleri fazası için askeri kuvvetler za- Fransa reisicümhuru ve İktrsat vekaleti nezdinde te 

Alakadar zevatı ziyaret et- 150 kuruş. bıta ile teşriki mesai etmekte- Cezairde şebbüsata bulunmuştur. Ver; -
mek, otomobili irae eylemek, Tribün: Sivillere 200 kuruş. dir. len malumata göre hükfımet 
ve kataloglarımızı göndermek 1 Dühuliye: Mensubini askeri- [Gandhi nihayet tevkif edll- CEZAİR, 5 A.A. - M. Dou-j vapurların güm~ü~ r~sıninden 
arzu ve talep üzerinedir. ı ye ve klüp azasına 50 sivillere di ... Son dört beş aydanberi bil-ı mergue sabahleyin Bufarik'e muaf tutulması ıçın bır kanun 

(Gönderilrrı: 1 ı 00 J<-"•"ş. passa gittikçe artm·~ olan tahri müteveccihen hareket etmiştir. layihası çıkarac·' ••r 

4,000 Lira .. 
Uzun müddetten beri Ceıt1i• 

yeder murakabe heyeti tarafJ!I 
dan bazı cemiyetler hakkında 
yapılan tahkikat ne~icelenıniŞ· 
tir. Murakabe heyetinden Tic3 
ret müdüriyetine verilen ra· 
pora nazaran kahveciler cemiye 
tinin 700 lira açığı vardır. Balı 
kallar cemiyetinin 4000 lira tı· 
sulsüz sarfiy::ı. ~örülmüştür. 

Yunan cevabı 
Şehrimiz alakadar ınehafilİ

ne gelen malumata e-öre Türle• 
Yunan itilafına daircYunanista 
nm cevabı Atina sefiri Enis S· 
tarafından Ankaraya gönderil· 
miştir. 

Yunan hükumeti emlak 111ese 
lesinden bitarafların reyi istif' 
risine müracaat edilmesi husu· 
sunda israr etmektedir. 

••• 
Drcsden hıfzıssıha sergisi 

Almanyada Dresden şehrin· 
de açılan beynelmilel Hıfzıssı.1• 
ha serg-isine hükumetimiz de ıŞ 
tirake karar vermiş ve bir Ti.iri: 
pavyonu ayrılmıştır. Hıfzıssılt· 
ha müzesi müdürü Dr. HilcrTleı 
Bey, sergide teşhir edilecek ef 
ya}l Qresdene götürmüstiir 



ükftmet bu sene her yerde kadastroyu tevsie karar ver 
adastro Elektrik Adltgt!de Rıhtım ücreti 

Yarın davası 
ElllMlett• 
Yeni blltçe 

iikümet kadastro ~asra/ btltçesl Bele
diye Meclisine verildi 

faaliyetini 

İmtiyazı temdit 
edilirse ne yapacak'? 1.J Mayısta Ağırce

zada 111Jriilecelı 

Rüsumat l 1. Müdür
lüğünden 

tevsi edecek .. ..... ·-
ntçeye yüz bin lira 
tahaisat konuldu. 

liUkumet, memleketimizin 
telif mıntakalarında halk 
ıtıdan vaki mütevali müra
n nazari itibara alarak ka 

o faaliyetini tevsie karar 
. 'ttir.Bunun için yapılacak 
teokil9.ta tahsis ve sarfedil 
Uzere biltçeye ( 100,000) li 

ftaıa tah6isat konmuıtur. 
Qtltçe kat'iyet kespettlkten 

kadastroya bil imtihan da 
eıu memur alınacak ve hu
nıczunları tercih olunacak 

Qilhassa itgal zamanmda Yu 
lııar tarafından yakılmıı ve 
ktn elinde tasarruf ve11lkala-

... 
Atıf Bey 

. lmamış olan Aydın şehri 
ınlerini alını ve satını ve ipo 

~k nıuamelfitmda sıkıntıdan 
an evvel kurtarmak için bu 

"'lnttkaya kadastro faaliyeti tet 
t "il} Cdilmi • 

tır. 

~~cnclerden beri mahkemeleri 
~tl eden Bostancı başı naınile 
f l'Uf arazi yüzünden çıkan ihH 
~ Ve münazaalann önUne geç 
~lt ve bu kıymetli yerlerin şu 
~ tt bunun elinde kalmasına 
~~dan vermemek için bu sene 

dastrosu yapılacaktır. 
d .... ~udan baska Trabzon ve Ban 
~'llla kadastrolarma da yakm
haslanacaktır. 

• • • 

~ayette 
Bir emir 

~ev~dı müştaile depo
~tı şehir içindeo smaz 
~ ---
t't\inönünde mevcut bir 

depo eddedlldl 
hi Sehir içinde, gaz, benzin gi
~ llıevaddı müştaileye ait bazı 
~ l>olar bulumn,ası yangın tehli 
~t&ıni artırmakta olduğu cihet
'ıı bunların kalınlması husu
~ tt~a Vilayet, Emanetin naza-
<lıkkatini celbetmiştir. 

l))·~~inönündc bir <lepo bu e
t U7.crine kapattırılmı~tır. 

--o-
Otelci ve umumhane-

cilere tebligat 
t~lkinci şube müdürlüğü hu-
1\t n veya yarın bütiln umumha 
tiJı "e otelcileri polis müdüriye 
t~ davet ederek kendilerin ye. 
~l ~ egan talimatname mevad
lt ~efhim olunacakı ve ne suret 
tk areket edecekleri anlıyabile 
ih leri bir lisanla anlatacak ve 
ttr~Yct bütün bmılan tebelluğ 
ttı 1 

lerine dair kendilerinden 
ltr

7 h alınacaktır. Bilhassa otelci 
t-~. akındaki kısım şiddetlidir. 
~ 1~cler kabul eden otel ve 
~t sıyonlar hakkında umumha 

ll'ltıamelesi a ılacak ve der 

F•lı•t tetldhl için Muhiddin 
&y bekl•necek 

hala cevap gelmedi. 
}-' M. Hanseı dün tek

rar Ankıiraya gitti Arif Oru(· ve Şt!mseddin 
B.l•r dDn lstlCD•p edildiler. Sirket rıhtımsız yer-

Şehremanetinin yeni sene mas Elektrik şirketi müdürü umu 
raf bütçesi de Cemiyeti belediye misi M. Hanses, imtiyaz muka "Yarın" gazetesi sahibi Arif 
1,)ütçe encümenine verilmiştir. velesinin tecdit ve tevsii için Na Oruç B. aleyhine ınüddeiumu
Varidat bütçesi esasen encümen fia vekaletile temas etmek üzere milik tarafından a~ılan mühey
de olduğundan her ikisi birlikt.e dün akşam Ankaraya hareket et 

lerden de ücret ahyor 

Rıhtım parası hakkında Rü
sumat müdüriyeti umumiyesin 
den henü~ bir cevap gelmemi -tetkik olunacaktır. Fakat tetkı- miştir. M. Hansesin izahatına yiç, açık resiın-

k · · M h"dd" B ler dolayısile a k~ta başlan:ıa ıç~ . ~ ı ~n : göre, müzakerat bitmek .~z~re çılan milstehccn 
Ankaradakı mcsaısının netıcesı dir. Şirket, bu temaslar ıtılafla · ıu ld v • neşriyat ve Tii-nin billnmcsıne zum o ugun neticelendiği takdirde şimdı tU . hi t 
dan mumallcyhin avdeti beklen ('25) kilometreden ibaret olan n ın sarı 

1 
a-

mektedir. Bütçenin hazirana ka Anadolu cihetindeki işletme sa rafhıkn~and a~ı ar 
dar yetlttirilmesine çalışılmak- hasını Kartala kadar temdit et ta ~~ ~va ~kr!-

ı 
tir. 

Aldığnnız malumata nazaran 
İstanbul sahillerine çıkarılacak 
eşyadan rıhtnn ücrevti almak 
hakkı Rıhtım şirketine verilmiş 
tir. Y\alnız bu hak verilirken 

Ticaret odaları kong 
dün merasimle açıld 

d Ş · ti ·ı ·· · nm ruyetıne ı ır ta ır. ayet yetış n emezse uç mek suretile (60) kılometreye . d d 
aylık muvakkat bir bütçe yapı- iblağ edecek ve Adaların elek- c~~l~~a a M e~~ 
lacaktır. trik tenviri işi ıirkete intikal e- e hı. d 

8 
le 

---· • • • • . me u ava a-
T kzı·p hastalı~ı deccktır. d'~ d ı A ·ı o ı:. e 5 Şirket Kadıköy tarafında ce rın ıar.er ava aı- rı ru_ç D. 

- reyanı Çifte havuzlara kadar I~ be~a~r ağırcezada tevhıdcn 
(Birinci sahifeden mabat) getirdikten sonra Ankara mUza ~ye~ içın ~ğırceza mahkeme-

va-ı--i1dlline, müderriılerin ol sıne ıadc ettı Arif Oruç ve Şcm • ~ keratııun neticesine intizaren . ·. .. 
dukları vaziyette kalacaklanna, daha ileriye temdit ameliyesini se~tın Beyl~n:'1 agırce.ıa kale-
baremin bu sene müderriılere durdunnuştur. Hatta 0 civarda mınde dün ıstıçvapları yapılm,11 
tatbik olunamıyacağma dair cereyan almak için şirkete vaki tır. Afırcezada muhakemelen
"Milliyet"in verdiği haberi tek- müracaatlar şimdilik neticesiz ne 14 mayısta-o-başlanacaktır. 
ırip de~l teyit ediyor. 

BOtUn mesele projenin Heye kalmıştır. c·· h · f"ki · 
1 Şirket, faaliyetini tezyit için u~ urıyet ~e ı mıı: 

ti vekllede mi, yoksa Baıveki imtiyaz müddetinin temdidini aleyhınde yenı davalar 
ve maliye vekilile görii,Ulerek istemektedir. 

· e ahut do"nından do"ruya "Cümhuriyet" gazetesi aley-mı v Y IS 
5 M. Hansenin bir haftaya ka 

Maarif vekili tarafından mı ge dar avdeti muhtemeldir. Yeni hine " Bir ayak satıcısı ve ejder 
ri bıraktldıAı etrafında toplam- hası" "Emanetin can yakıcı ha-
yor. . elektrik tarifesi yapılmak üzere rekcti, ceza almak zulfun değil 

Vekil B. in bu noktaya niçin dir. Fiatlerin tenzil edileceii de nedir soruyoruz, insaf beya-
o kadar ehemmiyet verdiğini tahmin edilmektedir. hu" serlevhalr karikatür ve ya-
ılmdl daha iyi anlıyoruz. Gayri mübadillere zıdan dolayı Şehremaneti avu-

y eni mektubunun ifadesin.. teyziat katı Rami B. tarafından iki ma-
den anlatılıyor ki, Cemal Hüs- Emlak sahibi gayri mübadil- nevr şahsiyeti tahkir da~?sı a-
nU B. bir vekil teklifinin Heyeti Iere diln yeniden (S) bin lira ç~~mıştı~. E:vr~k 6 ıncı mustan: 
Tekilede reddedilebileceğini ka· tevzi edilmiştir. Tevziatm bay- tıge ver.ılmıştır.. Şe.hremanetı 
bul etmiyor.Vekil B.in kendi nef ramclan evvel ikmal edilmesine 10,000 lıra tazmınat ıstemekte-
dne,kendi irfanına bu kadar yilk gayret edilmektedir. dir. 
ıek bir itimadı olabilir. Fakat • • ••n o .. • • • • 

(Rıhtmı yapıldığı takdirde)kay 
dı da ilave edilmiştir. Rıhtnn 
şirketi bu maddenin elAstikiye 
tinden istifade ederek nhtnn ol 
mıyan yerlere çıkarılan eşyadan 
da ücret istemeğe kalkısmakta 
dır. 

Kongreye 85 murahhas yerine a 
18 murabba~ iştirak etmiştir 

Düzce murahhası manifatura ah, ver 
yapılan suiistimal hakkında bir takrir Bundan üç sene evvel İstan

bul tüccarından bazıları bu üc-
rete itiraz ederek vermemeğe İstanbul Ticaret müdiriyeti Takrir okunduktan 
karar vermişlerdi. Bu tüccar ha 4 üncü Odalar kongreıi dün Ti- yvan borsasası komi 
kikaten iki sene rıhtım olmıyan caret odasında toplandr. Kon- leddin Bey borsaların 
yerlere çıkardı~ı eşyaya rıhtım greye 35 odanın mümessili işti- hakkında izahat verdi 
ticreti vermemişlerdir. Fakat za rak etmek lazımken ancak 18 rir encümene havale 
manla gene şirket bu ücreti al- murahhas gelmişti. Bundan sonra Düz 
manın yolunu bulmuştur. Rıh- Kongreyi Ticaret müdürü hası Rıza Beyin bir 
tnn şirketi bu Ucreti alırken es Muhsin Bey kısa bir nutukla aç müzakeresine geçildi. 
babı mucibe olarak diyor ki: tı ve dördüncü Odalar kongre- takririnde manifatura 

"- Biz buralara nhtnn yapa sine muvaffakiyetler temenni mizin bir dalavere işi 
caktık amma Osmanlı hükUme etti. Heyeti umumiye kongreye diğini iddia ediyor ve 
ti müsaade etmedi.,, verilen raporların encümenler nüne geçilmesi için 

Rıhtnn ücreti venneğc razı tarafından tetkikini kabul etti. siye ediyordu. 
olmıyanlar gittikçe fazlala mak Encümenler ı _ Manifatura tic 
tadır. 

------- Zirai krediler raporunu tet- ted~nberi ~er'i olage 
İstiklal harbi malulle- kik edecek komisyona Zühtü, detın tesbıti. 

rine mükafat Ekrem, Cevdet, Dr. Muhlis ve 2 - Manifatura 
İstikial muharebelerin~e ma Remzi Saka B. ter. metronun vahidi kıy 

lfil. kalan ?1~vazzaf. m~tekait, Belli başlı istihsal maddele- kabulü. 

böyle bir dU~ünÜ§ tarzı, hepimi Yeni zabitler 
ırin müdafan ettiği demokraıinin 

ihtıyat, mıllı kuvvetler, Jandar- rimizin ihrar şaraiti raporunu 3 H lm · ka .. b · ~ - er ma gem . 
Hıdrellez bugün .. md a, er. n, ı~mı·eraıve. za ıt~:'1a tetkik edecek encümene, Niza- nnın tayini. 

ereceı ma u ıyet enne gorc meddin Ali lzzet Z,ühtil B. ler . 
Bugün h rellc.zdir. Eskiden nakdi mükafat verilecektir. ve raportörÜ, p~ynirciliğimiz 4 - Bir top m~ .. ~ıf~ yeni rejimin eıa:;larma uymaz. (Birinci sahifeden mabat) 

Tekrar ediyoruz ki biz bu me- mandam birer nutuk söylemiş 
ıelede hiç bir ehemmiyet lerdir. 
ve milataceJiyet görmedik ' • Nutuktan sonra genç zabit ve 

Gene çok iyi biliyorug ki, killeri, kısım kısmı tahlif edil
maarif vekaletinin işleri arasın- mistir. Mektep mildUrilniln gUr 
d" bundan daha mühim ve müa bir sesle söylediği sözler, genç, 
tacel olanları elbette vardır. dinç zabitlerin, kalpten kopan 
Dfüt giln evvel Ciimhuriyet ga derin bir samimiyetle tekrarlanı 
zeteainde intişar eden bir mek- yordu: 
tupta şu sözler vardı: - Hazarda, seferde, karada, 

"Bet aydanberi Artvin mual- denizde, havada her zaman her 
limleri maaş almamaktadırlar. yerde milletimize, memleketimi 
Memleketin ,ark kö~esinde cab ze ve cilmhuriyetfmize doğm
tan bu feragatkar insanlar için luk ve muhabbetle hizmet, ka
pe§in maaş bir rüyadan ibaret nunlara, ve amrHremie itaat ede 
tir. Bu muallimler yemezler iç- ceğine, askerliğin namusunu, 
mezler mi? Alakadar olanlar- Türk sancağının şanını, canmı
dan soruyoruz.,, dan aziz bilip, icabmda vatan, 

Bu haber Darülfünun ıslahat cümhuriyet, vazife uğruna canı 
meselesi kadar olsun maarif ve mı feda edeceğime amusun ilze 
kilini alakadar etmedi mi? Bi- rine söz veriyorum,, 
zim çok iyi bildiğim'ze göre hü- Müteakiben Ali Sait Paşa 
kfımetin mali Ynziyeti, muallim şahadetnameleri tevzi etmiş ve 
)erin maaşatmı günü gününe te bir nutuk söylemistir. Ali Sait 
~iye edebilecek kadar sağlam- Paşa nutkunda, genç zabitlere 
dır. Cuma olmasınn ve dnirele- hitap ederek, Türk ordusunun 
rin kapalı bulunmasına rağmen şanlı menkıbelere yaratan, Ça
Darülfünun ıslaha11 me~elesi nakkalede, Sakaryada ve daha 
hakkındaki haberi ehemmiyet bir cok yerlerde şanlı abideler 
ve müstaceliyetle tekzip eden diken kumandanlarının, zabitle 
vekalet, Artvin işini tavzihe lü- rinin hep bu catınm altında ye
zum görmedi mi? Yapmağa me ştitikJerinin ehemmiyetle zik
mur olduğu itlerin ehemmiyeti retmiş ve vatan ve millet faideli 
ve müstaceliyetini takdir için birer unsur olmalarım temenni 
vekil 8. in kullandığı ölçüyü bil ve muvaffakiyetlerinden dolayı 
mek isterdik. tebrik etmiştir. 

* * • Bu seneki mezunların 
Cemal Hiisnü Bf. nin mektu mikdan 220 kadardır. Topçu 

bunu aynen neşrediyoruz: sınıfından Necati B. KırkJareli, 
Mililyet gazetesi Müdürlüiü- birincilikle mezun olmu§tur. 

ne. Ordumuzun gene zabitlerini 
Buraya bu,ün gelen "Milliyet sa biz de samimiyetle tebrik ve 

tczcırinde tek.rip hastalığı. altınd;' An muvaffakiyetler dileriz .. 
karadan yazılan ve " Maarif Vekili -
tekzip hastalığına tutulmu§a bcnzj- mecburiyeti~~de. kaldım. B~, hc;r~ald~ 
yor,, cümlesi ile başlıyan fıkrayı o~ hastalık degıldır. Yalnız Millıyet' 
kudum. in büyük, harflerle Darülfünun ısla-

"Milliyet'' gazetesinin efkarı umu hat projesi Heyeti Vekilede reddedi
miycde kendisine atfettirmek jstcdf- idi. diye neşrettiği haberin aslu esas
ği ehemmiyetle bu yazış tarsım bil- tan ari olduğunu, böyle bir projenin 
mcm karileriniz de telif edebilmek Heyeti vekilecc reddedilmemiş oldu
imkanını bulabilirler mi? Esaslı bir ğunu ve çünki.i hazırlanan teklifin an 
meseleye taalluk eden bir Vekil tek- cak bugünlerde Heyeti vekileyc sev 
lifinin Heyeti vekiledc reddedildiğini k~dilmck ü~r~ o_lduğunu bildiren. t~~
ash olmadan ilan etmenin manasını zıp ve tavzıhımın hala bu haberınızı 
"Milliyet" gazetesi ve onu idare eden teyit ettiği hakkındaki çok garip is
ler kavramamışlardır, yolundaki bir rar naııJ tavsif olunur? size birakıyo 
muhakeme sizi de gücendirmez mi? rum. 

• ...._a- uuaı· " · "Milli et"in niha et bu ola sap.a-

bugüne ehemmiyet verilirdi. Bu -o- hakkındaki raporu tetkıik ede- dar metro geldıgının 
güne ait, halk arasında bir çok Mektepler bayramı cek encümene Biirhan, İzzet, Bu takrir hakkınd 
efsaneler devran ediyor. İlk ve orta mektepler diln S Ahmet ve Akif B. lerle raportö- istimal İstanbulda 

Halk, hidrelleıi bir bayram mayıs talebe bayramına ba~la- rll. Odalar nisamnamesinl tadil dan alikadar olması 
telAkki etmekte kırlarda eğlene mqtır. Bu mektepler bu ay için edecek komiayona: Vehbi, İstanbul Ticaret od 
rck geçirmektedir. Bugün de do bir gün kırlara giderek tenez Hakkı Nezihi, Sami ve Bahri le edildi. 
halk ~esire _yerle~e, Klata?e- .Oh yapacaklardır. <:Jezinti . ya- Beyler intihap eclUdller. Ticaret Odaaı k 
ve Htirrlyetı ebediye tepesıne pan mektepler ertesı gUnU ıstl- Enclhnenlerin intihabı bit- nn aon içtimamı ya 
dökülecektir. rahat içhı tatil yapacaklardır. tikten ıonra İzmit murahhası cümenlerden gelen 

tarafından verilen bir takrir o- tetkik edecektir. 
kundu. Bu takrirde Oda harçla- B il ü 1 nnın fazla olduğundan şikayet od ugd n. eti~c mend 

'J • . b' h"dd" asın a ıç ma e 
edıliyor ve buntn? 1.r 8 • 

1 ma- lan tetkik edecek ve 
k 1 · d' 'lm stenıyordu u e ın ın esı . 1 

• • • rını hazırlayacaktır. 
Bundan başka takrır sahıbı Oda 
katibi umumilerinin vazife ve Kongre makama 
sal~hiyetlerinin tahdidini borsa tazimat telgrafları 
tara bir hudut c;jzilmesini de is- karar. v~rerek celse 
ti yordu. vermıştır. 

Ho, şı Bir infilak 
- Dolnıabahçe cepha

ne dalrealnde bir 
kısım cephane yandı 

Varın gUI, gUllstan olacak amma •• BugUn böyle •• 

Allaha bin şükrolsun 
1'aksimdeki ''tahtezzemin,, 

inşaat nihayet bitti! .. 

, Dün öğl~den sonra Dolma 
behçede cephane sevkiyat daire 
siride bir infilik olmu,tur. İnfi 
lik neticesinde ehemmiyetsiz 
bir kısım cephane yann11§tır. 

Cephanenin mühim kısmı kur
tarılmıştır. 

Yalnız bir kişi hafif surette 
yaralanmı§tır. Kuaya aahilden 
geçen vapurlardan birinin baca 
amdan •JÇrıyan bir kIVIlcmun • 
bebiyet verdiji tahmin edilmek 
tedir. 

Dün bu infüak üzerine, muh 

B il dt!n sonra "'e11ka2zemln inljaata ı~me1 bir kuaya m~ni oımak i-ug n ı~ ,, v çın hatlarda elektnk cerayanı 
başlanacalı-Allah bunan da kolagını v~rlr. katediımi1, tramvaylar bir müd 

det iflememittir. 

Taksim meydanındaki esaslı 1 Tesviye ameliyesine Emlak şir 
inşaat bugün bilfiil başlamakta keti de 24 bin lira vennek sure 
dır. Tahtezzemin yapılmakta o- tile iştirak etmektedir. Abide
laıı ameliyat tamam ile ikmal nin etraf ma yapılacak olan ha
edilmiş, terkos, elektrik borula vuzla havuzun etrafındaki bah 
r~ te~ri~ olunmuş, mecra ~e~isatı çenin' inşaati da pek yakıda baş 
bıtmıştır. Emanet muavını Ha- 1 kt B'"tü"' · 1 · B ı 

· B a·· tr · k · d. ıyaca ır. u n ıs enn eyne 
mıt . un amvay şır etı ı- . . .. . 
rektörü ile de bu hususta görüş mılel ~unn~ klu~ ~~ng.resınden 
mii tür. Tramvay şirketi bugün evvel ıkmalıne huyu~ bır gayret 

Hasarat mıktan ehemmiyet
sizdir. 

Yırtık paralar 
Yırtık paraların tebdiline bu 

gün de Ziraat Bankası kişelerin 
de devam edilecektir. 

--0--

F akir çocuklara elbise 
Anneler Birliği Kurban bay

ramında 150 çocuğa elbise tevzi 

Bayramda iz 
lstanbula s 
İzmir Kınmızıa 

bayramda İstanbul 
ya bir vapur seyah 
miş ve Naim acent 
yapılmıştır. 

Cemiyet İstanbu 
mm ikinci günü ak 
balo verecektir. B 
cemiyetin İstanbul 
yazılmış ve cevap 

Vapur seyahati 
ve ikinci mevki 1 O 
mevki yolcusu ka 
tir. Birinci mevki 
müzikli vapur ücr 
gidip gelmek 45, i 
yemekli ve müzik 
mevki yemek&iz 1 
tesbit edilmiştir. 
yolcularına karyol 
verilecektir. 

Geceleri vapurd 
lecektir. Vapur pe 
saat 18 de İzmirde 
cek ve cuma günü 
tanbula muvasal" 
Bayramın üç gün 
gecirilecek ve 4 ü 
leden sonra Yalov 
tir. Ayni akşam 
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. Bı'r buçuk senelı'k tecru"'be 52 İnci haftanın 3 üncülüğü 
"M"/l' t" ıı· f rünafaka liıcıinden 134 Ahme Asrın Umdesi l ıye r. Kadın ve dayak 

U ne netı'celef verdı" 'l . ci Bey kazanmııtır. Yazısı ıudu 6 MA YJS 1930 f "B~ haftanın en mühim ha 
iDAREHANE - Ankara caddeıi· Bundan tam iki sene evvel satta müessir olabilecektir. Cuma günü Gülhane parkın- Türk - Yunan itilafı hakkında 

T 1 af d 1 M·ıı· et 1 d k b" "k' d !"kanlı "le liyet gazetesinde gördüğümüz v 
EH No. 100 e rr a re•' 

1 
'' • •· "Mil/iyet" sütunlarında Türkçe ·Böyle bir sehve de meydan a geze~ t·~ ır 1 1b. e 1 

.. 
1 

1 
Ha 'a z şayanı dikkat olan haberlerdir 

Te ta.,bul Telefon numaralan: ye lıltin alfabesinin tatbiki hak- vermemek için dilimizin gerek çapra§ı .~ ~den. ır gumra.1 haberlere göre Türkiye taraf 
Tel latanbul 3911, 3912, 3913 kında ilk makalemiz çıkmıştı. bugün ve ~orek yarınki okutu- kad_ını~ d~viiş edıp dayak yedı- • A.~k hllıayesi - Yunaaistana verilen itilaf proj 
anb • - O makale ile başlıyan hareket, luş ve öğretiliti esııalarınm, ay- ğ~nı go;dum. Ne olursa olsun Fuat, genç kızı, elinden tuta-1 hiş macerayı Fahireye açmak zerinde Yunan hük(ımetinin mü 

ABONE ÜCRETLER! üç ay sonra alakadar komiayo- dmlrkta ve umumun iştirak ede hız hala kadına el ka~dırma}:ı rak bahçenin tenha bir köşes i- cesaretini l:endindc bulmuştu. dit kaldığını ve bilhassa bu pro 
1 d ld g · beşinci ınaddesine itiraz ettik Tu.rkiye ı"'"'" Han"r~· ın· nun bir kararını ve daha bir ay bileceği münakaşalar neticesin- ay_ ıp sayan ar an ° u umuz ı- ne götürdü. Sonra gözlerini o- Söze bas.lamadan evvel, ' belkı 

~w· • k f 1 1 d k öğreniyoruz ... Atina sefirimizi 
400 kuruı 800 rot sonra da Dolmabahçe sarayında de kararlaşmasını temenni ede- çın avga as 0 unup ta aya nun gözlerine dikerek dedi ki: gülümser de geçer,. diye düşü- nan hariciye nazırının mülaka 
750 .. 1400 .. toplanan bir kongrenin kabulü- riz. atanın hızı geçtiğini farkedince - Selma, bilirsin senden hiç nüyordu. Fakat Fahire bLmu işi bu maddenin tebdili veya ba~k 

1400 
" 

2700 
" nü intaç eylemişti. Kanuııuevel Resmi bir gramer projesi bit- sokuldum. bir şey saklamam. Sonra sen be dince öyle sevindi ki. . . Hangi şekle tahvili lüzumu görüşülmüş 

• - - 1928 den beri de yeni Türk alfa- tabi harflerden, işaretlerden, i- , - Baksana birader, ayıp de- ; nim çok eski arkadaşımsın. O- gene kız sevildiğini ögrenirde lilkatta konuşulan şeyler gizli t 

O/\ G 
3 aylığı 

6 " 
12 " 

Gelen evrak geri verilmez besi tatbik mevkindedir. şaretlerin kullanıo. kaidelerin- g"il ıni,kadın k.ısmı dövülür mü? I· nun ~çin sana bugün bir sır tev- kızar zaten? .. Böyle bir macera makla beraber Yunan gazetele 
en M .. d • f hal 10 kurıı9tur " hususta bir çok malümat ve 

K• u0::.t:e;.nıı:-~~~a; ait işl~r içi~ Acaba bu bir buçuk senelik den, harflerin değişmesinden, - Doğrusun amma o zaman- di edeceğim. Bunu kat' iyen i fşa ya atılmak çok hoşuna gitmiş- dir. Filhakika Yunanlılar mtib 
te müdüriyete müracaat edilir. tatbikat ne semereler verdi? başlıyarak, alfabe, imla, kelime lar roktan geçti. Şimdi hep mü etmezsin değil mi?.. ti ... Sonra Fuat te cidden yakı itilafının beşinci maddcaine mu 
d\\ri Gazetemiz ilanların mea"ullyetini Artık bu noktanın tetkiki zama teşkili, kelimele'rin iştikak ve savi olduk, bırakayım da elinin J - Rica ederim!. . şıklı çocuktu. . dider. Bu madde, mübadil em 

kabul etme%. nı huIUI etmişti. tasrifleri, kelimelerin tamamla yordamını bende mi denesin.... _Biliyor musun, ben müthiş İ şte bir akşam sular kararır- tasfiyesi mesele•inin bitaraf a 
b. ·· J 1 · kk"T" tevdi edileceğinden bahistir. Yin Geçen sene bu hususta ır nması, cum e e~ı_n ~eşe u u..... Aldırma sen, polis olacağız bir sevgiye tutuldum. Bir kız ı ken , Selma bütün bu muhavere maddede mübadıl emlakin heri 

BUGÜNKÜ BAVA 
llün hıraret en çok 1 ö en az 

7 cırcre itJ. l" c ~iın rüzgir müte 
•tHiı rs r ~ , J ' "'açık olacaktır. 

Bir ithaf.. 

anket açmış, bilhassa yazımızı v.s. hakkında dılımızde cereyan diyorlar olsunlar da o zaman el seviyorum. Sarış ın, uzun siy ah yi kalbi sızlıya sızlıya genç a- raf iı;in mahsup edilmesi yazılıd 
i okutup yazdırmak işile mes.gul eden bütün kaideleri ihtiva et- , kaldırm~yızl kirpikli, güzel, ~en bir kızı se- dama anlattı . Fuat sevincinden te Yunanlılar bu hususta itiraz e 
olan Muallim arkadaşların ve mek lazım gelir. Böyle bir pro- ı S tum A ba .. atın viyorum. Selma önüne bakıyor- kabına srg-·mıy·ordu. tedirler. Yunan hariciye nazm il . . kik" d us . ca musav t" f' . . d 
umumi olarak her alakadarın Jen~n t~t ı sırasın a mevcut· bu yeni tecelli tarzına muhte- du. Vücudü tatlı bir ürpem1e - Ne saadet!.. Ne saadet ya .~n: ;:.:~~'=.:;aa•;:_ \~7::Ta':::ı 
rey ve mütaleasını istemiş idik. vazıyetı ve bunun okumada, yaz K d 1 B" ı· • · b 1·çı"nde ı"dı". çu·· nkü o da sarışm, rabbi !. . diye haykırdı. Sonra y 

d Ö - d .. r ·k rem a ın ar ır ıgı ne uyu- unan noktai nazarını izah v 
O zaman gelen cevaplardan an ma a, gretme e guç u uyan- 1 , güzel, ~endi ve onun da uzun ilave et ti: maddenin ait olduğu tasfiye me 

k b 1 d b"ld"k dırabı" len taraflarını go··z o··nu··ne rur ar· d · · ğ b" ca azı arını neşre e ı ı . siyah kirpikleri var ı. . j _ Şimdi artık hiç korkacak sının c er •taraflar bir fikir 
Diğerleri elimizde daha umumi koymak faideli olabileceği ka- . Bıyık! . . .. - Am~n, aman dedı, hızlı şey kalmadı. Fahire ile başbaşa etmezlerse iki hükumet arasında 
bir tetkik için istimal edilmek naatindeyiz. İşte bu kanaate is- Bır arkadaşım dedı kı: soylcmeyın, bahçede adam var, verir konuşuruz... Yalnız Sel- ~tl~e:~:f;;:,,~!li~~n!:~~k=· 
üzre mahfuz kaldı. tinaden şu sütunlarda yeniden belki duyarlar • h be . .. S 

1 Şimdi bunlan ve bir buçuk okuyucularımıza dil işleri etra- - Bıyık denilen şey keman · · · , macıgım, o nım cıcı e ma- rarfından verilen cevap hükOmet 
"b"d" k · · ı ·· ı - Duyarlarsa ne cı .~ar, ben cığım senden bir ricam daha ce tetkik edildikten 10nra Enis 

C• Su ve •. Süt!.. sene.denberi matbuatta. olsun,. fında düsündüklerimizi arzede- gı 1 ır: eman ıyı ça ımrsa gu- delice çılgınca seviy.orum A k b .. ük b. . 
1 

verilecek talimat ilzerine tekra 
' Bı"r tarafında halkın •ıhhatı, tedrısatta olsun elde edılen netı ceğiz. Ü~it ederiz ki, yazıları- zel bir şeydir, lakin fena çalınır B" ' ""dd V · var. ma ço uy ır rıca '· icabı geklinde hareket olunacaktır 

~ ı tilf 1 . B k · ır mu et sustu. e sonra Bunu benden esirgemezsin. De-
er.'tbür tarafında belediyenin aczi , celeri ve geçirilen tecrübeleri mızı takip lutfunda bulunan ar- ~a :a 1a~ e~saı° kuı: ./yı .ta l gülümsiyerck sordu: ğil mi? Sana bir mektup vere- M. Venizelosun dediği 500 s 
'~ıinbirini güden bu bahis üze- göz önüne alarak, alfabemizi kadaşlarımız lüzum gördükçe oy e.... hger gu_ze lliekoı ır~e ıfn- _Kimi biliyor musun, Fahi- ceg" ı"m bunu ona go"" tu··ı·u··r mu··- lik davanın halledilmesi bu itilafa 

k d . k ı· ·· 1 l · ı b" h olduğuna göre müzakeratın son ve inde gene bu sütünlarda dert ve im_Iam. ızı tetkik etmek sırası en ı ıymet ı muta ea arı e ı- sanın sa sına guze verır, a-
1 

· ı E " 
1
. r .k 

ı zi tenvir etmekten de geri dur- kat iti~a edilmezse berbat bir reyı ·· · · . . . . sün? ger randevuma ge ırse o 1 ve nazı vaziyetinden dolay 
a~anmıt: b h lk b . d" ge ~~ş:~~·k.k üç esaslı safhaya mazlar. şey olur. Halbuki dünyada bıyı- .- Fa?ır~ °1:ı! .. Şu hızım Fa- zaman beni sevd~ğini a~l.arım !. ~~~:~~:;;~r~~n m~ıı:".:ıcrha:a·'dı~ı:nphı· 

• l< - Aca a a u •Je ne ı- 1 
- g· a ehemmiyet verilmiyen bir hıre Selımı mır. . Hoppala! .. Dogrusu ıyı şey!. • 

aılor?.. ayrılabilir: Birincisi doğrudan /. NECMi E t B nd şaşılacak K • Tk •k'!il!!e!!tm~ek•t•e .. di.r . ., .. ,...!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
d • h il . 1 . Y.er var .. sa .. o da bizim mem. leket- - ::e ,. . . u a .. ızca.gız ~eyanecı ı. t.en son- ---

Demiştik. Sinir hekimi Na- ?gı:uy~ ar e.r ve ı.şa.r~~ e~'. ~~ ı - . tır. Koyluden bahsetmıyorum, ne varr.. ra ustelık bır de namecılık yapa velce bana söylemedin!. 

• '1 ' ,,- onun tuvaletini tabiat yapar, - , " · · · .. · · · ' :·· ca · . . u sen ı enli cümle Fu 
1 V ize bı"r me~lup gönderdi: - de grame.r. me_ selelerı hakkında. - ..,Ullf ı. m fsa "-'. p k ala pek o-uzel kız Dog F k F k d tt h b k 
nı·~ ım C:akı"r Bev bu münasebetle 1 kıncısı ımla kaıdelerı .• uçuncusu c :J' ~~· Yok Şey Şaş nadıın k' B 

1
. b 

_ _ n H ru .,, Kasabalıya gelince onlara şöyle e • ., · · · · - a at uat o a ar ısrar e ı ayrette ıra mıştı. Parma 
f--• "Su"' ·n bılvasıta yaptıgı fela dır.· Her uç safh. a.da da hedefı- ı - _ ...., şey oldum Cok memnun k" "h k b ı · ·· ·· 
uı.> ' - -- r ...._, bir dikkat ediniz: ekseriyeti du rusu · - ı ııı ayet a u e çar naçar ınec I gın us.tune sıçradı. ve yapr 
m'.tetin derecesi vatan çocukları- ~ız başlıc~ şu ıkı noktayı tes- 1 dag- ını örtmeg· e kafi gelmiyecek oldum. .. .. .. . . bur oldu. . lan ehle araladı baktı: 
ln n sıhhalı üzerinde hem c.ok ge bıt etmektır: A- 1 d Ama duşu•ıuyerum Aıler ı O d kt d B S ı · · gzlrnlz Su an 1 Şekilde tam burun delikleri h i- - . · . , · ~ gece genç a .a. m va .•. ın en u e ma ıdı. .. r.• iş, , hem fecaııtı niabetinde giz ,. 1 - Yazı·p· ok .. u_mada talebeye " 1 b , l di 
·- - zasında kesilmiş ve ilk nazarda onu ana verır mı·· · . evvel_ m~ktupta soy e gı yere • Genç kız erkekteki şaşk 
h• obyor.,, diyen doktor fena su- ve halka muşkıılat veren n~kt~- Birkaç gün var ki büyük cad insana fena bir manzara arze- - Bunu babasına, Selım Be- gelmıştı. Bakalım bahçe par- gın farkına varmıştı: 
oyırın mazarratlar mı birer bireı· /~r var mıdır? Varsa bu muşku~ delerde harıl harıl, daha doğru den eksik bıyıklılar teşkil eder. ye sormalı.. • ı maklığ~~~ arkas.ından n~ za- --:--. ~~fet be~i Fuat! dedi, b 

trih ediyor ve sözünü şöyle bi latr ortadan kaldırma çarelerı b" ·ı l l b" l Ben lıı"ç hı"ç bı"r uerde bu kadar - Evet ~ogrusun .. ·. F_ak. at man gorunecek, dıye beklıyor- le.dıgının yerıni aldıg- ım için use'. . . ne olabilir? ta ırı e şarı şarı ır su ama , _ f k 
n!!0

M· 1 1 t" . . d" b" 2 H .. k t'" tt b 1. i faaliyeti var. Arozözlerin biri güzeUikten uzak bıyık görme- babası evvel~ . kız1?ın 1 rını a- du. nı affet! .• Mektubunu ona v 
em e <e ımızın na ır ır - enuz a ı sure e e ır dim ! Bir kravat, bir şapka, hat- lacak. Ona gore bır cevap vere- -~~akşam gec_e mehtapsızdı. medim !. . 

r ~rp üstadı olan merhum Feyzi memiş, okur ve yazarken tered ı gidip biri geliyor. ta bir kundura alırkı:n şahsımı- cek. . . . . Buyuk bulut yıgınları u~ak :>:'!1- - Neden? .. 
;1~•aş_a ~akülleniı; 1908 se~eı! po- d~tıe;e~~bep olur noktalar han- Dün bu faaliyete işaret eden za yakışıyor mu diye bir kere -

1 
Öyle ıse bızzat Fahıreye d.~zlaı:ın sarı ışıklarını ortmuş- t - ~e y~payım! .. Eğer F~ 

b klımk derslennde derdı kı: grlerıdır. Ve bu noktalar 11asıl bir arkadaşım bu sulama i inin prova ederiz, bıyığunız bir kra- sor... . tu. Cıvar evl~r, yaz~n ko~lan a- , r~ sena sevıyorsa, ben de senı 
m~.-::-- Tr:kiye~e teşhisinde müş a~ı~ ve sarih kaidelere bağlana- Şehremini Beyin a vdetinden vat, bir şapka hatta bir kundura - İşte buna cesaret edemıyo rasında, ve ç.ıçeklerın agır ko- vıyorum. Hatta onun sevemi 

ıladt çkekildle~ bır haskt~l5ık ~a1rtı- bılır? . . . . sonra lnslamasını manidar bu- I kadar da mı bizden değildir? ruın!. · . . kulan içinde baplmış gibi idi- !' ceği kadar seviyorum. Onu 
ifn a a ıgımız va ı ogu can I Bu ~kı no~tanın tesbıtı, sade . . . ~ - Pekı sen soramazsan kım ler. kanıyorum ... Ve bunun i 

e lsıamayı hatırlayınız... '. yarınkı neslı kolayca okutup larak. ' Emane • Vılayet sorar? Genç adam, gözlerini bir tara-· kendimi, ona feda edemiyor 
i g Bfade Soğulcanı ve onun yap· yazdırmak gibi ileriye ait bir - Bak dedi, sokaklar sulanı- ' Vaktile Türkiyede "Ticaret - Aman Selmacığım ne olur fa dikmiş bekliyor, ve rüzgar Görüyorsun ne kadar bitab 
ko ğı sinir hastalıkları ile kanıız- gayeyi değil, bugün okuyup yor... ve Nafıa Nezareti" diye bir ne- sa senden olur, sen onunla iyi azıcık ya.prakları hışıldatsa "a- Eğer sen beni sevmiyorsan, 
önGk ve buun neticeıi verem zan- yazmayı Millet mektepleri sıra Dedim ki: zaret vardı. İttihat hükfimetl iş arkadaşsın!.. Aranızda her hal man, geliyor!,, diye parmaklı- yapayım katlanırım... Fa 
·n cdildiğiden çok fazladır. Tifo lannda bir kaç ay içinde öğre- _Vallahi sokakları bilmem başına geçince Ticaret ile Nafı- de böyle şeyler konuşursunuz, ğa koşuyordu. Alnını soğuk de- artık beni hiç olmazsa bir 
are bir felakettir ki, çok ıükür nen vatandaşlan da tereddütten ht A ayı ayırdı ve her binn" e ayrı na şuna bir açı.lıver ne olur?.. mirlere dayıyor ve karanlıklar ka kızın karşısında silkip a z - 1 k d k . . ~ . .. ama o mu esem vrupa seya- B ? . 

>gu ca a ar ço ve fazla değil kurtarmak gıbı .. cıl ve bugune h . ' k ki· d k zırlar koydu. O zaman bu tefri- - en mı.. . içınde ileriiyen bir gölge sezme mazsın? Silip geçemezsin!.. 
caır . ., ait bir ihtiyacı da karşılamış o- atıne so a ar an ço zaman kın sebebini ,.öyle izah etmiş- - Ne çıkar .•. B~~ ~enelik ğe çalışıyordu. Selmanm beyaz ve ince k 
ksı işte en sali.hiyettarlardan bir lacaktır. evvel bizim ağzımız sulandı. lerdi: " arkadaşız .. Bana bir ıylık yap- Derken neden sonra parmak- MUıi parmaklığın arasında 
ir?ktrumuz böyle söyliyor, böy Diğer taraftan haber aldığı- Kulak Misafiri Bir nazareti tek başına idare mak istemez misin? .. . • lığın dibindeki yapraklar daha kıyordu. Genç adam, onu tu 

an atıyor: mıza göre Dil Encümeni yakın edecek kimse bulunamadığı ve Genç kız başını gene one ıg- şiddetlice hışıldadı ve beyaz in öptü, öptü öptü .. Kalbi baş 
· r i - Tifo... da Türkçe Gramer projesının Bayramlaşma merasimi bir nazarete de iki nazır getiri- mişti. Erkek, nazarlarını~ ~a:ıa ce bir el uzandı... bir heyecanla sarsılıyordu. 
ly< - Soğulcan.. tetkikine girişmek üzredir. Biz Bayramın bı"rı"ncı· gun·· ü cu··m- 1 · ·ı · · naz t" ik" smı, dudaklarının acı bükulu • Genç adam koştu .•. Uzanan - Ah! .. Meğer ben ne d 
l 1 V emıyeceg ıçın o are ı ıye .. .. .. · d s ı 

1
. · · · 

ı - erem... beklerdik ki, böyle bir proje tet huriyet Halk fırkası merkezin- ayınp beherine birer nazır ko- şunu goremıyor u. e manın et tuttu. ımışım! .. diye inledi. .. Ben 
raı - Sinir.. kik ve bir neticeye raptedilmez- ymuşlar. Acaba Emanetle Vila- yalnız yanakları pembe pembe . Ve. bir çok öpücükler iıtlnde deli imişim, saadet yanımda 

. Kötü ıulardan geliyor diyor! den evvel nüshaları teksir edile de öğleden sonra saat ikide fır- yetin tevhidi bunun aksi müla- olmuştu. Fakat b~ gün de hava ınledı: ruyormuş ta haberim ydk. 
'"Biz bu sözleri aynen: rek muallim, muharrir, müta- kaya mensup aza arasında bay- haza sebebile mi yapıldı? o kadar sıc~ktı kı... - Sizi seviyorum! Selma!.. Selma, elini çekme S 
ür- Sularımız müteaffindir ..... hassıs tanılan zatlara gönderil- ramlaşma merasimi yapılacak- FELEK - Vad~diyor musun?.· Zaif ve titrek bir sn cevap ~al.. Ben senin elini öpmek i 

- Hilelidir... sin ve onlar tarafından serdedi- tır. - Peki!... vermişti: tıtyorum .•. 
nı- Kokmu,tur.... lecek mütalealar da alınarak -o- Yeni neşrlga Selma, daha fazla dinlemek - Ben de... - Ya Fahire? .. o da seni 
ha- Karıfıktır.... proje ona göre tetkik edilsin. Tenzıli.tli bayram tarifesi istemiyordu. Hemen oradan Fuat sevincinden ne yapaca- viyor ... O da ıstırap çekecek 
11a Diyen ve bu acı, acı olduğu Çünkü Dil Encümeni tarafın - Naııl giyinmeli? - kaçtı ve ağaçlardan perdeler ar ğını şaşırmıştı.. Aşkını anlat- - Ne çıkar? .. Eğer onu se 

" tıdar d!l hazin hakika tkartıırn dan resmi olarak kabul edilecek Tenzilatlı tren tarifesi bu ge Merhum Saffeti Ziya Beyin bu kıy kasma saklanan evine doğru mak için aklına hangi kelime ıniş olsa idim, sen ıstırap çe 
1 k f h ceden itibaren başlıyacaktır. Ek ki · k ld" h · · ·· ı·· d kt" s lm • hı e avu~turup sa tutan mu - bir gramer projesi tabii bütün metli e•eri. Kadın ve r e erın hu- oştu. . ge ıse epsını soy uyor u. ce ın e a !. . Aşkta mes 

4t~em Belediye meclisi anına mektep kitapları için esas ve Akşam terenlerinde yüzde ·~·t ve r_~ml hayat!~~·~~· nasıl gi- * * * Sonra sustuğu zaman, par- olanlar için hemen hemen d 
r/ıaf ediyoruz.. rehber olacak, o pro3"ede bilfarz kırk gündüz trenlerinde yüzde yınmelerı ıcap e~ece,gmı ıbzalh ~der. Aradan günler geçmi"ti. Bu maklığın arkasmdaki ses cevap ma bir kurban vardır!. Tayyare cemıyet şu e erınde v• .. " .. 

le Elimizden b:ı~ka ne gelir ki?. dilin tabiatine uymıyan bir kü- 60 tenzilat vardır. Tenzilat 10 kitapçılarda bir buçuk liraya satıl- muddet zarfında Selma, duydu- verdı · . . , Nakleden 
'"'" çük hata kalması, bütün tedri- gün müddetle devam edecektir. maktadır. ı ğu derin azaba rağmen, bu müt - Pekı Fuat, bunu nıçın ev- MÜMTAZ FAi 

'.., .. 'il• ( · d için de hatta dedi ki, - hariıme- dört bin lira yemesini bilir deli -; .. Veli Bey meııel~ne intikal. tanitalakatle baştan çıkarmış- meb'us Fethi beydi. Kırk beşiı • ıfıl ıgt ,,111e ebi romanı: 88 " 
fendi isterse bir müddet görü- kanlı ... Fakat onu çekip çevir- edince nereye varacağını pek tı. atlamış görlkıen bu adam er 
şiir, anlaşırız, eğer beni beğe- mek lazım. iyi anlamıştı, fakat hem Halenin aldığı vaziyet onwı ancak son zamanlarda geçe 
nirse kabul ederler, beğenmez-· Yaşı kırka yakın olduğu hal- kadını söyletmek hem de ilk defa gördüğü bir manza:a se~etin k~~vetile mahrumiy 
!erse reddededer, dedi. 1 de bu kadının ağımda evveli Veli Beyin bu gül il n ç oldu. Bu hakaret karşısında kın ve ıstırap ıçınde sönen genç! 

Hale her gün köşkünün önün delikanlı kelimemle ismi geçen, teşebbüsünde ne dereoeye ka- ve infialini de saklıyamıyarak: ğinin acılarını çıkarmağa ça. 
Biirhan Cahil den geçerek afal afal pencere.ldaha sonra, tecrübesiz çocuk dar ileri gittiğini anlamak ıiçin - Ya! ... dedi, pek ala ! gö- şıyor, o hurda vücudünü büsb 

lerine bakan bu sakız gibi ya-1 diye sabi, sübyan derecesine in- sinirlerine mukavemet etmişti. rürsün elbet! tün yıpratıyordu. Son zamanla. 
- Doğrusu çok terbiyeli, çok Benden başkasına emniyeti yok pışkan, akide gibi sert, lokum 1 dirilen Veli Beyin ne olduğwıu İş bu kerte~ gelince artık Ve bacının önünde daha bir da artık bütün emellerini do 

ik delikanlıdır. Piyasada tur. Teyzeciğim bu işi yapsan gibi ham halat genci gözünün 1 Hale pek iyi biliyordu. dayanamadı. Kaşlarını çattı. !s şeyler mırıldanarak merdiven- duracak bir kadınla baş göz o 
inden koşınıyan kadın yok. yapsan sen yaparsın, dedi. Da- önüne getirdi. Ciddi bir terbiye!' En adi yerlerde rakı içen, bar tediği zaman muhatabını kah- !erden indi, Nizam caddesine mak istiyordu. 
açık, bekar, hovarda, şimdi .vanamadnn, bari kalkıp gide- görmeden baba tezgahına otu- larda sarhoş olup cazbantçılarla retmeğe muktedıir gözlerini ka- çıktı. Arkadaşlarına dostlarına: 

kadar vakıa çok çapkındı. yim, dedim, eh, hayırlı kısmet- rup zengin olan, fakat paraauu beraber saksafon çalan, en ber- dma dikti: Hale yukarıki pencereden B .. '. • 
kat artık uılanmak ev bark sene çıkar. Elçiye zeval olmaz, da böyle vahi, boş, manasız şeyj bat bar kadınlarım masasına ça- - Derhal dışarı; çıkınız, de- tüllerin arkasından baktığı za- k" d' a~a oy le bır kadın liz 

rak istiyor, b~ yalvar~, derl~r. ~en ha~ım~f~ndiye hali lerde v~ yerlerde yiyen adamla ğınp çirkin çirkin ş~alaşıin b~ d~, sizde, sizi . gö~derenler de m~ kadının b_ir.a~ ileri~e .. e~~i e ~le:~r t<lı~na barı, çalg:ııı 
ı, hanımefendıye çok hor keyfıyetıi oldugu gıbi anlatının, hatta bir dakika kargı karııya adamın her yerde, bılhassa kı- bıraz daha terbıyeh olmağa ça- vezırlerden bınnın koşkünun g B Y . ,a~~a arattırma Jc:ı 

tim vardır? Eminim ki o da dilerse kabul eder, dilerse et- gelip konuşmanın bile zeki ve bar aleminde fena bir şöhreti lışmız. önünde arabasiyle bekliyen Ve- d ~rtzyt~ ır k~dın ne. t 
·tanır. Bir kere görütelim, mez, dedim, geldim. bilgili bir kadın için tahammül vardı. Ve bir kelebek gibi yerinden li beye mülaki olduğunu gördü, b~r kad · ~"lat~a u ~ertıp ı.ı 

di, temiz bir çatı altında bir Sözlerinin tesirini anlamak i• edilmez bir istıırap olacağuıı Parasının kuvvetile az çok şu fırladı, köşke girerken kalfaya kendi kendine mırıldandı: •r ;;-m 1 e ınsanı yıne rrı ıı 
lim. Bunu kendisinden rica ter gibi genç Kadının gi>zlerinin düşündü. raya buraya sokulan bu mahal- seslendi: - Aptal! böyle kadın elde e- ~yyen ır zama~da bıraktır.ı~ 
dedi. içine- bakarak ilave etti: · Misafir kadın onun düşündü· le külhan beyinin yürüyüşünde - Bacı hanıma kapıyı göster, dianni? gı ne kad.a~ malum~u. Fakat ~1 

L'ı'ıliOö""vercin biraz daha durup - İki elim yanıma gelecek, ğünü görerek fikirlerine kuvvet bir tulumbacılık, konuşuşunda yolunu bir daha şaşırmasın! Ve ıslıkla bir vals çalarak ya- çokları gı~ı bu lı~kık.atten.ga 
m etti: ne yalan söyliyeyim, Veli Bey vermek için onun zaif zannetti- bir kabadayılık vardı. Pamıa- Kadın buz gibi olmuştu. tak odasına geçti,Heybeliye ba o~an .Fethı Bey şımdı, Galıp 
Dogrusu sözüne sadık, pır Allah için iyi delikanlı-!··. Para ği tarafını eşeledi: ğında taşıdığı binlerce liralık yü O Halenin ilk zamanki süku- kan büyük pencerenin önünde, yın fır.arın.dan s~mra. yalnız kar 

~- g~?i .. delikanlıdn_-. H~:ı~ su gibi, geçen yıl Tosun Paşa- - Veliciğim doğrusu çok eli , züklere rağmen oturuşu, kalkı- netinden o kadar cesaret almış- şezlonga uzandı. ikinci uykusu- lan Haleyı bu ıdea!ıne o kad;. 
u~ }1~m, derler, kım·,ecıgı mn kızını vermek istediler. ay- açık çocuktur. Cihan alem onun şı, bakişı biraz zeki ve terbiyeli tı ki birdenbire açılmış, ulu or- na daldı. uy~n buluyor~u. kı genç ka. 
gı~• •.. bır an~.sı ~ar babalık, !arca peşind·:n koştula:. Alma- ne cömert olduğunu söylüyor, her kadını tiksindirmeğe kafi ta meseleyi ortaya atıvermiş- * * * n.~ vasıl .olmak ıçın derhal bt.1 

.,..~_koyund.e koşk~den dısarı dı. O şöyle bilgili, güzel, çok gü geçen gün Şişli barda keman geliyordu. ti. Halbuki o tedbirli kadındı, Halenin etrafında toplanan tun tedbırlere baş vunnağa 1>3Ş 
z .. ~e.lı Bey ehmde b;~ yü- zel bir hanını istiyor. Hem de çalan bir adama yüz lira birden Hale misafir kadının halin- ne aile kızlarını, ne evli, temiz tali lıer kafileııinıin mühim sim larruşt• 
gıbıdır, anası sanlırul'. alafran a o ı 
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·~ti~ Yukarda soldaki resim Ame
!w ;kada devasa boksör Karne=o
Be1' : ınüstakbcl hasım olaıak 
r ;I f e~dana çıkarılan Rosario Un 

r. ~ıtcrodur.Boksa yeni atılacak 
eı:J ; n bu yeni heyuı.a Karnera bo 

~liııda, fakat sıklet ve kuvvet 
ş;~ · 1ban1e onun fevkindedir. 

1
esil ~Yukardan ortadaki iki resim 
t<l' ~ llıerikamn kııdın yüzücülerin

~ n _dalma üstadı Colema~'ın 
=' A~lıkeli bir atlayışını ve yıne 
. d· ~'lllerikanm dünya rekoru kn-
;ı.. ~ tş ka.dın yüzg'lçlerindcn Elec. 

k· Ot Holm'u gösteriyor. . 
a . ~Unların altındaki resim In

~ltere kupası finali"1i yapan Ar 

1 ııaı - Hudders - Field ma
ı· ~ 111.dan bir enstantanedir. Bu 

~açı 92488 seyirci huzurunda. 
1Senal 2--0 kazanmış ve ku

~~l't almıştır. Bu maç hasılhtı 
So bin Türk lirasıdır. 

t ,~ağ_daki büyük r~sim ,j!e aş · · 
t t cakı futbol resmı Fransa kıı 
,ası filmini vapan Sete - Ra-
11\g maçmd~ iki heyecanlı 
~fıneyi gösteriyor. Bu maçı 
;' l Sete kazanmıştır. Bu ma~a 
Soo seyirci gelmiştir. 

1
' 1 l!:n aşağıdaki resim Amerika 

t ~ adedi günden güne artan 
•.
11ldberg sistemi bir tayyare
ır. 
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Atletizm müsabakaları F. T. C Atletleri 
Geçen ffil'vsim, atletlerimizin j Bunun içindir ki atletizm saha Macaristanın tanınmış klüplerinden (F. T. C) ye mensup : 

maalesef lıemen hemen koca j sında memleketimizde tertip e- bir atletizm takımı şehrimize gelerek müsabakalar yapmak u- · 
mevsimi atıl ve rnüsabal:asız dilen her hangi bir müsabakayı zere Galatasaray klübüne müracaat etmiştir. Atktian müsaba · 

1 
geçirdikleri malumdtır. ehemmiyet ve memnuniyetle! kalan tertibinde muhakkak olan müşkülatı maliyeyi her hangi ı 

Mevsim /arfmda yalnız bir kaı·şrlamaktayız. bir muavenet ve kombinezonla bertaraf etmeğe muvaffak ola-: · 
tek mü;;abaka, yani İstanbu1 bi- Bizde atletizm de son zaman ı rak Galatasaray Macar atletlerini getirtebilirse atletizmimiz:, 
rinci!!k ınüsal~at:a :arı yapılım~- !arda diğer senelere nisbeten I için meşkur bir hizmette bulunmuş olacaktır. Bu hususta :ıla-' 
tı. El!'e~ ı;ıcvsım somın.~::ı :;ı:ail_r- mahsus bir terakki vardır. Bu cağımız malumatı ayrıca yazacağız. 
lan bır ıkı rekor tecn:-besmae vaziyeti idame ettirmek ve 
100 ~~ 200 metrelerl~~~ı~k atına gençlerimizi sporun bu şubesin-
ve yuksek atlama 1 urKıye re- de görmek yine bizim elimizde ı · 
korları kırılmamış olsaydı ınev dir. Tekaütler turnuvası lzmir koleji 

1 
sim tamamilc sönii:. geçmis ola G 1 F b h Al - B d la b' d h a atasaray, ener a çe, - Rober Kolej· sporcuları geçel' _ caktı. 1 u a on ra ıraz a a ya- . 

k 1 k l d h f 1 d.. tınordu, Süleymaniye klüpleri- sene 1zmı're !!ı"derek oradaki A· . Gecen mevsim bize yeni Tiir- ın o ma , on arı a a az a u _ 
kiye ~ekorları hediye eden Se- 1 şünmek ve bu ge!lçlere sık mü- mizin eski futbolcularından ınü merikan Kolej sporcularile 

rekkep takımlar arasında bay- . .. 
mih, Haydar, Mehmet Ali ve sa. bakalar ter bip etmekle kabil- . . ,_. t t rt' d'l muhtehf musabakalar vapmı!I· ı d ram ıçın oır urnuva e ıp e ı - _ · .. • 
Veysi'dir. Bu kadar yoksuzluk ır. diğin! yazmıştık. Bu turnuva !ardı. Haber aldıgımıza gore · 
ve miişklilat içinde, beynclmi-: Önümüzdeki mevsimde bize bayramın ikinci ve dördüm:ü İzmir koleji sporcuları iadei zi- 11 
!el atletizm sahasında bir var- atletizmimiz için büyük ümitler günleri Kaılıköy sahasında ya- yaretrnaksadile şehrimize gele
hk sayılabilecek der~celer elde verecek faaliyetler hazırlanmak pilacaktır. Turnuvanın ilk gü- cek ve Rober Kolej idmancılari' 

, eden bu gençler ne kadar takdir tadır. Yalnız temenni edelim ki nü Fener_ Süleymaniye, Ga- le voleybol, basketbol ve futbol., 
edilı;e layıktır. 'bu ümitlerimiz boşa çıkmasın. • Al d k ı 

. ı ıatasaray - tınor u, arşı a- müsabakaları yapacaklardll'. !-
Sporun .her .haı:gi bir şu besin 1 Bu serıe ilk ve mühim mü sa- cak, son günü de galipler arasın . ' 

<le te.r.akkı ve ınkış,_af ancak. faz- baka Bebekte Rober Kolej· sa- d r· 1 1 kt G 1. kı mektep arasında yapılacak, 
1 a ına yapı aca ır. a ıp ta- ilci f b 1 .. b k .. 
a musabaka, tecrube ve bılhas- hasmdıı icra edilecektir. !uma dört kulübün renklerini ut o musa a asından bın• 

sa beynelmilel temaslarla kabi!- 11 M'' bak İ b 1 bü" taşıyan ipek bir bayrak verile- yarın, diğeri de CtıMa gUnü ic-d' B b .. b · usa aya stan u un -
ır. unun. u?"un. ne arız ve tün Türk ve ecnebi arzu eden cektir. ra edilecektir. • 

cok canlı bır mısalı olarak ita!- b" .. 1 1 · · · k d bil " ·· b'li · 1 utün at et erı ıştıra e e ece 
ya sporunu gostere ı rız. , . · · ·· b k ı k h 

İtalya sporu, daha bir iki se- gı ılıçınlmuska a Ba ar 5ob keyle-
1 A 'd t d . can o aca tır. u musa a a ar ne evve , vrupa a vasa enı- . . M c 

1 k b. h ld ·d· B'lha ıcın seçmeler 16 ayıs 930 u-ece ır a e ı ı. ı ssa at- - .. .. b h d · 
let. h d h h · b' ma gunu sa a saat on a yıne 

ızm sa asm a er angı ır K 1 · ah da 1 k 
k ·ı b 1m·ı 1 o eJ s asın yapı aca tır. 
omşusı e eyne ı e temas-

lar yapmaktan çok uzak bulu- Müsabakalarda yalnız ferdi 
nuyordu. dereceler nazarı itibare alma-

Rekorlan ve atletlerinin dere 
1 
caktır. Klüp}ere ~~yı. verilmesi 

celeri belki Balkan rekorundan mevzuu bahıs degıldır. 
çok aşağı idi. Fakat bugün İtat-j Müsabakalar 100, 200, 400, 
yanlar, atletizmde büyük bir 800, 1500, 3000 metre ve 110 
şöhrete sahip Fransız ve İsvic;- 1 metre manialı koşular, uzun, 
relileri mağlUp ediyorlar. İtal-1 yüksek, sırıkla ve üç adım atla
yanlar, atletizmde olduğu ka-: malar; disk, cirit, gülle atmalar 
dar futbolda da çok terakki et- ve bayrak yarışlarından ibret" 
mislerdir. 'tir. 

Avrupa'nın en kuvvetli fut-~ Aldığrmız bir mektupta, mü· 
bol takımlarından olan İtalyan sabakalara girmek istiyen atlet• 
takımı bu muvaffakıyetini, fut- 1 lerin bayramdan bir gün evvel 
bolcülerinin fazla ve bilhassa Galatasaray atletizm kaptanlı-

e nelmilel temaslar - ına müracaatları rica edilmek-

•ı . ~ 
Sporun terakkisi amillerinden en mühimmi sahadır. Şu Frank· •\ 
lorttlln her şeyi caıni ve mllyonlııra mal olan salıası gibi lııteml· ., 

• 
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(Birinci ahifeden mabaat) harita, dam,a matbaaları ıibi 

~Ekonomi " ~ ·· 

_-~ ilk afyon mahsulil 
Bütçe 

1 t 
müzakeresi 

lunmaıı la:nmplen büyük me- fenni huauaıyeti haiz olan mat 
seleye geceı:ıek önilmüzdeki se- baalaroan madaamm hilkfimet 

• neye düıttn faaliyet kıamını teıı- merkezinde tevhidi ıu~u ile 
~ 1 j[drak edildi, bir kaç güne kadar bit ilıe fıile çıkarmağa azmetti. ri ıürUlmUt ve bu huauı hakkın 

k . Bu amıin mahsulü olmak üz- da maliyenin mecliııe bir teklif bol·saya geleco. tır yapmaıı temenni edilmiştir. ~ • ı:ıe muhtelif vek8.letlerden top-
Bütçeden mütevellit deyin it . • . "d . 1 . ı· d bil. lanan ve yekQnu be§ milyon li- 1 . d . 

1 
. k•f· 1~ 5 Jk afyon mahıulümürun ı - r111m ~r ve .teııyıt emaa ı a. rayı bulan tasarrufla iktısat pro enne aıre erın .. ı a a-h REH edildiğine ~~r dün i?°raaya ol~ak ilz~e ıthal ve l~raç res~ gramının nüvesi ortaya çıkmış ka iÖstermedikleri encü -

100 Te Jumat gelmiııtır. Yem malı- lorıneve tıc~t. ait diğ~r res~m bulunyor.Her şeyin başı varlık mence tenkit edilmekte ve kar
• ı bir kaç güne ka~r Ticaret ve mükel_lefıyetle.re mliteallik olmasına göre istihsale verilen şılıksu: sarfiyatın ödenmesi İ-

T .ı saıına da gelecektır. hususlar ıle ~an~ıt antrepoya ve verilecek olan ehemmiyeti çin bunlar hakkında ayrı bir ka-

Tıra~ olduktan aonra 

yüıı:!inüae kolonya aure

blllyormu•unuz q 
Aksi takdirde 

Jilet tırat 
htanb -o- konma ve gumrilk muamelele- . d b im kta nunla meclise müracaat llizumu 

• • . . ik tamamen yerın e u a yız. b k d , 
0 

Kambıyo fiatlerı n huıuslarmds, keza! seyyar Mazbatada 1340 ile 1928 bütçe- eyan olunma ta ır. , 
A BO /\ . ı · · · ticaret memurlarına yapılacak . . Devair bütçelerinde yapılan e d ı n ı z 

Diln borsada ngılız !ırası 1 d Tli k' Amerika len arasında bır mukayese ya- tadiliıtın başlıcaları şunlardır: O 

, 

,.,ııtı 4 kuruşta açılmış ve bir ara- muame e e rf ıybe,1 d ki - pılmakta ve Türk maliyesinin Maliye vekaleti bütçesi hükQ- Qillette 
.. 1035 kuruşa kadar çıktıktan ya v~ ~uf'sarrı ı tiu tun l~k f homuzl_a'.1nl a _yüklektilden ağır ve metin teklifi veçhile 974,351 lira 
" ra 1034 kuruş otuz parada meme et ere. vem .. s en:ı ı e e- ayatı ış erın ne a ar az za- . . . . F ıı~İİİİİİİİİİİİİİİİ~İİİEiiİİmmİİİİ~lll L anmııtır. Liret 8 PS Altın rine ve Amerika Muttehıt Dev- d k d . öl .. 1 fazlasıle kabul edılmı§tır. az-

pelcn kUruAtan muamei. 'görmü" le ti eri Türk.iyeye k~yıtsız ve man a ve ne -a ar ge~ş - cuhe la lığa sebep ihdas edilecek yeni Qeyrı'sef gı'n 
"eli e ~ ' şartsız en zıyade musaadeye r~e ba§anlmaga çalışıl ıgı ta - mal miidürlükleri ve nahiye ver O U 

mazhar millet muamelesi yapa- lıl olunmaktadır. gi katipllkleridlr. 
-<>-- caklardır. İmparatorluk zamanından Bundan bagka ayni bütçeden --M-e-rk_e_z_A..._ce_n_t•_•_ı;-G-,ı-la_t_ı-ktı;.ü' 

• 

OPERA 
A F 

çarşambadan itibaren 

SINEMASINDA 
A C A N 

tlnema llemlnin en meşhur ve en eflencell lı:omiklerlnden 

M A L E K 
tarafından tımşll edilen ıeall !Um. lllvetın: Medenlyetıenmlt ŞEM· 

PANZENIN HARIKALRl ıesll komedisi • . • 1 
JORJ BANDROFT BETTi KOMPSON 

OLSA BAKLANOVA dUn akfam 

E L .H A M R A Sinemasında 
iraeıine başlanılan Jozef Von Sternberp;'ln ibdaı 

ELEM YOLCULARI 
Türkiye - Amerika -o- kalan dahili borçların ödenme- reji jeneralin taksiti, mübadele bcısındı, Beyoflu 2362 Şube 
ticaret mukavelesi Kambiyo borsası mış veya mahsup olunmamr.~ komisyonunun 180,000 liralık aentesı: Mahmudiye Hanı ahında 

1 CG rtırlriye U.o Amerika arasın- çok az kısmı kaldığı da bu mu- masrafı stadyumlar için yüz _ı,_ıa_n_b_ul_74-0 ________ • 
'lliln'aldt ticaret ve seyri se- 5 - 5 - 990 nasebetle tasrih edilmektedir. bin ikt;sat programı dolayısile T b .

1 
. . 

c ı ı.r.Kı.r.ı Harici borçlar hakkında ise en- sey'rı'~faı"ne ven'lecek olan tah- ıra zon ı nncı 
n muahodealnin tasdikine 00 ~ gösterilecek olan ve gerek meuu gerekse teknik iıibariJe gayet orijinal 

'cr<te . kanun dl1n Vilayete tebliğ I.ondra ır<• ~s.oo rvyork o.<~ 911, cümen mazbatasında deniyor sisnt karşılığı olarak 425,000 li- postası ve ayni zamanda llıif ve merakavor bir komedi olan 

büyük setli filminde bütün temaşakiraııı teshir etmişlerdir. 

ÖnilmUzdeki Perşembe akşamından itibaren 

M A J t K SİNEMAISNDA 

• ıl uE mn•tur. pans 11 
'fi 

00 Atına ''
6 

u.oo ki: Harici borçlardan çoğu tes- ra verilecektir. [ Ankara J vapuru 8 mayıs , -. Clnene ~ 12 ~O Roma O• 96 00 · J · bağJ t 
~'4uahede beş maddeden iba- •• ro.oo Anıesıerdım oı ıı; 75 vıve suret erme anmış ır. Tapu ve kadastro bütçesine, PtrfembP. akşamı Galata rıhtı· 

::ı:::, J,!6 ; 5 Sofyı 6• MJ oo Sabık Osmanlı imparatorluğu- 80 nahiye katibi i"in maaş kar- ınından hareketle Zonguldak, 
• '4uahedo'"" &öre mıinzam • Bu:ır- ı 'bM prat 15 11,00 nun taksime uğramış borçlann- "ılıg"ı konmu<:tur. lakin dairesi Ü 

·-.:=:=!.':..-..:.:.:.:~;;..;;..;;.._..;.;.;;.. ____ __;__;;,____ d h" · d" kı 'lk ' .. lneholu, Sinop, Samsun, nye, 
- an . ~ss;m~ze uşen sının ı dahiliyeye doğrudan doğruya 

ng DOlls#e tak~~tı hamıllerde buluna~ rne- raptedilmiş, fakat teşkilat ekse Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, 
rı &1 b~lıgden geçen se.neye aıt ola- riyetle muhafaza edildiğinden Rize Hopı'ya ·gidecek ve pa-

VC - nı da 192_9 bütçesıne kc;ınulan maaşlarda mühim bir tasarruf zar iıkelesile Rize, Sürmene, 1 

merfJ" en ç hı• r doktor ı• ntı• - on b_eş mılyonluk tahsısattan hasıl olmamıştır. Asıl tenzilat Of, Trabzon, Polathane, Görele 
tesvıye olunmuştur. Fakat açık iskıln masarıf fasıllarından ya- Giresun, Ordu, Fatı.a, Samsun, 

bir ' ça söyleme~ lfızıındır ki, harice pılmıştır. S İ 
r ve t bb •• s ettı• ' olan bu tediyeler paramızın kı- H . . b"t . d b' b" lnop, neboluya utrıyauk 

l tırma 1ar8 eşe u . ym:t~ne fev~~fı?e te_sir e~~i yük =~~:k b~ ~::~ e~çil:~. b~; gelecektlr. 
or. 1- ı:ıalı ıdaremız ıçın azım_muşKu- konsolosluk ilga edilmiş ve bun A_yvalık sür'at 

kal sklidarda İhsaniye ıokatm 1 Mlinire Hanım; saat 20 _de Ha!1 lat çıkaracak, lktısadf mzam~ !arla mütenasip diğer memur 
ocas >turan Konya hastanesi dok er oğlundan geçerken bırdenbı- zı _ı<~mamen .~zacak, memelketı ve mustahtemlerin maaşları ta postast 1 
llaniıııınndan mülazım Faruk B. re 3 kiti önüne çıkmış, ötesini• mızın. taka~ını esasından :ıarsa- sarruf edilmiştir. Matbuat idare (Menin) vapuru 6 Mayıs 
sı "' Kuzguncuk önlerinde va- berlıini tutmağa teşebbüs etmiş cak bır vazıyet husule getırmiş- si hariciyeye ilhak olunmuştur. Salı ı 7 de Sirkeci rıhtımından 

' rafından denire atılmıgtır. Hal- ler, kızcağız avaz avaz bağırma tir. Nafıa bütçesinde bir milyon hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
ı vermferyadı üzerine vapur dur- ğa başlamış, işin ne:ic~sinden Ayni bahiste dahilde görü- lira tenziUlt yapılmıştır. Bu ten Kiiçükkuyu, Edremit Burhı

yalni oradan geçen polis motörii korkan 3 arka~aş;_ Munıre Ha- len işlere temas olunarak geçen zilfıt vekalet binası inşaat mas-
ah~e.<etzedeyl kurtarmıı vapura nımın feryadı uzerıne savuşmuş sene altı yedi ytizbin muhacirin rafından, limanlar ve demiryol- niye, Ayvalığa gidecek ve 
bu him etml§tlr. Doktor Oülha- !ardır. iskan edildiği altı koldan şimen !arından milhendis mektebine dönüşte mezkOr iskelelerle blr-
koyıastanesine nakledilmiştir. 2- Karağaç deri fabrikasın- difer inşasm~ devam _olun~~ğu muavenetten temin edilmiştir. ilkte Altunoluıta uğrayarak 1 

... hara te•ebbilsiln sebebi si- da ralı~an Zehra H. evine gider Anadolu demıryolları ıle reJınln S 1 1 · f sl 'k' .. 11· gelecektir . 
• yıusE"" " ~ " • d' • 'k". hl u ş erı a ına ı ıyuz e ı 1 '1ıııl.•••••••••••I l aatalığıdır. ken kendi ini tanımadığı iki er ~atın ~l~n~ıgı, . ıger ~. ı ın sar bin lira yollar ve köprüler faslı fi 
1 . --o- kek takip etmiştir. ı~a'.eı.ı_ı~ın teııısat vucude

1
ge- na elli bin lira zam edilmiştir. !!1•••••••••••1111!!! 

• fıarknl Cad mlara sarkmtıhk Ekrem, ve Nazını ismindeki tırtıldıg ııa11ve olubnml uştur. khtı- İktısat vekaleti biit i ge- UOYÇE LEVA, T LL · I Y • 
" · sadf ve ma men a arımızın e- -ı te ı- Hasköy Odalar ıokağm- bu adamlar Zehra Hanıma çır' .. k . r 1 d - b cen seneye nı...aran 4,5 390 lı- Hambıırg, Brem, Aııver~, 
F bı:tS numaralı evde oturan mil kin sözler söylemi~lerdir. İki nuz f0 

d verım ı 0

1 Tıa ıg~u u~~; ra fazlaıı ile 13,226,534 İdi ola- Istanbul n Bahri Siyah ara. 
ı Jmtlt SUit!lyman Efendinin kızı mütecaviz yakalannııstır. man1ar. a V'C ~ç r cnöriil r . rak tesbit edilmiştir, bu faıılalı- .'ında azı' met ve avdet munta 

ı · sene erme raı;w~n g hen ış~ ğın mühim bir kısmı bilgiyi ar-
a Vil ler ı:nıızbatada cıdden e emmı- tırmağa, ihtisas! kuvvetlendir- zam pQlltası: Hamburg,Brem, 

V k fi} t ı yetlı olarak ~ayd ?1~muş ve meğe a rılmı tır. VekıUetin zi- Stetin, Anvers ve Roterdam 
/bj\ . g e a e m eşgu al!nan. b~ ı~etıcel~rı hır taraftan raat o~an ve

1
baytar kısımların dan limanımıza muv:neleli 

ko mılletımızın hamıyet ve feda- daki mücadele ıslah ve teksir beklenen vapurlar ; 
ır ?mBirincl ıahlfeden mabat) ı Heyetı, mütehassıslarla di - karlığına diğer taraftan se~t tetkik ve mu~faza olmak üzr; 
vın •kongrede okunacaktır. Ra- ğer ihtisası olduğunu bildiren ve. ~eta_netle çalışan hU~Gmetı- üç esas etrafında toplanmıştır. 

arlll'luzda sıtma mtıcadeleıin- hekimlerin veeaikini tetkik ede mızın hi?1met ~-gayr~~:n~ b?r Hayvanlar ve nebatları anz o
Z mtişahedelerimir ve memle rek icap eden mukarreratı itti- clu oldugumuz ı ave e . m'._ştır. lan haıtalıkların izale ve haşe
c3İnizde kegfolunan Uç sivrlııl haz edecek ve vesika almıyan- Mazbatada 929 senesı butçe retın itlafı ve ıslah ve teksir i

ır ks hakkında da izahat vardır. lar mütehassıslık iddiasında bu tatbikatı ~eçen senelere. nisbet- çln bütçeye gecen senelere nis-
h , ir~lmf kongrenin çok faidell lunamıyacaktır. le daha zıyade memnunıyet ve- beten fazla mikyasta muhassa-

ı Y ğı kanatindeyim. ÇUnkil Tedavi ve ilaç üçretleri rici bir halde gösterilmiş \ e da sat konulmuştur. 
il" r 1;anın her tarafında müte - Tedavi ve ilaç ücretlerinin ha evvel geçirilmiş olan kıtlık Ormanlann muhafazası, sa-
n IY.ısların sıtma mticadelesin- pahalı olduğuna dair bir şikıl- senelerinin tahsil nisbetler~n~ . nayiimizin inkişafı, ticaretimi
bl klıJ-aptıktan yenilikler mevzu- yet yoktur. bakılırsa ve altı aylık !ahsılat zin artması için de tahsisat ila-
F ra '!ısolacaktır. Bu ay sonun- Maamafih vekalet, her ihti- yekununun 103,845,000 !ıraya ba ve edilmiştir. 
le «ıi vdet edecejtim. mali naz an dikkate alarak mute liğ olduğu düşünülürse kalan --------
« ;ıtma mucadelesinin dil hir tarife yapmak suretile bu altı ay zarfında varidat tahmin-
~ı ) ı · ı ı il k lerine yakın bir netice alınaca-ı uı netice eri :n.ese eyı esasmc. aı_ı 1a. etme. 
Y~ 'A A d k f ı k k ib ümit olunabilir, denmekte ve emleketimizdc mücadele o- ıcın vrupa a ı ıat en tet ı -
v~ · · B · · mali vaziyetimiz emin olarak rı; •llnıntakalarda artık sıtma l etmıştır. u ı~ın uzaması çok gö~terilmektedir. 

hausu kalmamrs ve hastalık esaslı tetkikata lüıum görülme 
~: ~kazılmıştır. Mücadele yerle sinden ileri gelmistir. . Bütçe encümeni 930 bütçesi-

' kt :ıtf,n Eskiıehir, Antalya ve Yakında gerek doktorlar ve nin varidat kısmını222,732,.000 
h:ı.aada bu sene zarfında faa gerek eczaneler için birer ücret lira ve masraf bütçesini 222,604, 

~~ lttı tevsi edilecektir. tarifesi çıkacak ve halktan biı 023, lira olarak ttsbit etmiştir. 

Lüks \C zengin mefruş odaları 

ve nefis yemeklerilc meşhur 
Büyiikada'da 

KAtlPSO OT.ELİ 
müd~ Kurban Bayramı 
rlyetı 

münasebctilc teşrif edecek muh
terem mü~terllerinl müddeti ıka· 
metleri e. naıında ezher cihet 
memnun edece~inl yaat ve teb-

ır vrisinek mücadelesi de mat tarifelerde gösterilecek miktar- Mazbatada mall siyasetimizin 
1 le stlfadeyi temin etmiştir dan fazla iicret ~lı-~mıy:ıı;a.ktır: daimi hizmetlerde başkasına 

ıkat sıtmayı tamamen kal- Doktorla __ r •. te_dav.·ı u.cretı ıtıban muhtaç olmadan kendimize ki-
l k 1 f k ıd - · t ~İr eyler \ak bir ~aman meselesidir. e mev ıı ıçtımaı erme ve mua- ayet etme te o uguna ışare 

ı •hhi vaziyet ne halde? yeneh~nelerinin bulunduğu yer olunmakta ve bütçenin samimi- - ••• •••••••• 
1 'ıemlekctimizin sıhhi vaziye lere .gore. derecelere ayrılacak yet ve muvazenesini tam mana- Yelkenci vapurlan 

. k mucibi memnuniyet bir ve bıttabı 1?ahall~de_ hasta ka- sile muhafaza etmek, tediyede Karadtniz po!luı 
ı d' ç k f' t d bul eden bır hekım ıle maruf intizam gözetmek, hulasa da- ~'amsun ~ ır. ocu ve ıya ı a, ge b' d k 1 - .. h · T" k ı· · · 

ı Be JJsenelerc nisbetle ehemmi- ır o torun a acaı:-r ucret ara- hil ve arıc;te ur ma ıyesmın 
:ı ~urette azalmıştır. sında fark olacaktır. Ecza fiat- emniyet ve metin esaslı umdele 

n. lerinde ihtikar olduğundan ma ri olarak zikredilmektedir. 1karada vücude getirilmiş ı ~~~:;..1 Çarşaı11 ha , 
;ı 

a 

1 

1 

,o 
J 

. Hıfzıssıhha enstitüsü şar- hlmattar değilim. Mevcuda ila- Dev Jet bütçesi ile idare olu
:n mükemmel sıhhat mües- veten yeni bir eczane açmak hu nan matbaaların bütçeye yaptı-
.,lldir. Yeni te lcilatı sıhhiye susuna gelince, im bapta ahkamı o-1 bar ve buradaki imalatın çok 
• kanuniye haricine rıkılamaz. p"' abalıya mal oldug· u mazbata-pniz kat'iyet kesbettik- ~ 
,onra yapılacaktır. Frengi mücadelesi de ehemiyetle işaret olunmuş ve 

! Hıfzısaıhha kan u n u Frengi mücadelesini tevsi e-
reviye nizamnamesi ahkamına 
riayet edilecektir.,, demekle ik 

linii akşamı 6da Sirkeci rıhtımından 
barelıeıla ılotru [ Zonıuldalr, ine· 
bolu, Sımoun. Ordu, Gırc .. n. 
Trabzon. Sürmene ve Rize J ye 
ııtdecekıir. 

Tabill t için Sirkeclda Y ellı:enct 
hanında klin acentt1lııe müra· 

caaL Tel. lıtanbul 1515 
•'!ni çıkan umumi lufzıssıh
lanunu cidden memleketin 
hat teşkilatı esasiyesi,, ma
tındedir. Bu kanun ahkamı 
umııllüdür. Çocukların sıh 

ıi muhafazayı istihdaf eden 
mı da vardır. Mesela kü
ocukları sinema gibi eğlen 
rlerine götürerek uykusuz 
kmak menolunacaktır. 
lhtiıas vesikaları 

derek icap eden yerlere te. mil 
edeceğiz. Mücadele yapılan yer 
!erde bütün frengililer tedavi al 
tına alınarak sirayet tehlikesi
nin önüne geçilmiştir. Bunun 
içindedir ki, bu mıntakalarda ye 
niden frengiye tutulan yoktur . ., 

tifa etmiştir. ·--•••••••lllll•ıl 
Müsteşar Bey, verem müca- BARTIN POST ASI 

">ktorlara ihtısas vesikası 
ek ıc;in haziran iptidasında 
Jette bir jüri heyeti topla 
tır. 

• 

Suhuş ve veremle 
mücadele 

Hüsameddin Bey, fuhşu kal 
dırmağı istihdaf eden Dahiliye 
vekaletinin yeni tilamatnamesi 
dolayısile sari hastalık' darın na 
sıl takip edilecekleri hakkında 
ki ,uale cevaben: " Emrazı züh 

delesine de son derece ehem
miyet verildiğini işaret ederek 
Heybeli sanatoryomunun bu se 
ne tevsi olunacağını, ancak ye
ni sanatoryom açmak vil~yet 
ve belediyeler ait bir iş oldufu 
nu söylemi~tir. 

Hüsameddin Bey, dtin sıhhi 
ye müdürü Ali Rıza Beyi ziya
ret etmiş ve müessesatı sıhh~e 
yi Avrupadan avdetinden son
ra eezmeii'i nıuvafrk ııönnüstür. 

S ıh vapuru Ç . b u 1 mayıı ar~am a 
gUnü Sirkeci rıhtımından hare· 
ketle (Ereği~ Zonguldak, Bartın., 
Kurucaşile, Cide lnebolu, Uışc, 
Abana ) l~kelelerlne azimet ve 
avdet edecektir. 

Yük ve yolou için nıaıı.ııı 

miiracaııat: Sirkeci salonu k1rşı 

sında Mizan Otlu Hın No: 2 
Telefon lstınbul SB4 

Mllos vıpuru 8 mayııa doğru 
Troya • 10 • • 
Osıse 

" 
23 

" " Ollmpoı 
" 

26 • " 
Burgu, Varnı, Kösteneo, Kalaı 

ve lbrıll \çln 1Jm111ımızdın 
hareket edecelc vapurlar: 

Üll&e vapuru 2.1 26 m ıyısıa 
ıahmilde 

1 
Olimpos vapuru ~6·1!8 mıı111a 

tıhmilde 

Marmara vapuru 28·i9 n>ayısıa 
ıahmlldo 

Haınburg, Brtın. Anveu, Roterdam 
ve Dançlg için yakındı llınanımız· 

dan hAtelı:eı edecek vapurlar: 
Mllos "npuru 9· 12 mı 'l!ta 

tahmil de 
Akaya vupuru 14-IS mayısta 

tabmllde 
Noplla \lpuru 17·19 mıylata tah 
milde 
Yakında Londra ve Ruen ~e
!rlerine hareket edecek vapurla 

Milos vapuru · 13-16 mayısta 

ıahmllde 

Faıla ıafsil&t için Galalaıia 
Ovıkimyın Hanında kain 
muml acenteliğine miiracaa 
Telefon: Beyoğlu 641 -674 

Oıküdar hukuk htkimli&inden: 
M. fl.I. V. Denlıı: Mtiıttftrhlt ta

ralındın lÜSKODARDA Hace 1Ja-
1tne hatun mahalieılnde mukim Şl
naıi El. vı Lütfiye il aleyhine ml
ddeialeyh Şinasi efendlniıı Gedilı:li 
Zabit mektebinden ihraç edilmesine 
mebni mckıep masnlı olarak 630 
lira 90 kuruşun tahsili hUlonda ilı:a
me olııun dav111ın cereyan eden 
muhalı:tm11lnde mUddeablhin tahıl· 

llne karar nr!lmlf n bu bapıal<J 

lllmıa bir ıureıl müddeialeyh Şinaal 

efeadlye tıblll edilip diter nUshı61 
Luttiye hanımın iklınttphi meçhul 
oldu&undaıı bu bapta t111alm lı:ıhn111 

ihbarname mubıırenia ıon ikamet· 
clhi mahıJIHi be1'etl lhtlyariyttlae 
ve dil•• nuıbl.\t mahke:ne divanhı

nttine talik kılınmış oldu&uodın 
lrtyf!)·eı raıetr. ile ı!e ilin olunur. 

YEŞİL GÖZLER GÜZELİ 
filminin mümessilcsi dehıkAr 

MARiON DAViS 
ekranın üç bUyttk yıldııı 

MAE MURHA\', LILIAN GIŞ, ve POLANl·:<iHIYI 
bir sureti mükemınelede taklit etmektedi r 

Y annld çartımba ak>•mt 

MELEK SİNEMASINDA 
Ekranın on meşhur yıldızı 

B E B E ın A N İ E L s· in 
an son çevirdiği 

NE f AMlN GE~E 
kahkahalı s.,ıı komedi 

Ev~al Uınunı Müdürlü~ündeo: 
Guraba hastanesine llizumu olan sekiz kalem a!At ve edevatı 

tıbbiye ve kimycvlye lle ycvmt lüzumu olan (80 • 100) kilo Ek
meğin pazar!Lk suretlle ihalesi mayısın on dördüncu çar~amba 

günil saat on diırtte icra edileceğinden talip olanlanrı şeraiti anla 
mak üzere her gün IC\·nzım idaresine \'C ihale gıınil de idare 
encümenine müracaatları. 

ittihadı Milli 
Türk sigorta şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. Sigortalan halk için müsaitr 

şeraiti havidir 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır 
Aenıı•<:i lııılunııınyan şehirlerde acente araıı ·ıı -ı \ ll•lı: 

Telefon: Beyo~lu - 2003 

ltıanbul beşinci hukuk h kimi!· 
ğind•n; 

Reşit paşa veres.,i vekili avukat 
Yusuf Cemal molla btyln Galatadı 
ıopçular cadduınde şeltall sokağında 
33·37 No dükk&nda sütçü Naum 
Petro efendi ıleyhıne ik•me eylediği 
leahi akt ve bedeli icar da\ asından 
dolayı !leclittebliğ gönderilen dnetiyı 
zahnnı mumıilnhin mezkOr dillı.kln
dan çıkaran bıi semıi meçhul• git· 
ıiği mıhallr>i muhtarı ve mahkeme 
mübaşiri taralından verilen meşruhtl· 
tan 111la~ılmış ve bermuclbl talep 
i!Ancn tebl:gaı icrasına karar verilmif 
\'C yevm nıuhakcmenin 7 Haziran 
930 tarihın• milsadil cumartesi gUnil 
,ut 14de ıayin kılındığına dair olan 
davetiye mahkeme dıyanhane<lne ta
lik kılınmı~ olduğundan yevml ve 
velı.ıi mezktlrJa ınahlı.cmede bi11at 
ve yahut tarafındın muuddak bir 
senetle vekil gôndermrsl !Uzumu 
bov111 H akıl takdirde hakkında 11· 
laİıen muamtle icra olunacafı ıe•-
111 olunur. 

Uataba91 •ranıyor 
Otoraobil ı,ıerilc me~gu! bü

yük bir ticareıhanr dö~emccllli: 
ve karosericilik işlerinde tecrü
beli bir usta aranmaktadır. lngi
lizce konu~ması me~ruttur, 

Yalnız bu ustabaşılık vazife
sini ifaya muktedir olanlar "ustı
bışı.. rumuzu tahtında Istanbul 
176 posta kuruıuna tahriren 
mUrıcaat edebilirler. 

Raşit Riza ve 
arkadııtları 

Bu akşam 
9,~5 de Fransız Tiyatro,unda 

San1son 
J-1, Berinttayiııdtıı tcrrnmc 4 

oerde. Gi~e l(Ülllİıızden aı·ıktır. 

f3oyacı aranıyor 
Otomobil işlerile meşgul nıa· 

ruf bir ılcatethane boya piiskllr
me tabancasile kullanılacak mah
lut boyalarda te<:rübe görmii~ 

ve lngilizı:e konu~abilen bir 
boyacı ırnmaktadır. Teklilatııı 

"Otomobil" rumuzu tahunda 
Isıanbtıl 176 Posra kutu,,-u ad
r~sine tahriren gön<lerilıneı.L 

Sulıınıbmet be~ncl sulh hukulc 
hAkiınllginden: 

lnanbulda Kalıçacı 1 ltiıcylr 
mıballcılndc Sepetçi hanı sokagınd• 
mağan<ındı ve Sepcıçi hanı deru 
nuoda atelycsinde hazır kuııdou 
ılcarctile mtişteıil iken 7-~:JIOl-92!1 
tarihinde vefaı ,.e terekui mıhktmc· 
mlzce derdesti tasfiye bulunan mu
tevelfa Arııki Boyaclyan l\fendiden 
alacaklı olup alacaklın sıra defterinin 
bilinci sıra, ının (il) fıkrasına kayde
dilen alacaklıların nam alacakların> 
ve sıra defterinde sureti adiycde 
kaydedilen alacaklıların ilk tevziat 
olmak tfzcre \'Crilmc·i cakarrlir eden 
\·üzde yirmi beşi olmak \lzcre mahi 
halin yedinci çarşam b• günü ô,;leden 
sonra saat on dorı raddelerinde 
mahkemede milte~ckkil tasfiye heye· 
tine müracaatla makbuz mııkabiiind• 
alacıklarını almaları lüzumu il~n 
olunur. 

Pertevniyal Vakıfrndan: 
Şişlide İzzet Paşa sokağında 

Valide apartımanın 3, 7, 9 nu
maralı daireleri müzayedesi bir 
hafta müddetle temdit edilnıİŞ 
tir. Müzayede günü Mayıs ayı· 
nın 14 üncü Çarsamba günüdüı·. 
Talip olanların yevmi mezkfır
da saat on beşe kadar İstanbul 
Evkaf müdüriyetinde Pertevn1• 

yal idaresine veya idare encünı• 
nine ,.,..;;~~r,.at etmeleri 



ltASAN KOLONYASI: Limon Çiçeklerinden !!~;~~:ı~ oı~i~ 9-0 derecedir. 
llunyada mcHut biitun rn(ıteırcddin memkhtlerin ıtriyat mütehassısları, esans fabrikaları l !asan Koloııy;Nnın cnrt·s Ye nıhniivaz kokusu karşısında !Al ve hayran k:ılnıı~lar ve lııı nefis Şark miıstahzarındarı külli)t·tli sipari~ <'tmc:..:cdirle• 
\lernlekctimizin YC ecnebilerin en kibnr zevatı 1 lasm Kolonyası istimal etmekte olup daima \'C t!dima sahibini tebrik etmektedirler. 1 lastalara lıav:ıt ıe ;ifa \'erir. Bayıı;ııılık, sinir, heyecan, h:ı~ ağrısı, çarpıntı zanıanla"nd.ı l• • ha)',ıt 
.!,dkıışıdır. Fiatlarda ıııuıhi~ tenzilat yapılmı~tır. 3.'i, 60, 1 l O, 200 kuru~luk ~i~elerde satılır. 1 !asan Ecza Deposudur. · 

·BAYRAM 

KUMBARA 

ALINIZ 

w çocugunuza 
hediye alacak· 
sanız kumba· 
ra alanız. Çün· 
kü kumbara 
hem çocuğun 
en güzel oyun· 
cağıdır, hem 
de onu tasar· 
rufa ahttıran 
bir vasıtadır. 
Kumbara bil· 
tün evin ne,'e· 
~0dir;, 7 

Türkiye 13arı.kas• 

Piyango Müdürlüğünden: 
ı - Piyango müdürlüğü ıçın 

ilıukteıtl ıo, ı l, 12, 13 Unciı ıertip 
t1Yııngo biletlerinin mUnakasa11 ka
apaJı zarf usulil ile lora edileceğin-

den milnaka11ya ijıirak edeceklerin 
•ttnımeyl almak üzere ,1000) lira 

Pey akçası ile birlikteı 
~ 2 - Keza numuneleri veçhile 
1 \OOOadet icra kAğııl•n ub ettiril .. 
•!ttnden ıaba talip olacakların pey 
•l;ıları ile birlikte 7 /5/9110 çarşamba 
~unu ~ut l 4 tı ıavyare muba yaat 
0tıılsronunı mUrıcaatları. 

,...._ Bursada -
lier türlü asri kon -
forları haiz ve oto -
n1ohili her gün Mu
anyada ınisafirlerini 

bekler . 

..2,tel Çekirge Palas 

MAMA 
~ ?, rı·ı 0ınuzHıın° Ş İ N A S İ 
"'--- en >ıhhi gıdasıdır. 

Satılık kclenlr va !(aycı lüks 

TENEZZ~H . M~T~R~ 
ltasın Ecza deposuna milracaaı 

~1\. TILIK ve KİRALIK 
I<uıguncuk üzerinde 1''rcnk Te· 

~de, iskeleye ve Bağlırbııı Tram
~:y duralın• onar dakika mesafede 
"llı, botaza ve Marmaraya hakim 
ltvkali.de mamur vı dıvarlı çevrili 
•hçe içinde (~:mine Sultan s~ravı) 

~ . 
•tııııc maruf köşkler ve mUıtemlllıı 

~.ili 1, •n ve ayrı ayrı >anlık ve kiralıktır. 
Q 'Y•nlerln Şımlı Hanında 15-16 
l' urııerolu yazıhaneye mUracaaılan. 
~on: lsıanbul 3126 

İLAN 
l'iincl şirketinden: 

BUYÜK 

TllYlBE rtllNG~S~ 
8, INCl TER'l'lP 4. uNCÜ KEŞİl)E 

11 MA YIS1930 
Keşideler; \ 1ilayct, ~ehre
ınaııetı, Deft.er(larlık, l~, Zi
raat, 'Te ()sınaı1lı l3a11l{alar1 
Mural<ıplarl ve halk l1uzu-

runda yapılır. 
Büyük ikramiye 

45.000 Liradır 
ller l(cşide<Je çıkaıı 11uıııara
lar tel<rar dolaba koıın1az 

- ," .... 

T - 8 •Ylarından itibaren •Utten kMllme zamanı 
ve n•tvU nUmr:aı .. naeında ıetlmal •dllen Y• 
-- emnleız bir uneur-u &"tdall olan - J 

PHDSPHATlllE 
FALltRES 

F O S FA TİN F A LIE R 
sayesinde temin edilir. Fosfatın f'all er 
yavruların yüzlerine tazelik ve penbelik, 
adelAta kuv vet verir. ve onları ıürbüz 
kılar. 

Yalını~ bir Fosta.tın vardır 

o da FOSFATİN FALİ ER dir. 
< Al•m•tl farık·a) 

unırı.UlııDEW l~llMAP EDIHIZ =HER YERDE snıu• · ..... 

tı Üzerleri eski arıp hurufatı ile 
( lı\ıııış Tünele ait Tünel fişleri, 

1,
1
'.ton biletler Ye abonman karne

lıııınir. 1 haziran 1930 tarihinden 

h llAn olunur. 
ISTANBUL VIL11.YET 

DEFTERDARLIK ILANATI 
ı, '•ren muıeber olmayacakları aba- 1 

1 tııcrindc bu kabil fişler, karton 

•tlc-, VC\'a abonman karneleri bu· ---------- ---------------• ı"~P ıa Lı~nları 31 mayıs 1930 ıari-
nc kadar ı timal cdemevccck olan· 
rırı . · 

ı ti ' Ytnı fı~lcr ve abonnıan karne-
" llı•ık lıilındc hunları tebdil etmek 
:ere mezkur tarihe hdır . Tünel 
"'•rln .. ı d e muracaat eıme en kap 
tr. llu mllddeıin ınürurundn •sonra 

~.tzkcır fışler, biletler 'e abonman 
r"'clert muttbtr olma\·acak ve ka-

t~bd·ı . 1 mey•ceklerdtr. 

:\il l>IRl\'ET 

ADANA DEFTERDARLiulNDAı'J: 
Adananın Karata~ mılıiyeslııdlki karata~ dalyanı elycvm ~çık 

dalyan saydımsenıek resmi ile birlikte mahfuz şartnamesi daire
sinde yedi sene miit!detlc ve kapJlı zar[ usulile müzayedeye ko
ııulmu~tıır. Taliplerin yedi senelik muhammen icar bedeli olan 
S0,000 liranın yüzde yedi buçuğu nisl>etinde kanunen kabulu 
caiz muvakkat teminatlarını havi teklif zarflarını vermek lizerc 
ycYıııi ihale ol~n 1 S Mayıs 930 Perşembe p;ünil saat on beşten 
cıel defterdarlıkta mütc~ckkil satı~ komisyonu riyasetine miiracaat 
cylenıcleri. l'alsilat almak ve }'& ~:ırtnameyi görmek ve suretini 

almak isteyenler her g(irı Adana emlak i :ıresine mUra1:aat edebilirler, 

fstilade ile otomobil, Motorbot, Saııdnl, 
Oenıir knpu ve pRrmaklıklar, llane dogr~ma· 
ları, l\\oLıilya, Kalorifer Radyolorll v~ saıre 

bo) nın~k isterseniz 

Dünyanın ' .ı ,ntikenıır.el 

''STILKOT 
Hlstikli emay boyasını 

tercih ediniz. Zira çok 
pa laktır. Uzun müddet 
dayanır ve fırça izleri 
asla göstermez. Toza, 
soğuğa, gilneşe, lstime, 
ıuzlu su ve tozlu havaya 
aside, umum yağlara ve 
harici her tesirala mUtc-
lıammildir. 

'' 

, iirkiye Acentahğı ve umumi deposu 
Galata Kürekçiler AHEN ve MUNlH 

HAN, No. 3·5 

Telefon: (Beyoğlu 1768) 

"The Paint from the Rubber Tree" 

FIRÇALARI 
Fcııncn tcnıiıcli•. 1 lcr fırça hnal 

olund•Jj!U :ıııdcıı itib;;rcıı par~cmıcnli 
lıir 1.arl dcrunura 'az'edih:rck lıir 

kt;tıı içine kr.ııur. Tuylcrin gerek 
~ekli va:!'ı 'c gerek CV'<tfı ;;ayesin 
de di~lcri :nııkcmnıcl surette frrç:ı

, ... ---. .. ı!ıııi_ mııııiııi~ ---- D :== ·: :~ ::-: :: : : ~~:: 
j i Hanımlar eşya dairesinin 
: kat'i tasfiyesi hasebile 

! ! M~~TE~Nl ~lTI' Bli~lMliTIR. 
' . 
: : Hanımefendiler, l • 

Sizin \'e çocuklarınız için ynp;ıcağınız 

,. 

•• 
. . . . 
t • 
)1 

rnübayaatta hu ye~fıne fır:;attan i.,tıfade ı , 
! ' ediniz. • i 
ı 
l 

1: 

AL 
1 ~arkı d<'ğil. .. 

' . 
' 

! gi'ızcl l>İ r hoyad ı r. 
-· ----~--~~~ ....... , 

1 lnıasra ~elediJe riJasetinden: 
Soğukpunar memba toplama ameliyatının birinci kısrın in

şaatı hitam bulduğundan ikinci kısım inşaat için berveçhizir şe
raitle yapılacak insaat kapalı zarf usulile münakasaya konul 
muştur. 

, l -Son depodan yani değirmenin üzerindeki noktadan Vila
yet hastanesi civarındaki yapılacak depoya kadar 1000-1200 
metre tulündeki mahaJlin hafriyatı ve kapatılması. 

1 

2 - Son depodan hastane yanındaki depoya kadar olanv, 
1000-1200 metre mahalle döşenilecek beton künklerin imali ve 1 

ferşi. 
3 - Birinci maddede muharrer hafriyat bir metre derinlı- : 

ğinde ve bir metre arzında olmak üzre hafredilecek ve inşaatın 1 . 
hitamında yapılacaktır. Ve bu kısım 1000-1200 metre tulünd~-ıi 
eli • 

4 - İkinci maddede muharrer beton künklerin kalıbı be- k 1 
tediye mühendisi tarafından gösterilecek şekilde ve evsafta mii·~ 1 
teahhit tarafından yapılacak ve künkler çimento ve kum ve de-" 
mir icrası belediye fen memuru tahtı murakabe ve kontrolünde~ 
bulunacaktır. Malzeme nisbeti ve demiri noksan ç'mentosu bo
zuk olarak dökülecek künkler kabul edilmiyecektir. Künkler nl~ ı 
keşifnamede münderiç eb'ada göre bir metre tulünde ve beş san·'I 
timetre kalınlığında ve kutru dahilisi O 30 santimetre olacaktır.11 ı 

5 - İnşaatın mebdei noktasından nihayet noktasına kadar., 
olan 1000-1200 metro mesafe arasında mühendisliğin gösterdı-., 1 
ği ve projede muharrer şekil ve eb'atta 12 adet mahzenler (kum·ır 
luk) ve bu mahzenler suların harice akmaması için aynca kuruı2 , 

1 taştan (turublen) savaklar yapılacaktır. ' 1 

• 6 - Münakasaya iştirak edecekler belediyelere ait usulü;~ S 
'.münakasa ve müzayede hakkındaki kanunun mevaddı mahsusa-,, ı 

1 

sında muharrer şeraite tabi ve ~; 7,5 depozito akçası veya teki f 
varakalarile maan veyahut banka mektuplarile irae ve ita edilt'· 
cektir. • ~ 

7 - Müteahhit ihaleyi müteakıp mukavelenamesini katı-
• hiadilden tasdik ettirmege mecbur olduğu gibi hipotek usulile 

Fırçaların fi atı 50 kuruştur. depozitosunu teminatı ve kat'iyeye tahvil etmediği takdirde 1ıe-
lamak kahil olur 

,.....,,......,,....,"""_,,-v"V"....,..V-V""""" cx:xJ her ay kendisine verileck istihkak raporundan ~' 7, ksİlerek tc- ı 
minatı kafiyeye irca edilecektir. ı 

...,,,....,.~..A.,,..,,.,...o/ UCUZLU K ~ 1 
8 - Müteahhit her ay fen memuru tarafından verilecek 

l I 
istihkak raporu muhteviyatı tediye edilecektir. Müddeti inşaat 

Ka,c parıtalorılar 6 lırudan itılıaren 4 ay olup hitamında bir heyet tarafından kabulü muvakkati ve ' 
Fa~tazi ko hımkr 8 " 1 6 ay sonra kabulü kat'i yapılarak teminatı kendisine iade ed • 
Lach~rt p:rdc>iıler ı 3 ,. ,. ' lecc!ttir. 6 ay zarfında fevkalade ahval müstesna olmak şartile 
(,'ocuk elbisdcri 4 ,, O:J· bozulan inşaat müteahhit tarafından bila bedel tamir tecdit edi· J 

K . . Al. n. ,1 lecektır. 
)o::::x:) az lll ll'(' 1 l IZa ·' Liessesatı 9 - Müteahhit taahhütlerini kısmen veya tamamen ifa et- \ 

Eminöntı mediği takdirde mukaveleyi ve depozitosu irat kaydedilir. İnşa· · 
-------------------------- at emanet veya ihale surctile ikmal ettirilip müteahhidin depo-

zonRUl~ak f i!aJeli Encümeni Daiınisin~eu·. zitosu zarara kifayet etmediği takdirde emvali sairesine miıra-
9 U caat edilecektir. 

.'l~n~ıda yer n miktarları yazılı yerlcr için cem'an (22233) 10 - 1200 metre tulündeki mahallin hafri ve kapatılması 
mctrl' nıik'ap h:ı 'Ti ta~. yollar boyunda gösterilecek yerlere isti[ ve beton künklerin imal ve ferşi ve mahzenler ve kuru duvarla
edllmek ve '28, 5 rıJO ç;ır~amba gi.:nü saat on be~te encümence nn inşası cem'an 7000 lira ile olacağına dair tanzim edilen 7000 
ihale edilmek üzere Bartın ile Rc~adlyc yolu taşları kapalı diğer· liralık keşif varakası eblediyede mahfuztur. 
Icri açık munakasaya konulduğu ve şartnamesini görmek isteyen 11 - İhalesi ilan tarihi olan 25 nisan cuma gününden iti· 
talipkriıı cııdimeıı kalcnıiııe müracaat etmeleri ilan olunur. baren 15 mayıs perşembe günli saat 15 te ihalesi Amasya bele-

M. diye meclisine icra edilecektir. 

Bartın - ~:ay Cuma 
l•~re~li - Devrek 
Zonguldak - Kozlu 
Devrek Re~adiye 

yolu 1 10950 .. ~~ ...................... . 
,. 
" 

• • • 

2856 
3.100 
5127 

22233 
l 

Zongul~ak f iliyeti Encümeni daiın is in~ın : 
Bartın Boğaz ve deresinin açılma ve temizlenmesi için müddeti 

zarfında talip çıkmadı!!;ındaıı 28 mayıs 9~0 çarşamba günU saK( 

on beşte vilayet encumenlnde ihalesi icra kılınmak ilzere miına

kasası temdit edllmi;-tir. Şartnamesini görmek isteyenlerin Ankarada 
Nafia vekAletine ye lsranbul ,·ilA.yetine ve Zonguldak vitı\yet 
encümenine nıiiracaat eylemeleri l!An olunur. 

Emvali ı11etruke ıniidürliiğünden: 

Satılık Oda Hissesi 
Bahçckapıda Şch Mehmet Geyllni mahallesinde Kömürcü soka

ğı.uda Şapçı hanı derununda 34 numaralı odanın Hazineye ait 
altıdı dört bisseı;lnin bedeli dört taksitte ödenmek üzere 935 lira 
hedeli muhammen ile 25-5-930 tarihine müsadlf pazar günıı saat 
1 5 te pazarlık su•etile müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin % 7 ,50 
hesabik teminat makl:uzlarilc I'tanbul ı\11111 t:mltk miirluriycti 
satı':' kc•~l~\'J.>'l'ı ı .,, ıral· ıt C} !..·· ı ·lt!rİ. 

lngilterede kazanını~ oldukları birinci 
mükAfattan sonra 

Filips(r Biti P ~) 
Radyoları 

Çekoslovakyada daha iki parlak mu 
vaffakıyet kazanarak 200 ld~i(k'1 ~ 
mürekkep hlr hakem heyetine\! 

Dünyanın En nıüken1ınel 

RADYOLARI~ 
olarak ta•oıif edil .i~tır. 

İşletmek için : 
Fişi cereyana takmak, bir 

tek dUOmeslnl çevirmek 

KAFİDİR 
Cmumi n 1,illerL .. . 

~ .. ' 
Galata Hezaraa Han No ı4, Po~h knlusn Cala!a 409 ·~i 

Relios Müessesalt 
....................... ••• 
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ıa.u 
~ BAVRA 

rınızı (YERLi MALLARI) ile süsle 
Şapka, iskarpin, fotin, y~inlüler, 

BAKIRKOY, BEYKOZ, FESHANE, 
ipekliler, örme jaketler1 

HF.REKE fabrikalarımızın 

gömlekler, 
en S!iiğlim 

tuhafiye 
ve zarif 

eşyası, 

mBmulib 
• TÜRKiYE SANA YI ve MEADIN BANKASI fabrikalarına alt 

Yerli Mallar Pazarı 
_... Bahçekapıda Birinci Vakıf Hanı altında 

~ . ~•-f'• • • '.. • ~ • .. ' ... ":. : .: .. · .. ~ : - ... 

• • 
1 1 

r Fıatlarıınızı, 

l;ılata'da Karaköy-

lnıınaşlarınıızın cıns Ye bi~·inıini piyasad~kiler: t> 111ııl<ayesc ediniz 

Büyük 

Elbise 

İstanbul Mahk•mei Asliye Birinci lstanbul 4 üncü icra memurluğun- t 
Ticaret Dairesinden: 1 dan: 

. . . . 1 Açık artrm~ ile paraya çevrilecek 
Mahkem<ee ılanı ıflasına karar ve- · k 1.. ld · b' b · · M B gayrı men u un ne o ugu: ır ap 

lstanbul iskan mudil 
IUOUnden: 

l'kfo daıre<in.!e ~I 
nuk~anlarını lknı1l edemi' c~ rnı.ı 

cırlırın bimleri \ ı lhet g• 'ctcıf 
dt Börnk<;i !ırırı 

ittisalinde ki buyuk 

mahallebiLınin 

tünde klln .\hığazalarınııı 

Kat'iyen rel(abet kabul etınez fiatlarla satınakta olduğuna kaııaat cdecksiııiz. 
Bazı mallarımızın flatları bervechl atldlr: 

lngıliz biçimi kuma~tnrı asri biçimde 

Kostümler 16 ı 2 nra.ın 
ıttbarcn 

~:nıpcrmcabilize her rcnlHc " \laıııldbcrg ., 

Pardesüler 24 1/2 ~i~adan 
ıubaren 

~·o~ukfar için >pOr ve iyi dıı . kumaşlardan 

Kostu-mler 6 Hradan 
itil•aren 

f:n >an moda kaşa 

pantalonlar 6 ı 
Btya,1, ye gay<r ~ık biçimde 

iradan 
2 

ı tibarcn 

iyi cins 

)ık Ye hafif teminatlı dns 

liradan Trençkot 1~~~~;- 18 itib:ırcn 

lngillz biçimi kumaşlardan 'e kusursuz 

Pardesüler 2 
Hradan 
itibarl'n 

Hanın1Jar dairesinde: 

lngiliz blçi mi kuma~taıı ~ık 'e sun moda 

Mantolar 151 ı .Eradan 
ıtılıarcn 

1 lanımJara mahsus temin atlı cins bu renk 

rılmış olan arpu,çular . arnatan dükan üstünde oda. Gayri menkuliın 
hanında 6 numarada tuhafıyecı Sısak b 1 dug"• c k' ahalle i sokag" ı 
B "Jb ' 1 El d. . 1 . u un " m v ı m s . , " u ü yan en ıye aıt cmva c verı- (j k"d S"I -
1 k h dd

. 
1
• 'k d .... 1 numarası: s u ar u eymanaga m. 

, en ıymc:t a ı ayı ın a goru eme D · ·ı · · lO N 
d' . 'h ti .h 1 . . k" .. .. 1 emırcı er ıçın s. c. o. 

1 ~ 1 cı e ,.. 1 adcsıne ım an goru.hcme Takdir olunan kıymet: 1200 L. Ar 
nuş ve mUzaye c 19-5-930 tarı ıı1c 1 - .. 

1 

.. d'f p · .. .. k b'l 1 tırmanın yapı acagı, yer, gun saat: 
musa_ ı a z?rtesı ~unu .ve 3 .. 1 0 a - İst. 4 üncü icra dairesinde 12-6-930 
madıgı takdırde ımıt.eakıp. g.'"'nler~e Perşembe 14 ila 16 ya kadar. 
saat 10,30 a talık cdılmıştır. Zam ıle 1 1 - İşbu gayri menkulün artırma 
talip olanların tarih ve vakti mezktir-
da mahallinde hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

şartnamesi 1-6-930 tarihinden itiba 
ren 930 - 77 No. ile İst. 4 üncü icra 
dairesinin muayyen numarasında her 
kesin görebilmesi için açıktır. İlanda 

laı. 4 Üncü icra memurluğundan: yazılı olanlardan fazla malumat al
Açık artrma ile paraya çevrilecek mak istiyenler. işbu şartnameye ve 

gayri menkulün ne olduğu: Adalet 930-77 dosya numarasile memuriye 
hanı namile maruf hanın •540 da 38 timize müracaat etmeldir. 
hissesi. Gayri menkulün bulunduğu 2 - Arttırmaya iştirak için yukar
mevki mahallesi, sokağı, numarası~ da yazılı kıymetin yüzde yedi temi 
Galata Bereket zade M. atik Pcrşem- nat gösterilecektir. 
be pazarı caddesi hezaran ve Bank 3 - Hakları tapu sicillile sabit ol-

• 

cedit hezaran ve Bank sokağında z, mıyan ipotekli alacaklılarla diğer all-
4 6 2 4 16 18 · 2 4 .1• 10 ka. darların ve irtifak hakk.ı aahip.leri-

1 

h·5·9JO tarla 

n ushe;ın cl.ı tll-1 cdı lmı:tir. 1 "' 
hinde- i tıbar~·• ı;: g~n zar,.ındJ 

hakları zaıi 

Eski ve yıprann11Ş 
arabanızı yeni -

letnıek için 

• • • • • • yenı • • 1 " 11 b h ki h 1 f nın u a arını ve ususı e aııı ve· 

1 dur. masrafa d"ir olan iddialarını i~bu i15n nitrOSt 1 luzik 1.: m :ı y e boyasil c 
Takdir olunan kıymet: Tamamına tarihinden itibaren yirmi gün içinde yatınız. 

60,000 Artırmanın yapılacag"ı, yer, evrakı müsbitelerile birlikte memu-
l ~raha nııı kaı 'i yyrn 

DUl(ü(D~ 

gün, s;ı.at: st 4 üncü icra dairesinde riyetimize bildirilmeleri icap eder ak-J 
26-5-930 Pazartesi saat 14 ten 16 ya si halde hakları tapu sicillile sabit ol- O Ü K Ü ile ho!· •l•tıgı 
kadar. mryanJar satış bedelinin payJaşmaLııı 

d h · k ı ı ' kında cilacınızd~n rıı uıl akn t<ll' 
1 - İşbu gayri menkulün artırma a arıç a ır ar. 

şartnamesi 15-5-930 tarihinden itiba- 4 - Gösterilen gimde artırmaya iş! nıt alınız. 

Pantalonlar 7 ı -ı liradan 
iti haren T k t pard~· renç o siikr 18 ren 929'--39 No. ile İst 4 üncü icra tirak edenler artırma şartnamesini, Gala tada Kıir< kçıltnle 49 nu· 

dairesinin muayyen numarasında her okumuş v~ lüzumlu malftmatı almış ı ma.rada :\n11vi \ C ınt1· t oml.:ı ~iı.;•· 
kesin görebilmesi için açıktır. İlıinda bunları tamamen kabul etmiş ad '" 1 reıhancsinde >otılır. 

itihar~n 

liradan 

Çocuklara ınahsus kostünıler, pardesüler, trençkotlar, nnı~anıbalar, pantalonlar 
ve saireııin en müntahap çeşitleri dahi nıevcuttur. 

yazılı olanlardan fazla maHlmat al- itibar olunurlar. Üstünde bırakılar ' Türkiye umum ac entaları: 
mak istiyenler, işbu şartnameye ve gayri menkulün bedeli zamanında ' O 

ve 'J e e · k ı 'k' · b' ERENŞTA YN , .e TOLED 
929-39 dosya numarasile memuriye t rı milzs gabyn mben ıı ı ıncı ır ar lstanbul .'ltı I' "m .ı •· 1 lan "c· ! 
timize müracaat etmelidir. ırma e satı r ve edel farkı ve mah " , ' 

run kalınan yüzde beş faiz ve diğer lı••••••••••d-.-.. 
• 1'EDiYA1'TA BÜYÜK 1'ESIIILAT 2 - Arttırmaya iştirak için yukar- zararlar ayrıca hükme hacet kalmak- ] ı"' • J 1 

da yazılı kıymetin yüzde yedi temı sızın mcmuriyetimizce alıcıdan tah- ~ lll l l l )' t' { Sa il< lr 

• 

9ınm hayalı .. I 
Mlkroplarla dolu. 
haetalık nakili al• 
naklar eızın ve ço
cuklarıilız için bl· 
rar öliim hayalldlr 
Onları Fllt ile Ol· 
dUrUnU;<. 

_;Daha _:çabuk _jldürilr 
Uıııuml Depoau:J. BERT ve ŞÜREKASI İstanbul-Galata Voyvoda Harr 

En a ıa ve her -c-ln_s_>~~>-~0<X:;a 

Mevsim ayakkapları 
Beyoğlunda i~tiklal caddesinde 367 t'o. lu 

N. AMiRALi 
J>Cıı:O<kundura mağazasında bulursunuz.,,..,..,...., ..... -------____ .. ___ _ 
:ma~f a Janoarına yeni el ral nıetlebi ınuoürlü~üu ~en 

Kütahya Jandarma Yeni efrat mektebinin üç aylık kırk ka
em erzak, yem ve mahrukatının aleni münakasası 930 senesi 
~a?'ısını~ Yi~i Bi~nci Çaı:ıamba günü saat 15 te Kütahya be
edıye daıresınde muteşekkıl komisyonda icra edileceğinden 
aliplerin şartnameyi almak ve görmek üzre mektep müdüri):e-

. .irıe müracaatları •• , , 
• 

ı-• • •r s'™ 

ı DevletDemiryolları 
idaresi ilanatı 

nat gösterilecektir. · sil oluqur. Beş numaralı fıkradaki 
3 - Hakları tapu sicillile 5'1bit ol- şart tahakkuk etmek kaydile ü:; de- t lll lİ (l lİ l' l t•I tı· l·I il dl' jl 

mı yan ipotekli alacaklılarla dig-er ala- fa bağrıldıktan sonra gayri menkul' r 6 
en rok artıranın "st" d b •· J · Fitnll \ 'C Atiıc il an ı nlar.o kadarların ve irtifak hakkı sahipleri- ' u un e ıra.>• ır. l -

nin bu haklarını ve hususile faiz ve Şart tahaklric.uk etmezse artırma geri ı ikraz numaralı dt:vn ~ ı etl i ınuC.J 
masrafa dair olan iddialarını i bu ilan bırakılıp alıcı taahhütlerinden kortu- t c ~:mnlrd endığından •st·krnt. 

'h' !ur ve teminat ta kalkar. ı d ' • tarı ınden itibaren yirmi gün içinrle c ikleri mebla~ ınuk a lıili.ode . '" • 
B h. · 1 k 1 k kı .. b' ı ı 5 - Artırmanın birinci veya ikinci · ~ erveç ızır ma zeme apa ı zarfla münakasaya on111uştur. e~ra. ?'us .•t~ ~ri e bi~likte memu- 1 namına mcrhun bulunan ~ilivrl 

Münakasa 19 Mayis Pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada . r~yetımıze bıldırılmele~ı .ic?p ede~ ak- :d:·~~~u:~ ::~~~ ~ee~=~:~~n :::~:~= puda ilacı karagö7. mahalle,i 
Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. sı halde hakları tapu. s~cillıle sabıt ol- göre dig"er şartlar. 1 lisardihl silivribpu >oka~ındı •:,, 

M
.. . . . . mıyanlar satış bedelının paylaşmasın 2 2 Ilı' 
unakasaya ıştırak edeceklerın teklıf mektuplarını ve mu- da hariç kalırlar. Vergi, Beledi, icare, bilcüm)e rU- · ve yeni 2-4-'J numaralı ve 

vakkat teminatlarını ayni günde saat 15 şe kadar münakasa sum müşteriye aittir. Yazılan dükkan arşın ma üıe rine mebni bir ksl 
katiplig" ine vermeleri lazınıdır. 4 - Gösterilen günde artırmaya iş yukarda gösterilen 12-«5-930 tar!- ibaret bahçe ve miiştemil:\tı s1IC' 

tirak edenler artırma şartnamesini hlnd İ t • .. u · ,,, 
Talipler münakasa şartnamelen'nı· ı"kı' Jı"ra mukabilı'nde Anka- k e s · ~ unc ıcra memurluğu o- hni harn;ı bir ına~azı ,.e ıki u• 

o umuş ve lüzumlu malumatı alını~ dasında işbu iUin ve gösterilen artır- • b<' 
rada, muhasebat dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa veznesin- burıları tamamen kabul etmiş ad ve ma şartnamesi dairesinde satılaca"ı kanın tamamı ,·adc<i hitamınJa 1 
den tedarik edebilirler. itibar olunurlar. Ustünde bırakılan ilan olunur. 6 cun verilmcnıesimkıı Jolayı ~at•' 

Kaol, zımpara ıkağıdı, toz boya vernik, gomaika neft ve bezir gayri menkulün bedeli zamanında çıkmlarak 70 Um bedel ile milıtıt' 
• , d h verilmezse gayri menkul ikinci bir ar Sultan Ahmet Be9incl Sulh Hu- si namına kat"! kararı çekilmiş ık 

yagı ve a a mufassal malfunat için münakasa şartnamesine tırma ile satıbr ve bedel farkı ve malı kuk mahkemesinden·. t 
müracaat olunmalıdrr. k 1 . bukere vGzde on zam ile muı 

run a ınan yllzde betfaiz ve dl"er Sırkeci'de. Hüdavendiaar caddde- k k · .. d b d • ıırl • • • ı " • çı ara muı•ye c e dini i, zarar ar ayrıca hükme acet kalmak- sinde Meşrutiyet otelinde mukayyet e ' Fi lbltıt evlemi< olmrn cihetile 111 
Kurban Bayramı münasebetile şebekemizin Haydarpaşa _ sızın memurlyotlmizce alıcıdan talı- libede doğma Trabzon Belediye te- ~ ' • ıl 

il 1 :a b b · d kur harap bir· m~ ıt,ııa ı e iki 
Ankara-Kayseri- Eskişehir- Konya- Aadana; Adana -Mersin; 8 0 un ur. eı numaralı fıkradalri a etın e mütekait Dr. Ahmet Efen- ~ 
Arifi ye- Adapazar; Alayunt- Ktitahya Decrinnisaz kısımla- şart tahakkuk etmek kaydile Uç do- dl oğlu Necmi Efendinin terekesine Unın 7·5·9JO tarihine rnüs:ıdil '', 

,. fa bağrıldıktan sonra gayri menkul m~hkememizce vaz'ıyet edilmiştir. tııtlzdeki çarşamba ~unü tekrar 
rında (banliyö hariç) adi katarlarla seyahat edecek yolculara en çok artıranın üstünde bırakılır Mıraeçdarı olduğu takdirde tarihi i- müzaycdesinın. i~ra<ı \C m"af11'. 
6. 7 Mayıs gecesinden başlıyarak 16/ 17 Mayıs gece yarısında Şart tabakkkuk etmezse artırma gen landan itibaren nihayet üç ay, alacak 5inin ikmali mukırr.r bu:ıındugıı" 
hitam bulmak üzre on gün müddetle tenziliitlı Bayram tarifesi bırakılıp alıcı taahhlltlerlnden kurtu- ve boçlularının bir ay zarfında müra- talip olanların mezkur gtınde nı '., 
tatbik olunacag· ı ilan olunur. lur ve teminat ta kalkar. c:aatları !Uzumu ilan olunur saat onbeşe kadar sandık idar< 

Fazla tafsilat almak için İstasiyonlara talik edilen ilanlara 5 - Artırmanın birinci veya ikincı D-r. Horhoruni bızır bulunmaları !Uzumu il~n olu·,, 
müracaat buyurlmasr uhterem yolculardan rica olunur. olmaıına ve gayri menkule taallOk --- -·.............-,,.ı', 

* * • eden kanun! hakka ve satışın tarzına letanbuJ Beıinci İcra daireıi 
Fevzipaşa • Diyarbekir hattının 143_252 kilometresı" arası ı:öre diğer şartlar. Beyoğlu Mektep sokak No 35 Mahcuz ve furuhtu mukarrer , 

moa~ene sabahtan akfama kada~ roken, koltok kanape orta masB; 
ray ferşiyatı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Arttırma ikincidir. Pe•in para ile h 'r• • zı ane portmanto dolap ve saı 

Münakasa 26 5/ 30 Pazartesi günil saat 15,30 da Ankarada aatılmakta Vergi evkaf belediye rüsu Ş,ehremancti ih\natı 930 tarihine müsadif Perşemb• t 
Devlet Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. mu müşteriye aittir. Birinci attırma saat 11 den 13 e kadar Eminö~ t 

Münakasııya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve hiseye verilen son bedel iki bin lira- Yeniköy bolediye dairesi mil- Rıhtım hanında bllmüzayede ·fllıı' 
muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar Komı"syon dır. Yazılan Han hissesi yukarda gös dürlüğünden: Yeniköyde Köybaıı cağından talip olanların yevm

1 

kiırde mahallinde hazır bulunıll 
katipliğine vermeleri lazımdır. terilen 20-5-930 tarihinde İst. 4 ün- caddesinde çirozluk karşmnda Necip 

M ilan olunur. --- _ ./ 
Talipler münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde An- eti irac memurluğu odasında işbu ilin elheme paş•ya ait olduğu anlaşı- _.,., 

karada Maliye ve Muhasebe Reisliğinden tedarik edebilirler. ve gösterilen artırma şartnameei da- lan iskelenin harap ıe maili inhidam 
---- - ·----- - iresinde satılacatJ ilan olunur. bulunma<ından dolayı bıdmlle deli 

1 

l· 

AGRl -
LARI 

TESKl;\I 
iÇiN 
PEK 
MÜ
KEM-

MELDİR 

.. 

Sığır eri 
Koyıın ve 
Tuz 
l~züm 

Şeker 

Sabun 

J lıl 11 

Azam! 
15000 
12000 
3~00 

3000 
1500 
1500 

Asgari 
ı:ıooo 

8000 
3000 
2500 
1000 
1200 

Kırmııı bubcr 200 150 
Zcyriin ;JOO 200 
Gaz 1800 i !ıOO 
Odun 160000 120000 

Bltliste stkizincl Jandarma md<
tcblnin llaıiran 9JO tarihinden 1 
Ağustos 931 nihayetine kadar on 
beş aya mıh5ııs y_uhrda dns ve 
miktarı yuzılı on kalem erzak ı ına

vıs 9,JO ;aribindcn itibaren milnaka· 
•a;a ko,ıııldıı, milnakası ;H mayı~ 
9JO CUIDl l lcsi saat 14 le Bidiı Jan
darma mt%ıcl ını.le yapılacaktır. S•rr 
name mc7.k...ır mtkt ·p mUdüriycrirı-

' ~ d.:n tl·Yli ı·hınur . 

mahzur edilmesi mukarrer bulunmuf 
isede sıhibinln ikamctglhı meçhul 
olmasını binaen tebllgıh kanuniye 
ifasına imk;\n görülmemiş oldııgun
dan kendi•ln!n veyahut vareseslnin 
daireye müracaat etmHI IAzııngele

ceği ve aksi tekdirde mezkörlskele
nln dairece hedmettirileceğl tebliğ 
makamına kaim olmak üzere iltn 
olunur. 

• * * 
1 Jaiı e>indcn: Kdtip :\laslı-

ltattin nıahalle!ınin Şair Nly&zl FO· 

kağında l No. hanenin son derece 
harap ve mali! inhidam bulunmaıı 
dolaylslle 3 gün zarfında mahzuru 
izale edilmedi~ takdirde ebniye K. 
48inci maddc,ine tevfikan hcdmcdi· 
leceği adrc>i nıe<;hul bulunan "hi
blne 'tebligat makamına kaim olmnk 
ti.zere iLln olunırr. ·------

Erkek 
levazımafl 

lksalyeslnln 1 
en mUhirt1"dır 

,apkll 

HABİG. 
Şapkaları 
Cins ve ,akil 

itibarile en 
mükemmel ,pi 

olanlar g: 

B:ışlıca şapka n1~ğ 
za la rı nda satılır. 

ı Mea 'ol ıiıüdi.irü-


