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~----------------------------------------------·-------------------------------------!----------.... ----------------------------------------------------------------~ 
Fransada bf r 
münakaşa Yunanlılar kabul etttiklerinden cayıyorlar mı ? 
----

l'ardieu kabinesi birinci te
kkülü zamanında milli techi

"-tın ıslahına müteallik bir ka-
Yunanlılar galiba bi- N. Ömer Bey 

lln projesi ya pınış ve meclise 
tevdi etmişti. Bu proje mucibin 
~ ınemleket iktısadiyatmın in

afını temin etmek üzere beı; 
lene zarfında beş milyar sarfe
di!etekti. Bciy le bir fikrin oıta

zimle anlaşmak iste

atıJması ve hükumetin buna 
lrııkan görmesi, Fransız nıecli
;ı~~e de diğer bazı projelerin 
~ye sürülmesine sebebiyet 

rdi. Radikal sosyalist grupu
ınensup bir meb'us on sene

\a ve 35 milyarlık, sosyalist fır 
sından diğer bir meb'us on se 

lltlik ve 65 milyarlık, başka bir 
llıeb'us da 7 senelik ve 50 mil
~hk bir program teklif etmiş-

miyorlar .. 
I~mlak 
halli 

meselesinin 
için şimdiye 

kadar kabul ettikleri 
esaslardan nükul 

ediyorlar .. 

Ilı Iıu projeler etrafında cid~i İtilaf projesinin yeni· 
ı.~akaşalar başlamıştır. İbtı- • • • 
~ sarfedilecek paranın nasıl den tesbıtı şartıle ka-
ttdarik edileceğ: noktasından bulünü teklif ettik. 

Yade ne kadar para sarfetı:ı.ek, 
~l'ltre tah:ı;s eylemek ve han Bunu da kabul 
ti ta.taftan i~e başlamak, laznn etmiyorlar 
=illiği meseleleri eırafında baş 

1 

Mlhalakop11los 
- Yunan Hariciye Nazırı -

Btermiştir. Bugün Avrup.ı.:ıın 
tıı zengin milleti< a.n FrJııHı ATİNA, 7 (Hron.) -Alman ni ileri sürüyor. Salahiyettar 
"-ta bulmak hJsı.~unda zor'•ı:-~ mevsuk haberlere göre Türkiye mahafilin fikrine göre Türkiye 
Sek_iyor. Fakat parasını muk- hü~funeti mü~?~ em~k ~se- nin 5 inci maddenin yeniden tes 
'ııaıt \'e ihtiyatlı t-;1 tacir r,ifıi ~es~ hakkınd_a ~tılaf proıesıı_ıın. 5 bitini kabul etmesi gene müba 
~ semere ve neticesinden ıncı maddesını kabul etmıştır. dil emlakin mahsubun~ .ortaya 
it ?labiieceği yerlere yatırmak ~aama~ih bu kabul. bu madde- atma~tadı~. Yun~ ~~rıcıye ne
letıyor, Para niha· ·rt vergi mıi- nın ahkamına suretı mutlakada zaretı bu turk teklıfını şayanı 
lıe!ıeflerinin cebinden çıkacak- iltihak _v_e ~eba~yet~. mü~~za_m- kabul gö~~yor .. ~u ret a~ren 
1ıı-. Devlet bu parayı hususi te- mm degıldır. ç:unku Tur~~ye Yunan hu~umetının nok~.ı na
ltbbüsierden daha müsmir bir bu maddenin bıtaraf ve Turk zarında hasıl olan tebeddulden 
'ıırette kullanabilmelidir ki on- murahhaslarının iştirakile dere- ileri geliyor. Zira Yunanistan 
1-rdan toplayıp sarfetsin .. Bu- cei vüsat ve sümulünün tayin ve n:ıahsup mua~~lesini e~as i_ti~a 
lıa emin olmadığı takdirde mü- tesbitini talep ediyor ve esbabı r~l~ kabul ettıgı ~~ld_e şı?1dı fık 
dahaıesini asgari dereceye in- "b 1 k . d' k d nnı tamamen degıştinnış ve d" mucı e o ara şım ıye a ar l"k 1 · · b k"ld 
lfınesi daha muvafık görül- . . . . . . . em a mese esının u şe ı e 

llıektedir. . bırıbırıne t~vafuk etmıyen ıkı hallini redde karar vermiştir. 

8 . d taraf noktaı nazarının tezada Bitaraf mübadele azasından! 
1-h U' evletin milli techizatı ıs düşmemesi için bu maddenin M. Henderson Yarın Selanik ta 
lıttısaetd~ek veyinkiah~t f me~leket sarih surette tesbiti icap ettiği-1 rikile İstanbula hareket ediyor. 

ıyatıru şa ettırmek 

tayesile tanzım edeceği prog-

~da. ~uh~_el~f masraflar der- Muhı.ddı·n 
~ edılır. Butun memleket ha-
~tının muhassalası demek o
fta iktısadi hayat, devlet her 

.. ~_liy~t ş~be.~ile aıa~sı bul~- Valı· Bey Anka 
'""" bir kuldur. Asayış, emnı-:tt.. sihhat, maarif, nafıa ve sa- d 
~şlerini netice itibarile iktı- ra a ne 
ıeı: hayata müessir olan amil- • 1 . . d .. '1 
L.ı;dendir ... B~l~r •• is~h~al, na- ış er gor U ~ 
~ tedavul, ıstıhlak gıbı ekono 
4o hayatının asli unsurlarına 
ıı.._layısile tesir yaparlar. Fakat 
~Badi hayatın başlıca temeli 
"1 bir de sermaye vardrr ki, a 
~ühim mesele bunun en mu 
ili. şekilde kullanılacak yeri
-. bulmaktır, ve Fransadaki mü 
.._!taşa da bu mesele etrafında 

Oktruva meselesi 
henüz halledilmiş 
vaziyette değildir. 

Bey geldi 

l 
l 

Darü]fünun ıslahat 

projesi ne oldu'? 
-·-

Barem Darülfünundaı' 
nezaman 

tatbik edilecek? 

Dün Ankaradan dönen Da
riilfünun Emini Ne et Ömer B. 
Ankara seyahati hakkında ati
deki izahatı vermiştir; 

- Ankataya Darülfünun bü-
tçesi isi için gitmiştim. 

Bu mesele artık halledilmiş 
baremin Darülfünunda tatbiki\ 
gelecek seneye kalmıştır. 

Bütçemiz geçen senekinin a
ynidir. Darülfünunda yeni teş
kilat projesi Darülfünundan çı
karak Maarif vekaletine intikal 
etmiştir. Bununla vekalet meş
gul olacak ve gelecek sene büt-

ıveşet Ömer &g 
çesile birlikte Darülfünun kad
rolarımeselesi de intaç edilecek 
tir. Yapılacak tebeddülat şim
diden maliim değildir. İstifa e
deceğime dair vakı neşriyatı 
Ankarada iken tekzip etmiştim. 

Abduralıman Miinip, t~mall Sıtkı, Rıman Btgler şehadet ederlerlıen 

Haydar Rif at Beyin müdafaa 
şahitleri dün dinlendiler .. 

Sabık adliye müsteşarı ve diğer şahitler 
matbuat davalarının Bursaya ~ 

k 

naklinin muvafıh olmadığını söylediler 

A. Münip Be~ 
bir davasında 
ve kazanç ver
gisi ihtilafında 
vekilin icrayı 
tesir ettiğini 

söyledi .. 

ı 

lı 

1 

Eski borçlar M. Hayri Bey Kad~i
ye Hanım meselesın-

Rlrlncl ceza heg'ell hıllılmeıl ı•e M. Hagrl B.ln ,.1ıadef 
Salon içinde tertibat alınmış vel Beyin Mahmut Esat B. tarafm: 
gazetecilere bir masa tahsis e- dan "Mahkemeler üzerine te · 
dilmişti. icra edildiği ve müdahelede bu Dayinler bugün Pa- de men'i muhkkeme-

rise gidiyorlar den sonraki vaziyet-
Mütahassıs olarak 

kim gelecek? 
te müdaha]e olduğu

nu beyan etti.. 

Saat 10 da salon açıldı. Bü- lunulduğu, müddeiumumilereı 
tün sıralar dolduktan sonra ha- gayri kanuni emirler verildig 
Ik maznunlara mahsus sıranın ve böylece memuriyeti nüfuzu-6 
arkasına kadar ilerilemişti. Din nun suiistimal edildiği" iddia~ 
liyenler arasında hukuk fakül- rile adliye vekilini tahkir etme 
tesi müderrislerinin kısmı aza- sinden ibaretti. Ankara asliy 

--..rıerküıı: etmektedir. Taksi ücrı·tleri halle-
tı... ~illi iktısadiyat noktai naza- dilecek mi ? 

Hükfımetimizle temas etmek mı, hukuk talebesi ve adliye er- mahkemesi istinabe kiğı:du:ldf1~g 
' üzre geçenlerde Ankaraya gi- Adliye vekili Mahmut Esat kanı bulunıyordu. Adliye mü- 4 sual tesbit eylemişti. Sualleı 
den Düyunu umumiye meclisi B. tarafından aleyihne açılan ha fettisi Raşit B. samiin arasın- aynen şudur: '1an mektep, yol, şimendifer, ılluhiddln Bey 

!'ıa tane, fabrika hep birer ser- . . . . . . . • . . . .. . . 
Ye ve istihsal vasıtasıdırlar. Şehremını .. ve va!~ v~kilı Mu-ı mısyon vıl~yetımı_ım: butçesını. 

ıı.~ltat bunların randımanları za hiddin Bey dun şehnmıze avdet aynen tasdık etmıştır. Sanayı 
.-..uı ve netice itibarile ayn ayrı etmiştir. mektebi hakkındaki ihtilaf ta 
....._ hiyet arzederler. Mahdut bir Muhiddin Bey bir muharriri- halledilmiştir. 
.~ltlayeyi kullanırken bunları mize atideki beyanatta bulun- Bu mektebin daha iyi bir ha-

a: Önünde tutmak lazım gelir. muştur. le getirilmesi için ecnebi müte-

b
bahiste Fransızlar iki esasın A ·k d b'lh kam hassıs getirilecektir. 
Uı d·ı . k . . - n ara a ı assa - Ü 

ı... e ı mesı anaatındedır- . 1 • k""d t amvay u·· ti · "t ı D 
1 

b" bıyo, mektep, ve yo !ara aıt me- s u ar r çre erı 
ıı._· - ev et ır para ve ser- ·1 ·ı gul ld Yen· Üsküdar tramvay hattını Ka "Giye b ı d saı ı e meş o um. ı 
~k .. u 1~~nına mey an ~edrme tuz fabrikası makinelerile (Top dıköyüne temdit etmek üzre 
"-İ aılçın ar veksennhay1e1sı ekr- kapı-Çekmece) yolu asfaltı için Haydarpaşada inşası lazım ge
•· ınamıyaca ma a ere ı- • · · ı k'" .. · · N f" v k. · 
"it bir m"dd t f d b" "k lazımgelen kambıyolar temın e- en opru ıçın a ıa e aletı 
~!°'naye~r :at~:a%a~dır~~~ dilmiş~ir. . bu sene bütçesine (50,000) lira 
''lir ve sem- es· · d h 1 .. t Yem buz fabrıkası bu yaz fa- tahsisat koymustur. Biz de şe-
t.... er ıru er a gos e 1. . .1. kt" h" b'"t · · b t d k 
ı::"'~ istihsal gibi iktısad! haya a ıyete getırı ıce ır. ır u çesıne ısa e e en ısmı 
~~ hılvasıta olan faaliyetlerini Katranlı yollar koyarak bu mühim geçidin bir 
ı.,~llıkün mertebe husus'i teceb- d an evvel inşasını temine çalışa 
"llaJ ~ Halkı toz ve çamur an kur cağız. Yakında inşaata başlana 
1lott ere b~rakmalıdır. Mesele bu tarmak için katranlı yol inşaa- caktır. 
ıı. tada ıktısadi hayatın esası- tına ehemmiyet vereceğiz. Bağ 
~ taal!lık eden iki muhtelif dat caddesinde (Maltepe- Seli
berllcpsıyona dayanıyor. Bu ci- miçeşme) asfaltı yapılmakta-

' de ayrıca tetkik edeceğiz. dır. (Topkapı - Çekmece) asfal 
ZEKi MESUT tı da bugünlerde ihale edilecek

l(tdın tayyareci gitti 
!tıı ~VV~l~i akşam şehrimize ge
'f 0~gıliz kadın tayyareci Mis 
ta lJ son dün sabah on buçuk
ti~Ie_p tarikile Hindistana 

~-Ştır. 
ıs. Y ohmson 22 yaşlarında 

ç hır tayyarecidir ve bu u
lleyahata ansızın karar ver-

tir. Şehir caddelerini de bütçe
mizin müsaadesi nisbetinde kat 
ranlamağa devam edilecektir. 

Bu ziftleme meselesi hakkın
da vaki olan tenkidat hakir de
ğildir. 

İdarei hususiye bütçesi 
Vilayet idarei hususiye büt

cesini tetkik için Ankarada 
Dahiliye, Maarif, Sı!ıhiye ve 
Nafia Vekaletleri mümessille
rinin i tiraklerile toplanan ko-

Köprü parası 
Köprü müruriyesi Haziran 

iptidasında kaldırılacaktır. 
Emanet, müruriyenin kalk

masından mutazarrır olmıya
cak, hatta belki de varidat arta 
caktır. 

Yeni teşkilat 
Vilayetle Emanetin tevhidi 

dolayısile lazımgelen yeni teş
kilat nizamnamesi bayram er
tesi Ankarada hazırlanacaktir. 

Yeni teşkilatın tatbikine ey
ıuı iptidasında başlanacaktır. 
Bazı tebeddülat olacağına ve E-

( Mabadı beşinci sahifede) 

reisi M. Vayt ve Fransız dele- karet iftira ve tehdit davasında dan davayı takip etmekte idi. 
gesi M. Deklozyer ile Osmanlı H. Rifat Beyin in ikame ettiği Vasıf B. riyaset Kaznn ve İstinabe sualleri 
Bapkası direktoru M. Dösorbi- müdafaa şahitlerinin istinabe Emin Beyler azalık mevkiinde ı - İrtişa davası dolayısil~ 
ye dün şehrimize avdet etmiş- suretile ifadeleri dün sabah bi- idiler. İddia makamında mua- İstanbul gazetelerinin neşriya-
lerdir. rinci ceza mahkemesinde alın- vin Ragıp B. bulunuyordu. tından müteessir olan adliy 

M. Vayt bir muharririmize dı. Davanın mevzuu vekili Mahmut Esat B. sırf saı.ıı• 
demiştir ki: Mahkemede kalabalık Davaya mevzu Haydar Rifat (Mabadı beşinci sahifede) 

- Ankara'da icap eden te
maslarda bulunduk. Bunun neti 
cesi bir tebliğle izah edilmiştir. 
Yarın (bugün) Parise hareket 
edeceğiz. 

Pariste toplanacak olan Dü
yunu umumiye meclisine vazi
yet hakkında izahat vererek it
tihaz edilecek mukarrerat dahi 
!inde hareket edeceğiz. Ankara
ya tekrar ne zaman geleceğimiz 
henüz maliim değildir." 

M. Vayt istikraz meselesi 
hakkında ademi malilmat be
yan etmiştir. 

M. Vayt bugün Tevere vapu 
ru ile, M. Deklozyer ise Sem
plon ekspresile hareket edecek
lerdir. 

Düyunu umumiye mahafilin 
den şuyu bulan haberlere göre 
Ankaradaki temaslar neticesin
de bir sureti hal esası tesbit e
dilmiştir. Bu esasata nazaran 
vaziyeti tetkik için bir mütahas 
sıs getirilecektir. 

Ayni membadan çıkan haber
lere nazaran mütahassıs olarak 

( Mabadı beşinci sahifede) 

Bu mühim davanın bir safha 

Cevat Eeg 

sının bu suretle 1 stanbulda ce
reyan etmesi fırsatına kavuşan 
halk daha çok erkenden mahke 
me koridorunu doldurmuştu. 

Adliye vekilinin davası 
Adliye Vekili, Haydar Rilat B. a- lar göndereceğini fakat it arzuau 

leyhine bir dava açb ve hikimin hu- hile kapablıraa bunlan yazmıyacagtı 
zuruna çıkarak davasmı anlatb ... Da- nı bildiriyor. 
va~ ~~bep, Avukat B.. ta_rahn~an Bütün bunlar hakareti, f&Dtai 
Reıııcumhur Hazretlenne gondenlen ğı ve cürüm isnadını mutazıuınmııit 
mektuplardır. feyler görülerek Haydar Rilat 

Mektupların sahibine göre 1 - Ad-! mektuplarile beraber mahkemeye 
liye Vekili Reisicümhur Hazretlerine rilmiı. 

J beslediği husumetten dolayı Kadriye. Vekilin bu yoldaki hareketi tere 
H. ve rüfekasının beraatlerini temin j finikıskanan demokrat bir Yatan 
etmiı; 2 - Geçen yaz mahkemeye aev' yapacağı iıten batka bir ıey deiildir 
kolunan irtişa ınaznunlarım Adliye Bu vaziyet kaf'fısmda artık vatan~ 
Vekili siyasi rakiplerini ezmek için lann ıwyet hakkı yoldur, denila 
takip ettinniı; 3 • Gazeteciler dava- lir mi? vatandaıların ıikiyet hakkı 
sını kanun hilafına Buraa mahkeme- vardır. Fakat cürüm isnat etmek, 
sine naklettirınit; bu suretle hikim- karet etmek, tantajçıbk yapmak hlılıu 
!ere müdahale etmif. Cümhuriyet ad- kı yoktur. Haydar Rilat B. bugün 1ııt 
!iyesi tesir albnda imi9. Haydar Ri- suçlardan maznundur. Bunlan y9pl 
fat B. bunlan Devlet Reisine yazmak mı, yapmadı mı? millet mahk 
la da iktifa etmemiı, ıurada burada aöyliyecektir. 
önüne gelene anlatmıt. hatta Darül- Hakikat böyle iken hadise etraEJ 
fünun koridorlarında okutmuı. da daha fazla dedikodu yapmağa 

Mektuplar Baıvekil Hazretlerine zum kalır mı? Bizim bildiğimize 
havale edilmit. o da Adliye Vekiline hakkından emin olanlarm nün. • 
göndermit· Hadisenin dikkati calip re ihtiyacı yoktur. Bütün lıu giril 
bir ciheti de avukat tarafından Adliye. ler patırdılar ara~ında bükiilmiyea 
Vekiline gönderilen son mektuptur. ! demir sertliğile hiıkimlerimiz ....... 
Buada lstanbulcla görülmekte olan) lann hükmünü yerine gel1İ1° _ ... 
davuı lehine hallettirilmezse Reisi- ı dir. Buna inanmaia Ye bununla 
ciimhur Hazretleriııe clalıa çok ariza- mei• halılmnız nrdır. 
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~akleden: KAMRAN ŞERiF 

HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 

Hindistandaki galeyan 
arttıkça artıyor 

bütçenin ınüzakeresinden sonra rne<;listc 
tekaüt lavıhası görüşülecektir 

'ı ritanikusun ölümü, dizüstü geldiği halde 
; ala dövüşen bu kadına pes dedirnıedi ! 

•••••••• 
l 

Gandhinin halkta ınilli hisleri uyandırmak 
için şimdiye kadar sarf ettiği gayret .. 

lllHlfllll' ı.11111111.ıı• ' ' '" 1 """'' 1 
·lltl!lllllltllllll• 

ANKARA, 7 (Telefonla) - Mecliste, bütçenin müzakeresi 
ikmal edildikten sonra, Muhtelit encümende tetkikatı bitmek 
üzre olan tekaüt layihası görüşülecektir. Müteakibe:ı hazırlan· 
makta olan Devlet Bankası layihası ve iktısat programile hü· 
kumet meclisin huzuruna çıkacak ve programının tasvibini isti
yecektir. - - " '1 '"" • 111111 '"' 

A11ıt!rlkada Inglltert>de ., fek basıma saltanat sürme
i emred~n ilahlar bel bağladı-
7 n bu şekli halli tatbik im.ı 
1 1ını elimden aldılar. Bundan 
< ıra bana müyesser olabilecek 
., ~:\ne huzuru kalpsizden ve 

fet ve nezaketle bu nikbetin an 
nesi için haysiyetşiken olma
masına itina etti. 

Nümayişler 
Tahdidi 
leslihat 

Mısır mü
zakeresi 

Rus,·anın Karadeniz donanınası 

1atodan göreceğim muzahe
·, tir. Bunu benden diriğ etme-
1 iz ve bugünkü elemim için-

Anasını teshir etmek söyle - , 
dursun bilakis kendisine hür-
met ve muhabbetle muamele 
etti. Agripin'i ziyarette kusur 
etmedi. Ona karşı kalbinin de
ğişmiş olduğunu kimse hükmc
demezdi. 

----··-----
l\lilll reİt-.ıİıı te,r
k ilinden sonra 

MOSKOVAı 7. A.A. - Tas Ajansı Sovyetlerin Karadeniz 
donanmasını takviye için Baltık denizinden Karadenize bu yaı 
zarfında birtakım harp gemileri nakletmek tasavvurunda oldu· 
ğuna dair ne~rolunan haberlerin esassız olduğunu bildirmekte· 
r\ir. 

beni saltanata memur bir 
min yegane berhayat erkeği 
vkiine sokan bu kimsesizlik 
ıde hiç değilse daima tarafı
dan sevilmek hazzinden mah 
n kalmamak ümit ve tesellisi 

J Hindistaııdan alınabilen ha-
Roma bu geçici fırtınada:ı · herler oradaki vaziyetin fevka

sonra sakin günler gördü. Vila- Iadeliğini göstermeğe kafidir. 

Muahede tetkik 
ediliyor Sn\ nn1 dikkat , - Hindistasda 70 bin amele gre\· vaptı 

-~--- terakki ·var. LONDRA,7 A.A.- Bombaydan Dail Mail'e bildiriliyor: 

• bana bahşedin iz!. .. ,, 

yetlerde asayiş yolunda idi. Alınah:ıen diyoruz. Çünkü Hin Vi ASHİNGTON, 6 A.A. -r 
distan 'ıaric:.ıe çekilen telgrafla Ayan Hariciye Encümeni Lon-

~ e;o;ı'un. saltanatı tas~vvL:r nn ne kadar takyida~a tabi tu- drada a~teclilen bahri muahede 
e~ıldıgı şekılde devam edıp ~~- tulduğu.ıu söyle::ıeğe hacet nın tetkikine yarın başlıyac.ak
d.ıyordu .. İmp~ratorun, on yed:: yo:;:tur. Gandhi gece yarısı ya- tır. Encümen, .e~vela M .. Stım
sı.ı;ıden yırmısı;ıe kadar yaşlı ı_~u tağından kaldırılarak bir kam- son'un vereceğı ızahatı dmlıye
kumdarl.arın ?ıl~ he.r zaman gos/ ona bindirilmek suretile tev-1 cektir. 

LONDRA, 6. A.A. - İngiliz 
ve Mısır murahhasları arasında 
bugün yap!lan içtima bittikten 
sonra Mısır murahha3ları ehem 
miyetli terakkiler elde edildiği
ni söylemişlerdir. Müzakerenin 
bilhassa Sudan meselesi etrafın 

Gandhinin tevkifini müteakip yetmiş bin amele işlerini ter· 
ketmiştir. Sokaklara dökülen bu kalabalık bir kaç kişiyi taşl2 
yaralamıştır. Grevden 41 imalathane muattal kalmıştır. 

, >ahteliğin bu derecesi umu
' vicdanı isyana sevkediyor-

• 
1 

Esasen Brutus ve Senek gi 
~ adamların maktul prensten 

an mirasa kolayca iştirak et 
ı \erini herkes pek çirkin bul-
1 stu. Bunun neticesi olarak 
' riyakarana sözlerin mes'uli 
' i filozofun sırtına yüklenil-
' ı• , Hatta Neronun beyanname 

okumadan imza ettiği söyle 
' ordu. Onun başka kayguları 

dı ! .. Agripinin akurane ihti 
1 ınr bütün Roma biliyordu: 
, lk Britanikusun ölümü ile 
a icelenen bu saray faciasını 
. ~ önüne getirebiliyordu; Pala 

teremedıklerı hır kıyasetle dev Y. . . ,. . • • • 
1 . 1 . . .. .. .. ... .. "ld" kıf edıldıkten sonra h·ndıstan Y enı harp gemılerı et ış erım yuruttugu goru u. , . - ı 

Bu devirde Neron Senek'leı dakı galeyan~? _arttıgınk\~dı- WASHİNGTON, 6 (A.A.)-
beraber su sözleri söylüyor: yorut' ~and:ı 7111 ~e~ ~ ı~ ~ Meb'usan Meclisi Bahriye En-

.. h .. 1 .. yapı an ar~ ~t er or a ıga e cümeni reisi M. Britten yeniden 
- Kılıncım kınında mu ur u şet vermek ıçın tutulan yollar- b' k h · · t ima 

dür: En adi kanı bile akıtmakta '
1 
dandır. Maamafih tevkif hadi- ı ırh al rk_ adrpEge~ısı yapb~rık -

· · · · · l . sı a < ın a ncumene ır an-hasısım. Başka hır mezıyetı o - sesıne her halde en az hayrete-. 
1
, 'h ·ıd· - · · b'ld' · 

masa bile, yalnız adam sıfatı u_n ayı ası v~rı ıgını .' ırmıs 
kalbinde muhabbet uyandırmak t~r. B:ınıa:ın ınşasına aıt.ı;ıasa-
. · k,f'd' 1 rıf hır mılyar dolara balıg ola-
ıcın a ı ır. k M B · 'h t 10 
·Fakat bu sırada Neron'da ye- ca tır. · rıtten, .nı aye . 

ni bir takım huylar başlamış, s.ene zarfında Amerıka ve İ~gı-
k. Ah obarbus'un ruhu bir lız donanmaları arasında musa-san ı en · k · · b · 

denbire oğluna intikal etmişti. 1 vat ~em~n etme ıçın u .. yenı 
• a üzerinde kopacak yeni fır 

alar korku ile bekleniyordu. Afrika, İspanya, Yunanistan, 
r küçük Asya sahillerinde kopup _ 

gemılenn yaptırılmasına !uzum 
görüldüğünü söylemiştir. 

•;ok geçmeden anlaşıldı ki, gelen hazele güruhu Roma'nın Gümrük tarifeleri 
, unun karşısına çıkardığı ra- varoşlarında toplanmıştı. Garp VAŞİNGTON, 

6 
A.A. _ 

in ölmesi imparatoriçenin aleminin cazibe merkezi olan 
Meb'usan meclisi, elyevm mer' '•unu kanadını kırmıştı. Cüre Roma'nın Suburre ve Transte-

ll-<;-Rlo!ll! i bulunan tarifeleri bir kararna-~ :idden bahadirane idi. Mag· - verre semtleri bu serkeş, vatan 
1 'd' B me ile değiştirmek için reisi-

• iyeti bir türlü kabul etmek sız insan sürüsü ile do u ı ı. u 
r cümhura verilen hakkın geri a-' :mi yen, diz üstü geldig-i hal haşerat ayyaşlık, kavga ve se a 

d lınması hakkında ayan meclisi 
bile döğüsmekte devam eden hetten başka zevk tanımıyor u. tarafından ileri sürülen teklifi 

\kadının inadında mezbuhane Haddinden fazla kalabalık o- tetkik ettikten sonra 154 muha-

da cereyan ettiği zannolunuyor. 

Tedavi ücretleri 

Sıhhiye vekili Refik 
Beyin beyanata 

ANKARA, 7 (Telefonla) 
Af . t İ 'lt Sıhhiye vekili Refik Bey doktor 

ganıs an ngı ere . l 1arın tedavi ücretleri hakkında 
LONDRA. 6. A.A. - İngı l-, hazırlanan listeye dair şu beya

tere ile Afganistan arasınd ı natta bulundu: 

' - Elimizde mevcut tababet 
1 ve şuabatı san'atleri kanununun 

!
ı

1 
ihtiva ettiği bir madde mucibin
ce bir komisyon toplamak üzre
yiz. Bu komisyon doktorların 
tedavi üçretlerini tayin edecek-

} 

tir. Bu suretle bu mesele de bir 
nizam altına alınmış olacaktır. 

--o-
Ziraat müsteşarının 

seyahatı 
ANKARA, 7 (Telefonla) -

Ziraat müstesarı İhsan Abidin 
Bey İstanbul ·tarikile İzmire gi 
decektir. İhsan Abidin Bey İz
mirde tesis edilecek olan tohum 
enstitüsü ve mucadele istasyon 
lan etrafında tetkikatta buluna ; azamet hissediliyordu. lan bu mahallelerin gurupla be lif re}•e kars,ı 233 rey ile reddet 

d caktır. ık .. 1 . r-· raber zulmete gömülen ar so- miştir. -
gun enn sersem ıgı geç- kaklarında yedi sekiz delikan- -o-

ten sonra Agripin eskisinden · d t ı (Amerikada yeni gümrük ta- Nahas Paşe Bursa tohum enstı'tu"su" 
c ıa ateşin, daha kuvvetli ola- d - .... 1.. rifesi, orası ile ticari münase- 1921 senes.inde ak. dedilmiş o.l.an ANKARA, 7 (Telefonla) _ 

lıdan mürekkep bir kafilenın Tuz meselesın e uzcıı ar.. 1 
her gece gezip toz ugu goru u- d b' t G dl ··n·n kendı'sı· k 

uyandı. Mücadele devam e- en ızza an 11 ı batta bulunan diğer memleket- muaheden:n me~~yet. mev ıın: İktısat vekaleti Bursa ipekcili-
J ordu.O zaman Oktaviye dön yordu. (Bitmedi) olmak lazımdır. Milli mukave- !erde pek çok şikayetleri mucip d~ ~a.l~cagını m~eyyıt re~ı:ı.:ıı ,. ğinin inkişafı ve bilhassa bozul 

Kederle zehirlenmiş bu ma met hareketinin reisi çoktanbe- olmuştur. Amerikaya ihracat- bır ıtılaf yapıldıgını ve İngılız mamıs tohum tedarikinin kola-
n; lfüskün, ürkek hükümdar ri kendisinin tevkif edilmesi- ta bulunan memleketlere karşı orta elçisinin_ Kabi~e. gitmek üz ylıkla· temini için Bursada yap-

. cesi Agripinin hırsına alet ispanyada ni beklemiyor değildi. Bundan ağır bir tarifenin tatbiki yüzün re yola çıktıgı harıcıye nezare- tırılmakta olan tohum enstitü-
A • on sene evvel de Hindistanda d d'l b 'k, ti k t' t f d n teblig- edil u. gusta onu ateşe attıgını T l b .. . . en e ı en u şı aye ere aqı ı ara ın an resme - sünün bu sene ikmali muhak-

' ına bile getirmeden Oktaviyi a e e nttmayışı gene Gandhi'nin başına geçtiği tarifeleri tadil için reisicumhu- ıniştir. kak olduğu için ipekçilik müta 
;tlannaı nedimlerine takdim BARSELON, 7. A.A. - Diin silahsız ve ş.iddetsiz muk?ve-. ra salahiyet verilmesi suretile [Bu telgrafın verdiğı haber hassısı Adil Bey bugün Bursa-
yoı, onunla elbirlig-i edecek d "Jf·- .. ·- d b' ki met hareketı beklenen netıceyı mesele halledilmiştir.l d'kk · Af · ı h k d kt' Ad'! B aru ununun onun e ır co . . G dl . ~ayanı ı attır. ganıstan a ya are et e ece • ır. ı ey 

' 1senin imparatorluğa nam- hadiseler olmus talebe p~lis vermkiefmıdş't\ı .. anl'k1.
1 0 kzamadn -.--- İngiltere arasında bahsedilen Bursadaki tetkikatı bitirdikten 

Oldug·uu so"ylu"yordu A · , 'tev e ı mıs, a ın ar asın a · · 0 . b k. 'd k · 
' · ynı memurlarını taşa tutmuştur. k - ı . d'k' k d J~·ıcfır rrde 921 muahedesi Afganıstanın ıs- sonra ıyarı e ·ıre gı ece tır. 
nanda kendi de boyuna para V 1 , d 1 b k d .. 1 bıra tıgı ga.eyan sım ı ı a ar o } ~· tı'kla,lı'nı· tastı'k ve kabul muahe-
luyor, emlak satıyor, ortalı a ans ta a ta e e eza aru - ı kuvvetli olmamıstı. Hatta Gan-

funun da karısıklıklar cıkarmı~I dh" . "f 't'b d b' Cenıı'yetı' Akvam desidir. 919 da Afganistanla ln-haraca kesi' yor ke d' t • - · 1 ı nın nu ıız ve ı ı arı a ır ·hl h • n ıne a- !ar ve kızıl bayrak çekmış er- .. f _ l giltere arasında sila a alledi-
tar bir fırka, adeta bir ordu dir'. Hükfunet memurları bu da-1 kac sene kusu a ugramaktan top anıyor len ihtilaf hatırlardadır. Bu ih-
kil ediyordu. rülfünunların kapatılmasına ka kurtulmamrstı. PARİS, 7 (A.A.) - Cemi- tilaf Afgan istiklalinin tastik 
~u suretle Neron ikinci bir rar vermiştir. Lakin Gandhi son senelerini yeti Akvam Meclisinde hazır ve kabulu ile neticelenmiştir. 

\; kendi kendine düşiinmekle, 921 bulunmak üzre Cenevreye git- Ondan sonra tarafeynin müna-dıde maruz kaldı. Muhbirler Dahı' ı'ye narrı ne diyor? .. P · 
deki milli mukavemet hareketi- mek için Cuma günu arısten sebatı tabii bir hal almıştı. Af-giın kendisine suikastçıların MADRİT 6 AA D hT 

. • · · · - a ı ı- nin akim kalmasındaki sebeple geçecek olan M. Henderson M. ganistandaki son vekayi geçtik 
nlerini, Agnpin'in teşebbüs- y·e nazırı kıratın nezdinden çık- B · d ·1 · .. kt' M B · 1 · d h·ı· · · ri arıyarak ona göre bir hattı nna ı e gonışece ır. . n- ten sonra bu dev etın a ı ı3a_: ni bildıriyorlardı. Hatta ha- tıktan sonra bazı beyanatta bu- d c p .. .. · 

· b'I k' ld - hareket çizmek için lazımgelen an enevreye azar gunu gı- ziyeti istikrar kespetmiş, harici nın ı e ım o ugunu öğren lunarak Madritte sükun hüküm 
- A hf d d R düsüncelere dalmakla gecir- decektir. münasebati da tabii bir halde ?tı: ugustus a a m an u su"rmekte oldug·unu söylemis- - t 

lius Plantus ! - di. Nihayet harekete geçen Ga- devama başlamıştır. Şimdi n-
tir. ndhi şu son aylar zarfında ken Şiddetli kasırga giliz sefiri de Kabile gönderili-

{arar vermek lazımdı. Brita
us'un ölümü hiç bir şeyi hal 
rnemişti. 

Salabank ve Valance darül- d' d k b h · d' 
ın en co a settır ı. DALLAS, 7 (A.A.) _ Du"n yor.] fünunları talebesinin 24 saatlik 

bir grev yapmağa karar verdik- Fakat Hindistan istiklalinin akşam Teksas Hükumetinin d 
\gripin'in nüfuzu, hırsı ve ki 
ırılmamıştı. İmparator haya 

ı ve tahtını müdafaa etmek 
cburiyetinde idi. 

ıeri söyleniyor. hemen kur~arııabileceğ-ini far- merkezi kısmında zuhur eden Franaa a 
zetmek garip o1ur. Çünkü bu- k?~ır_galar netices~de en az. ~4 Almanyanın 

F astaki askerler gün Hindist::ındaki milyonlarca kışının telef oldugu zannedılı-
MADRİT, 6. A.A. _ Tetu- halkın hep5ini istiklal istiyen- yor. borçları 

an'dan bildirildiğine göre lspa- !er teskil etmiyor. Gandhi 
nyanın Fas'ta işgal etmekte ol- memleketinde istiklal aşkını 

\1.~dafa.a etti, fakat insaf ve duğu mıntakada bulunan asker halkın her tabakası arasında u
ıruvvetı elden bırakmadı. lerden 5 bin kişi yakında mem- yandırmak ;stiyor. Tevkif edil
<\nasrnı darbelemeği düşün- leketleriı:ı.e iade olun~caktrr. Bu mesile halkın galeyan ve ala
miş değildi. Fakat icraata suretle.butçede 11 mılyon peçe- kası artsa milli reis simdi bu-
-_ceği sırada bu tasavvuru talık hır tasarruf yapılmış ola- lunduğu mahpeste daha mem

mi çirkin buldu? Yoksa Bri caktır. İşgal mıntakasınd~ bu- nun olacaktır. 
ıikus'un katli kendisinde pek lunan İspanyol kuvvetlen he;: KALKÜTA, 6 (A.A.) -

bir hatıra mı bırakmıştı? sene ted.ricenJeri ~lınarak mem Her türlü umumi içtimalar 
:r nedense mutedil bazı ted- leketlerıne goı:derılecek ve. bu menedilmiştir. Yeniden 49 ki 

' !erle kanaat etti. Agripin sa- mınt~kanın mudaf.~a~ı r.erlı kı- şi tevkif olunmuştur. Askeri kı
dan koğüldu, Cermen muha- taat ıle Avrupalı gonullulere bı- taat silah başına çağınlmıştır. 
rı ile teberdarları mayetin- rakılacaktır. İstasyonlardaki hamalların hep 
alındı, yeni bir isyan hare- si grev ilan etmişlerdir. Bu is-

ile ölümüne hükmetmiş o- Hidi Çinide baskın tasyonlar asker tarafından mu-
ı kendisine haber verildi. lıafaza altına alınmıştır. 
"USt al t db' l · HANOİE, 6. A.A. - Komü-
, 'l ın;;n e ır erın Ferrycl1at ı'le Serampore'da nistler tarafından sevk ve idare 

olduguna. aklı kesince tek edilen bir takrm asiler Vinlı ci- iğtisaşçılar polis komiserlerini 
a..,ına daır aşagı yuka;:ı yaralamıslardır. Kalku"tadan 20 

• ı k d' B varındaki imtiyazlı mıntakaya 
nı o.ara soz ver ı. üyük ı- h ı· kilometre kadar uzak bı'r yerde · A · • k' baskın yapmışlar e yer ı a a ı -
~ı ontonıa nın es 1 sarayı ahali bir trenin vagonlarını lo-ldldi. den 4 kişiyi öldürmü !erdir. A-

siler zabıta tarafından takip c- komotiften ayırmı !ardır. Vak' 
dilmis ve 20 kadar zayiat ver- a mahalline asker ve polis gönu :jekilde tehlikesi muvakka 

1 zail olmuş demekti. İmpara 
t~slimi icııp edP,., bir zara-

mi !erdir. Bir çok tevkifat ya- clerilmi tir. 
pılmıstır. Bombayda gayet büyük bir 

Irak parası 
LONDRA 7. A. A. - İzhar 

olunan arzu üzerine İrak para
sının istikrarını temin için ma
liyun ve iktısadiyundan M. Hil
ton Y ong İraka gönderilmiştir. 

nümayiş yapılmıştır. Bir buçuk 
kilometrelik bir sahayi işgal e
decek derecede kalabalık olan 
bu nümayişçiler ellerinde İngi
lizler aleyhinde ibareler yazılı 
levhalar olduğu halde şehrin 
başlıca sokaklarını dolaşmışlar
dır. Hiç bir hadise çıkmamıştır. 

BOMBA Y, 7 (A.A.) - On 
dört büyük yerli ticaret teşkila
tı tarafından aktedilen bir içti
mada Gaııdhi'nin tevkifi pro
testo edilmiştir. Bu içtimadan 
Hint tacirleri odası Teşrii Mec 
!is ile Bombay vilayeti mecli
sindeki mümessillerini geri ça
ğırmağa teşvik ve tahrik edil
miştir. 

PARİS, 6 (A.A.) - Young 
planı mucibince tedavül mev
kiine çıkarılacak tahvilatın ilk 
kısmının ne suretle piyasaya çı 
karılacağı hakkındaki mükale
melere öğleden sonra da devam 
edilmiştir. İlk içtima esnasın
da Almanyadan alacağı olan 
devletlerin murahhasları bey
nelmilel tediyat bankasile Al
manyadan alacaklı olan 4 dev
let arasında aktolunacak tröst 
!erle yapılacak mukavelenin im 
zasına ait meseleleri Tediyat 
Bankası mümessillerile bir ara
da tetkik etmişlerdir. İkinci u
mumi celsede gene Young pla
nı mucibince yapılacak ilk is
tikraz tahvillerinin piyasaya çı
karılmasına ait teknik usuller 
tetkik edilmiştir. Yüzde beş bu
çuk faizli ve 35 senede itfası 
meşrut olan bu istikraza İngil
tere, Almanya, Belçika, Fransa 
Felemenk, İtalya, İsveç, Ame
rika ve İsviçre Hükihnetlerinin 

içki "' 
yasagı 

Amerikadan bildiriliyor: -
Ahiren Nevyorkta memurlar ta 
rafından yapılan taharriyat ne
ticesinde bir çok yerlerde içki 
bulunmuştur. Şehrin en işlek eğ 
lence yerlerinde müşterilere giz 
lice içki verildiği anlaşılmış ve 
bir cok kimseler tevkif ed;.lmiş
tir. Bn taharriyat esnasında bir 
polis memuru öldürülmüştür. 

Diğer taraftan Amerikanın 
bir mecmuası tarafından halkın 
reyine müracaat edilmek sure
tile içki yasağı hakkında yapı
lan tetkikata devam edilmekte
dir. 

Bu mecmua Amerika dahilin
de 20 milyon kişiye gönderilen 
şu üç suale şimdiye kadar alı
nan cevaplar daha ziyade yasa
ğın aleyhinde görülmektedir. 

Üç sual şudur: - İçki yasa
ğının daha ziyade şiddetlenme
sine mi taraftarsınız? 2 - Yok
sa kanunun tadil edilmesine 
mi? 3 - Yoksa büsbütün kaldı-
nlmasına mı? 

Şimdiye kadar verilen ce
vaplar ancak 3 milyon küsur 
kariden gelmiş olup mütebaki 
reyler peyderpey bekleniyor. 
Neticede yasağa düşman olan
lar kazandığı takdirde ne yapı
lacağı şayanı dikkattir. 

••••••••••••••••••••••••••• 
iştirak edecekleri söyleniyor. 

İngiltere ve İtalya ile Çeko
slovakyanın Y oung planını haf 
ta sonundan evvel tastik edecek 
!eri teyit olunuyor. Bu suretle 
Beynelmilel Tediyat Bankası 
15 Mayısta fili ve hukuki bir 
surette tesekkületmiş olacaktır 

ihtilaf 
kaJmtıdı 

Macarlarla Galata-
saray'da oynayacak 

Fenerbahçe , Beşiktaş klüp· 
!eri tarafından şehrimize celbe· 
dilen Macar talwnile yapılacalı 
maçlara Galatasarayın İştirak 
edip etmemesinden doğan net· 
riyat malumdur. Dün geç vakit 
her üç klübümüzün mümessil· 
leri tarafından imzalanan ve ga· 
zeteınize gönderilen beyanname 
ye azaran aradaki ihtilaflı vazi
yet halledilmiş ve Macnr~arla 
her üç klübümüzün de ma~ yap
maları takarrür etm'ştir. Bu mü 
nasebetle klüplerimizin keııdi a· 
ralarmda anlaşmalarmdan mü· 
tevellit memnuniyetimizi ilave 
etmek isteriz. 

Klüp mümessilerinin 
tebliği 

9 Mayıs cuma sabahı şehnrni 
ze gelecek olan Peşte B.E A.C. 
amatör muhtelitinin bayramııı 
birinci, ikinci ve dördüncü güıı 
!eri Taksim Stadyomunda yapa 
cağı maçlar hakkında görüşmek 
üzre dün içtima ederek müzake 
rede bulunan Galatasaray klübii 
reisi Abidin daver, Fenerbahçe 
mümessili Zeki Riza ve Beşik
taş mümessili Serafettin Beyler 
vaziy~ti etrafile müzakeredeıı 
sonra gayri mes'ul imzalar tara 
fından bu teşebbüs etrafında yıı 
pılan neşriyatııı her üç klübümii 
zün müşterek menfaatleri nok· 
tai nazarından nazari itibara a· 
im maması ve şiıT'diye kadarol
duğu gibi herüç klüp menfaatr· 
nınistilzam ettiği tesanüt ve 
ahenk dairesinde hareket olun· 
ması neticesine varmıslar ve ge· 
lecek takımın yapacağı üç ma~ 
kendi aralarında sıı sekilde tes
bit etmişlerdir. 

1 - Bayramın birinci 9 mayıs 
cuma günü Macarlar - Galatasa· 
ray. 

2 - Bayramın ikinci 10 ma· 
yıs cumartesi günü Macarlar • 
Beşiktas. 

3 - Bayramın dördüncü ıı 
mayıs pazartesi günü Macarlar· 
Fenerbahçe. 

A. Daver Zeki Riza Şerafettiıı 

Yugoslauµada --
Tethiş komittsi 

Belgrattan yazılıyor: - Hrf 
vatların merkezi olan Zagreb 
şehrinde bir çok tethi ş harekj· 
tında bulunan öteye beriye bof11 
balar atan ve sonra vakalanrrııf 
ola !arın muhakemelerine burl 
da fevkalade bir mahkeme ola~ 
devleti müdafaa mahkemesinde 
başlanmıştır. Maznunlardan Jıi' 
rinin vekili dosyanın kendince 
tetkiki bitmediği için muhakt' 
menin tehirini istemis, fakat b~ 
talep kabul edilmemiştir. 

Bu muhakemede başlıca nı~ı 
nun olarak Bernardiç namıncl! 
biri vardır ki, bu gizli bir kont1' 

te teşkil ederek her tarafa sil&~ 
dağıtmakla maznundur. 

Bu gizli komite tarafındll~ 
demiryollarına bomba konnıılf 

• tur 
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Seyrisefain harice seferler yapacak ve vapur inşa edecel 
. r 

Seyrisef ain 

Haziranda lskende
riyeye 

vapur işletilecek .. 

Buradaki fabrikada 
Vapurlar yaptırllacak. 

J:tıa11ette 
Orman işleri 

lJrnurni müdür tef
tişatta bulunuyor 

Güzel ilaıı 

Dlln Belediye Mecli
sinde ne giJrilşiildil? 

Emanet glJrilnecek yerlerde 
i/An yerleri yapmalıdır. 

Şenlikler Ne oluyor. Dayak! 

İdman şenliklerine 
5,000 

talebe iştirak edece 

Gümrükte hırsızlık
lar tevali ediyor 

Baş müfettiş Raif Bey 
Ankaraya çağırıldı 

Birinciaınıf vilayetler 

Bir merkezde g8ne 
dagak slmll}larl 

Pollı karakollarında dayak 
atılmaıının IJnüne ne 
:ıaman geçilecek? 

DUn yüzü gözü sanlı Kenan 
ef. isminde bir şoför idarehane
mize müracaat ederek evvelki 
gece Kasımpaşa merkezinde po 
!isler tarafından döğüldüğünü 
iddia etmiş ve hAdiseyi şu suret rA.... 
le anlatmıştır: ~ 

- Kasımpaşaya bir müşteri- Evvelki ak§am Raşit Rıza Bey ve arkadaşları tarafıncıi 
mizi bıraktıktan sonra arkada- verilen temsil muvaffakiyetle neticelenmiştir. Tiyatro hın• 
şım Muzafferle birlikte gece sa- hinç dolu idi. Raşit Rızayı ııevenler üç senelik hasretlerile g 
at 12 ye doğru Taksime avdet diler ve onu san'atinde ayni heyecan, ayni aşkla buldular. fi 
ederken Kasımpaşa merkezine şit Rızanın, onun san'atini sevenler ve beyenenlerin alkış!.\ 
uğrayarak tanıdığımız olan mu- arasında sahneye tekrar avdeti san'at hayatımızın büyük bir 1 
avin Naim B. le görüşmek iste- zancıdır. Raşit Rızanın ve arkadaşlarının evvelki akşamki IJ1 

vaffakiyetlerini kaydederken gelecek sene daha kuvvetli bir 1 
yeti temsiliye olarak kendilerini karşımızda bulacağımızdan 
mitvar ve eminiz. Resmimizde Raşit Rızayı bu temsilde Dürı, 
nev hanımla birlikte görüyoruz. 

j Ticaret kongresi bitf 
Kongr~ borsaların barlema 

•~ Pazaryeri ., 
diye tesmİ)'esini kararlaştırdı 
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1 Fikir, ..M.lz;alı, Eclebiyı ıt, S< tiı'« ıt 

1 ı Umdesi "Milliyet" t!:-. "Babbltt Ne yemeli ? 
·~ ~1AYIS 1930 " Kokusuna alıştık 1 

• 

\ :EHANE - Ankara caddHi· Sinclair Lewis'in en meşhur ı daha yüksek klöblere girmek Bir gazete bu serlevha al-
1 Telıraf adreai: Milliyet, ı .. romanı olan Babbitt'in Fransız gayesini takip eder. Diğer ta- tında bir kolon açmış, karileri- Tashih işlerile meşgul olan 
> caya tercümesi bundan bir bu- raftan nutuk söylemek merakı- ne mevsim yemekleri hatırlatı- bir arkadaşımız vardır. Sizden 
ı a~~:0;9~~."';;tz'."~913 çuk ay evvel çıktı. (1) "Bab- na düşkündür: Bereket versin yor .. Ben de karilerime şu gün- iyi olmasın pek hoş meşl"Cp bir 

•
1 ON E ÜCRET LERI bitt", Amerikalının "tip,, i dir. ki Amerika bu gibi arzuların tat !erde yenebilecek yemekleri ha- zattır. Yirmi beş senelik akşam- Boğulaı1 kadıı1! 

v b " · · b .. ·· k 1 · · ·· ·t 1 k tt. tırlatmak isterdim, aklıma şu ld - h ld ı d · ""ürkiye irin Hariç için e u tıp,, ın utun no san a- mınıne en musaı mem e e ır. cı o ugu a e geçen er e ra-
:l • • "k" ·· · · d b k ·· "p -Fransızcadan-' 400 kurut 800 kutuı rını, acınacak taraflarını kendin Babbitt bir taraftan nutuk söy- ı ı uç ısım en aş a munası kıyı bıraktı. 
2 750 .. 1400 " de cemettiği içindir ki S. Le- ler, emlak satışları yapar, bir bir şey gelmedi: Hem öyle bir bırakış bıraktı İkisi de her tarafı ciltlerle doj lar böylece geçti. Fakat birde 
ı ı 400 " 

2700 
" wis'in eseri fevkalade bir mu- taraftan da karısından kurtula- Keşkülü fukara, kadınbudu, ki, şimdi rakı içenlerden tiksi· lu duran kütüpaneye girmişler, bire bir ses, saat tıkırdısına be 

'".n evrak geri verilmez d b'ld'k · l' k ~ı 1 · d'\ber dud g"ı kadın go'·be"'ı' ti d b · l d · b' d ld S b" ' geçen nushalar 10 kur~ştur. vaffakıyet kazandı. Bouvar , ı ı çe gız ı zev a em erme 1 a • ı; • niyor: saa er en erı oturuyor ar ı. zıyen ır ses uyu u. onra ı 
• te ve matbaaya ait ~ler için Pecuchet ve Homais'ten hasıl dalar, hatta hissi maceralardan vezir parmağı, yalancı dolma. Pencereden dışarı bakan biri ö- ribiri ardına saat altıyı çald~ 
_ lüriyete müracaat ~dllir.. . olmuş bir halita tasavvur edin; bile kaçınmaz. Meraklı avukat - Ala sırmakeş suyu durur- bürüne: Son darbenin ihtizazı henüz d 

temiz ilanların me• ulıyetını fakat 0 halitanın bir katlı ev Fakat cüssesile, sözlerile, ha- ken ° zıkkım da içilir mi? diyip - Hiç bir şey görülmüyor!. vam ediyordu ki birden bire bi 
l k b ı etm Adı lazım deg"il, İstanbulun duruyor. s ı k ·k d... · f d ld a u ez. içinde değil, kırk sekiz katlı bir rekatile, hayatının her türlü te- onra e e trı ugmesıni çe- eryat uyu u. 

ev içinde yaşadığını nazarı iti- zahüratile nikbinliği ifade eden temizliğine bakan bir dairenin Bu arkadaşa ne zaman rast- virerek ortalığı aydınlattı. Diğe Bir kadın haykırıyordu. Do 
GÜNKÜ HAVA 

hararet en çok 18 en aı 

rrece idi. llr gün ruz~ir 
·çer k, hnaaçık olacaktır. 

z 2 - ~_ı-
:.,..,..,arasmaa 

• ~)U kabadayılık!. 
lret .• 
l söz .. 

1 • 
ır .. 

1 arın hepsi olabilir.Olma 
'kanunda da aynca bir 
~ ve hakaret fash olmaz, 
neler bunlarla utra9maz 

bare alarak 0 ölçüye göre tev- bu adam hakikaten bir nikbin- gene adı lazım değil, meraklı !asam elinde bir anasonlu gev- ri bir hekimdi. Ona dikkatle ha- tor karşısındaki hastayı dikkat· 
si edin: İşte Babbitt. midir? Bunu tayin edemezsin:z. bir avukatı var ... Kalın enseli, rek, kıtır kıtır gevelerken görü- karak dedi ki: le tetkik ediyordu. Fakat he 

Babbitt, Zenith ismini taşı- Durmak dinlenmek bilmeyen ve ince düşünceli! Bu meraklı yorum. - Devam et, 110nra. . . kim de sararmaktan kendini m 
yan muhayyel bir Amerika şeh bir faaliyet nikbinlik alameti avukat 0 dairenin Bursada ga- Dün akşam, gene baktım kö- Öbürü oturdu ve sözüne de· nedememişti. Alnında ter dam. 
rinde emlak tellalıdır. O, "Kon- değil de nedir? Ancak kitabın zeteciler aleyhine açtığı dava- şesine çekilmiş, anasonlu gevre vamla: laları belirmişti. Doktor bira 
formizm,, in muazzam bir tim- nihayetinde, son sahifesinde !arı takip ic;in haftada, onbeş ğini yemekle meşgul. - Senden başka biri olsay· titreyen elini alnına götürdü: 
sali, bir mümessilidir. İçkinin bir iki satır, Babbitt'i büsbütün günde bir Bursaya gider ve ta- dı kabil değil bunları söyliye· - Evet, dedi, ben de duy· 
men'ine şiddetle taraftardır ve başka türlü görmemize müsaa- biyetçe yapılmış yemekler yer Küçük çay semaveri de yanı mezdim. Fakat aramızdaki dost dum. Doktor birdenbire hasta 
herkesten çok içer; ticari ede- de ediyor. Babbitt'in yetişmiş ve hele mutlaka Çekirgede ka- başında fıkır fıkır kaynıyor: luk çok eskidir. Hatırlarsın ki sının değiştiğini farketmişti. 
biyatta emsalsiz bir üstat ol- bir oğlu vardır, Ted. Bu Ted, lıp banyo alır, akşamları da Al- - Kolay gelsin Hazret, de- evlendiğim zaman ilk seneler Hasta değişmi~ti. Muztarip 
muştur; her Amerikalı gibi se- bir gün artık mektebe gitmeme- lah ne nasip ettise içerek key- dim, gene anasonlu gevrek ha ... çok iyi geçti. Hülasa bahtiyar endişeli adamın yerinde şimd 
kiz on klöbe mensuptur ve her ğe ve hayatını istediği gibi tan- flni çatar, dava günü gelip te Yüzüme şöyle manalı manalı bir adam olduğuma kendimin sakin, bütün dertlerinin teselli 
birinde ahlak, ticaret, idealizm zim etmeğe karar verir. Bütün mahkemeye çıktı mı müdiri me· baktıktan sonra: de şüphem kalmamıştı. Zevcem sini bulmuş bir adam vardı. Sa 
ve paraya dair nutuklar irat e- aile efradı, bu isyanı bastırmak s'ulii hazır bulunmıyan gazete- _ Ne yapalım, dedi, rakısız çok güzel... kin bir sesle hekime dedi ki: 
der. Çocuklarını boks darbeleri üzre Ted'in etrafını sarar. O va- !ere karşı ateşler saçar, adeta ediyoruz ama anasonsuz edemi- - Evet, evet bilirim. Devam - Hayır, sen duymadın .. , 
için sıkılmış bir elle okşar. Zev kit, Babbitt oğlunu bir köşeye aslan kesilir. Böyle aslan ke· yoruz ! Ne kadar olsa kokusuna et... Bu ses hakikatte zevcemin ses· 
cesinden çekinir ve onu aldata- çekerek kendisine şu sözlerden silmekte de doğrusu haklıdır. alışkanlık var. -Talihten şikayet etmek hiç d~ğildi. De~zden çıkaranı~ se. 
cag"ı zaman Zenith'ten uzak}aq. başka diyecek bir şey bulamaz: Çünkü bütün bu Bursa safası- iyi bir "ey deg"ildir. Lakin saa- sı. · · Bu kım?. · Ehemmıyetı 

" f f ı ·ı d l' Kulak Misafiri " k F k be k ld tırır. Bir arsanın satışını, para, "Sakın annen duymasın am- nm masra ı az ası e - a 1 a· detimin naıııl bir denbire kırıl- yo · · · a at n urtu um ar 

in birinde lstanbula Ma· 
a le gelmiı, temsiller ver· 
1'1 • • da ziyafetler, supeler 
1 . ::r, küpeler daha bir çok 
~ •er verilmiı. Bütün bu 
& inde gözümüze iliten bir 

kulağımıza gelen bir i-

kadın, ve mücevherle dolu bir ma, ben de ömrümde istediğim zım değil - o daireden çıkar. - - <lığını düşündüğüm zaman ken· tık. .. İyi oldum artık ... Bu ak-
şehre baskın yapan eski Condo- hiç bir şey'i yapamadım, hiç bir Kendisini bir defa Bursa lıkll,Dllr ılaaHkUI dimi telihe karşı ısyan etmek- şam .. o ~aykırmadı. · · · . 
ttiereler tarzında idare eder. ze şeyde muvaffak olmadım. Sen, mahkemesinde gördüm, öyle ten menedemiyorum. Kutüpaneden çıkıp gıderke 
rafeti, işlerine verdiği mahiyet istediğini yapmak cür'etini gös aslanlaşmıştı kl tanıyamadım, Hint istiklali Bu nasıl oldu?.. Düşündü- doktor, ev!n uşağı ile karşılaş 
ve "rythme" o münhasırdır. Fi- terdin. İleri, oflum ! Dünya se- sordum: nUyorwn fakat izah edemiyo· tı. Uşak dıyordu: 
kirleri, yüz yirmi milyon kişi nindir". - Yahu, meğer sen neymiş- 52 inci haftanın s inciliğini rum. Kadıncağızı ölü getirdiler. beraber ı::e1.m;k zahmetin kat· 
için yapılmış fikirlerdir: Onla- Fakat bu kadarcık bir tahas- sin! Bu nAgihS.n aslanlık ne- Galatasaray lisesinden M. Nej- Ölü, fakat gene güzeldi... !anır mısınız .... 

t·: 
',li Muhiddin Bey. 

! ı günün birinde Hüseyin 
'.ey Cumhuriyet'te bir hic 
ııtrediyor, bizim de kula-
• gelen isimden, gözümü
n portreden bahsediyor. 

Hödük! .. 
n "'dük' • 'f'U ••• 
1 · limelere bakılıraa kaba, 
1 imzası gibi zalim bir hi. 

t günün birinde Ra•it 
il ?nelerden sonra tekr;r 
g e dönüyor ve binlerco 

0 ver batın alkıtları araıın
temsilini veriyor. Bütün 
lann sahneye çevrildiği 
evrileceği bir sırada bir 
1e bir baston fakırtısına 
birdenbire çevriliyor! 
'llliyoruz ki bu kalkan el: 
ıhiddin Beyin eli, fama· 

• iği surat Hüseyin Suıı.t 
yüzü. 

~ bu gecenin sabahında 
ı :le Muhiddin Beyin bir 
a okuyoruz: 
\; lk gördüğüm yerde Hü

iuat Beye bir tokat vur
' ı karar vermiştim. Kendi

tmadım. Ve .. bu hadise 

a ıiddin Bey hadisenin se
ni anlatırken de yukar
lediğimiz gibi: 
:lana hödük, düdük .. filan 

t 

r :w. 
6 pai iyi, ho, amma insan 

rı ezberlemek ve çocuklarına sür gölgesi Babbitt'in mahiye- den? det B. kazanmıştır. Yazısı şu- -Llkin sen her sefer tazele Aş~ı kadın ellerini h~şladı 
öğretmek için sayısız klöblerin tini de"'iştirmez. Hiç kimse ha- - Ey, azizim, biz aslan sütü d t 11. b im . ko k Belkı de acı feryadını sız d ı; ur: reen ese ı u ana ım an yo d d 1 birine intisap etmiş olmak k8.- yatından memnun değildir, ve içeriz.. t uy unuz ... 

h · d' x.· ·b· ·· 1 C h · · f k Bu haftanın on mühim haberi ur. t ı fidir. Esasen Babbitt'in büyük- ayatını ıste 16 1 gı ı sus eye- evap oşuma gıtmış, a at _Evet ... Aradan aylar geç- şan aşılmıştı. Doktor: 
lilğünü, temsil ettiği insan nü- memiş, güzelle§tİrememiş ol- inek siltll içince bu aslanlık zannımca Hindistandaki istik- tiği halde bunu unutamıyo- - Peki, gelirim, dedi faka 
munesinin azametini teşkil e- maktan mütevellit hüzün, bir neye inkılap edeceği hakkın- lal hareketlerinin kulağımıza rum. Her gün ona ait bir hatıra efendinize bundan hic bahset 
den şey, bu "fikir,, hususunda- emlak tellallının bile ruhunda da aklımdan geçen mUz'iç s~- kadar gelen akisleridir. Hint kederimi taZ'Cliyor, Düşün ki meyiniz!. . , 
ki şahsiyetsizliktir, ortadaki fi- doğabilir. ali sormamıştım. peygamberi Gandinin idare et- zevcemin ölüsünü getirdikleri ---- -----
kirleri tahlil etmek zahmetine Filvaki, Babbitt hicvt bir eser İşte bu meraklı avukat her tiği bu harekete karşı İnğiltere zaman ben gene bu kütüpanede Galatasaraylıların 
lüzum görmeden kabuldeki, be- dir. Ancak hiciv, mevzuun Şek- gün bütün gazeteleri baştan a- b 1 d hükumeti ilk önce lakayt dav- u unuyor, yazı yazıyor um. b ,. h .. 
nimsemekteki kudrettir (bura- !ini bozmaz, büyük gösterir. şağı okur ve iki şey arar: Birin ayram tenezzu U 
da "kudret,, kelimesinden daha Yüz yirmi milyonluk muazzam cisi kendi leh veya aleyhine ya- ranır gibi gözükmüş, likin son- Boğulan zevcemin soğuk, fa
münasip bir tabir bulamıyo- bir milletin stanriardise n!imu· zı ... Bu, onun merakıdır ve bir radan tehlikenin büyllklüğünU k~t güzel öl!isünü getirmişleı
rum.) Sonra, bu "fikir,, lere bir nesi olan Babbitt, her halde o adamdan iyi, kötll bahsedilme- anlayınca, ciddi tedbirler almak di. 

·ıı h kk d ·· · b. f' Saat altı olmuştu. Bir feryat idealizm rengi vermekteki ma- mı et a ın a musaıt tr ı- '
1 
si reklS.mdır.. lüzumunu hissetmiştir. . . . 

k. D • h b. t ışıttım. haret te ayrıca kayde şayandır: ır vermez. erunı ayata ır l kinci aradığı sey adı liizım Bu hu··rrı·yet ve ı'stı'kla'I hare- . f · f b k b. Zevcemın acı feryadı .. Bu er 
Filhakika Babbitt, paraya, em- sanıye ırsat ıra mayan ır ya- değil o dairenin aleyhinde bir keti artık şarkta İngiliz emper- h ıa k 1 - d 
lak tellallığına, otomobil bol- şayış tarzı, açık hava, sıhhat, yazı. .. Bunlardan birincisini bu yat a u agım a ... 

k 'b' ı b. ı yalizminin iflas ettiğini, mazi- Şimdi gene onu duyuyorum. 
!uğuna mefkil.revi bir mahiyet _uvvet g~ ı unsur arın. ır eş.me !ursa memnun olur, bulmazsa b. 

1
.• Hekim ciddiyetle: _ Hasta-

vermek hususunda bibedeldir. sınden hasıl olan estetik faztlet aldırmaz; lakin ikincisini bula- si ve münevver· ır genç ıgi 0 -

1 · d · ı 1 ı h ·11 t' · t·k1·1· · 1. lık, dedi, sinirlerin tedaviye Dört yüz elli sahifelik bu u- erı ne erece cazıp o ursa o - . matlı mı mahzun olur, meyus an er ma e ın ıs t a mı e ıne 
muhtaç ... İyi olunca bir şeyin zun romanın mevzuu yoktur; sun, bir nevi korku vermekten olur, münkesir olur, hasta has- almak istediğini göstermesi iti- -

her faslı Babbitt'in biribirinden hali ~alm~yor: ~ün~ü bu k~~ar tadil olur .. Çünkii eğer Bursa- barile çok mühimdir. kalmıyacak. · · 
t t b ı t Lakin öteki şiddetle: - İm-"tipik,, menakibine aittir. Bab- ~ne;J! ne ıce 1 1 arı e ecavuze daki davalar intaç edilmeden Bütün şark milletlerinin Tür 

· k ı.. d kansız, dedi, bütün sinir hekim-bitt'in işl:cri pek parlak değtlse ın 1 ap e e~-. . evvel veni davalar açamazsa el- kiyemizin açtığı istiklal yolun-
de kendisine Zenith'de oldukça Maamafıh belk.ı bu tarz ferd! veda Bursa safasına, elveda leri bir araya gelse bunun çare-

k d d ld S da yürüdüg"ün!i görmek, bizler sı'nı· bulamıyacaklardır çu··nku" 
iyi bir mevki temin etmektedir. no t~ı n~zar an .. ı .~a . ır. tan- harcırahlara ve elveda aslan sü- · 

d d at 1 1 1 irin, şüphesiz ki, çok iftihar edi bu f•ryadı benı·m hayaıı·m ı·cat Fakat Babbitt, her fert gibi, ar ~s. ıon ~su un.uı; msan ara ' tüne!... ., ~ 
mensup olduğu içtimai tabaka- teşm.ılı bel~ı f.ert ıç.ın tasavvur , hte bu meraklı avukatın ga- lecek bir şeydir. Bütün bu mil- etmiyor. 
dan daha yüksek tabakalara, a- fevkınde hır nımettır .... Ayrı a- zeteler alevhine sık sık dava !etlerin açtıkları mücadelelerde Bu ses bana hariçten, zevce-
zasmdan bulunduğu klöblerden :yrı her ferdin ~es'uliye~ hissi~i , açmasının hikmeti... müsbet neticeler almalarını te- min Ecci bir kazaya uğrıyarak 

ıdare ve tekeffül eden bır cemı- FELEK menni ederiz. denize düştüğü yerden geliyor. 

Galatasaray klübü spor kapten• 
liklerindcn bildirildiğine göre azanı 
bayramlaşmasrnı ve bir arada güzel 
vakıtlar geçirmesini tem.inen bayra
mın 3 üncü günü için hususi bir tc 
nezzüh tertip edilmiştir. Bu tenezzü
he klübün bütün futbolcuları, deniz· 
tileri ve atletleri iıtirak edecek, Be· 
ykoz çayırında futbol müsabakaları, 
yarışlar ve oyunlar yapılacaktır. Ba· 
yramın 3 üncü günü adalar iskelesin· 
den saat ikide hareket edecek olan 
hususi bir vapur Beylerbeyi, Bebek, 
Anadoluhisar, Emirgan ve Y enikö 
iskelelerine uğradıktan sonra Bey 
koz'a gidecektir. 

Vapurda bir cazbant ta bulunacak 
tır. Vapurda ehven bir büfe de ha 
zirlanmıttır. 

Vapur akşam grupta Bcykoz'dan 
haraketle Boğazın yukarı kısmında 
bir devir yaptıktan sonra saat on bir 
de köprüye dönecektir. 

Tenezzühe Galatasaray klübü aza 
sı ile aileleri ve dostları davetlidir. bir noktada kendisini şu sorgu

dan geriye alamıyor: 
- A Muhiddin Bey, bu mem 

lekette hakim ve mahkeme yok 
mu? .. 

yette fert, mes'uliyet hissi gibi 1 __ . _ _ _ _ Kolunu uzAttı, pencereden 
ağır bir yükten kurtulmuş ve rikan cemiyetinin teşekkül tar- vetli olursa olsun hayatta fikir bir istikameti gösteriyordu. --------~----·ı 
binaenaleyh bahtiyar olur. U- zı aleyhinde Babbitt gibi bir el'an hakimdir. Çünkü yer yii- Doktor hem ayakta gezini- Yeni neşriyat 

Şüphe yok ki hakim de var .. 
mahkeme de. O halde ne diye 
bütün bu yolları kendimize ka
par da tokadı üstüıı buluruz? ..• 

Ah bu kabadayılık!.. 

nutmıyalım ki, insan cinsi bu çok mühim eserler yazılmış, ve zünde hakiki medeniyet henüz yor, hem de onu dinliyordu: 
gibi usullara hılkaten teşnedir; henüz zaif, fakat mümtaz bir teessüs etmemeştir; ve edince- - Sen beni çıldırmış bir has-
ferdiyetinden ne kadar kaybe- kütle tarafından hararetle alkış ye kadar insanların hayatını i- ta farzediyorsun. 
derse o kadar rahat eder. lanmıştır. Amerikalıların da bir dare edecek olan, fikirdir. Belki - Hayır, o kadar değil. .. 

Fakat Amerikalıların da bu gün gelip hayatlarında daha bu medeniyet teessüs ettiği gün Yalnız vakit vakit hastalığı be
nevi esaretten halas olmak iste cömert bir idealizmin hakim ol- ölecektir. Fakat o zaman da bu liren bir sinir hastası ... 
dikleri görülüyor. Babbitt bir masına müsaade edecekleri mu sahada ona lüzum kalmıyacak- Bundan sonra söz gene kelil-

"' "' hicivdir dedim. Bugünkü Ame- hakkaktır. Madde ne kadar kuv tır. REŞAT NURi di. İkisi de susuyordu. Dakika-

Türk Spor 
31! nci Slytsı dtin çıktı. 

Fuat Hürnü, Ah met FetKen 
ve T- M. Beylerin yazıları. Hal· 
tanın spor hareketlerL Spor si· 
neması. Hikılyc \'. S. 

Milliyfl,,in edebi romanı: 89 re düşmedi. Bütün fırsatlardan di. - . - -r seleyi derhal anlatmak hiç ol- kmdan gördüğü; -görüştüğÜ, ya- dine mahsus nezaket ve zarafet 
istifade etmedi. Temiz, kibar Akşamın doğru altı vapurulmazsa vazifesini yapmış olmak hut yalnız isimlerini, şahsiyetle le: 

:ıı Bcyın Haleye tesahlip 
için bulduğu vasıtalar 

~eyin mahut meyanecisin 

1 rüksekti. Ne kadar olsa 
;örmüş, insan tanımış bir 
fı, Hale gibi ince ve yük
r kadına muamele etmesi 
:nese bile bu yollarda ria-
ilecek usul ve erkana va-

Hiirlıa11 l'tılıil 

ve samimi yaşadı, bence nikah- gelmiş, Nizam caddesinden ara lazımdı. rini bildiği insanları pek iyi tet- - Fikrinizi anlıyorum ham
lı bir kadından asla farkı yok- balar geçmeğe, yayalar sıklaş- · Hale misafirlerinden bir daki kik etmişti. İnce bir kadın ze- mefendiı dedi. Samimiyetinize 
tur. Onun için kendisine meşru ınağa başlamıştı. Tam bu sıra- ka müsaade alarak içeri gitti, kasının kuvvetli projektörleri de hiç şüphem yok. Sizin dela 
bir şekilde elimi seve seve uza- da kapının önünde bir araba biraz sonra Kadri Beyin hanımı muhitindeki erkekleri uzaktan, !et ettiğiniz bir teklif her halde 
tacağım. durdu, Cevdet Bey elinde iki da kendisini takip etti. yakından o kadar iyi tahlil eder benim için şerefli olur. Yalnız 

Fethi Beyin bu cevabı Kadri üç küçük paketle atladı. İki kadın alt kat salonda bu- ki en uzak bir ahbabın ne kırat- bir nokta var. Galip Beyin va-
hayat geçiriyordu ki biz ailece Beyin hanımını tatmin etti. Ki- Onun gelişi Cemiyete yeni bir luştular. Kadıncağız özür dile- ta, ne fıtratta, ne zekada bir er- ziyeti beni müşkül mevkie koy 
görüşmekten çekinmiyorduk. bar kadın üzerine alacağı vazi- hareket verdi. Şimdi hepsi on- di: kek olduğunu bu keskin gözler muştur. Bu vak'anın henüz dedi 
Fakatsiz de ayni şekilde mi ya- fenin yüz kızartıcı bir şekle dö- dan İstanbul havadisi soruyor- - Rahatsız ettim hanımefen- derhal keşfederler. kodusu üzerinde iken benim her 
şamak istiyorsunuz, buna razı külmesinden korkuyordu. Bu ce !ardı. di, fakat bu akşam telefonla gö- Zeki kadınların hafızası ve hangi bir şekilde olursa olsun 
olacağını mı zannediyorsunuz. vap endişelerini izale etti. Ve Cevdet paketlerini boş bir rüşmek istediğim meseleyi an- gözleri zengin bir erkek kolek- bir başka erkekle alakadar ol-

Fethi Bey telaşlı telaşlı içini zaten pek samimi görüştüğü sandaliyenin üzerine yerleştire- !atmadan gidemiyeceğim. Şura siyonu gibidir. marn biraz çirkin olur zannede-
döktü: Haleye işi anlatmakta müşkU- rek halkaya karıştı. Kadri Be- da iki satırlık konuşalım bari. Gördükleri erkek vaziyeti, rim. Bunun müzakeresini baska 

- Yok hanımefendi, hayır, lat çekmiyeceğine emin oldu. yin hanımı bu dost ve ahbap Hale, derhal misafirine bir zevki, zekası burada saklıdır.\ bir zamana bıraksak olmaz mı .. 
biz onu pek iyi tanıdık? Nikah Telefonla aldığı randevüye çerçevesi içinde meramını anlat koltuk gösterdi. Ve icabında derhal hükümlerini Bilmem, siz nasıl düşünürsünüz 
gibi bağlar resmi rabıtalardır icabet için akşam yediye doğru mak imkanı olmıyacağını gör- Karşılıklı oturdular. verirler. hanımefendi. 

lenin taı;ıı~tığ: . mü5terekl ki cı.~cak. hari~e karşı bir. si~er Halenin köşküne .gittiği zaman dü. ~ir ~ralık ~aleye işaret ede Misafirlerin ~kledi~lerini ~i H.a~enin hafızasında Fet.hi Halenin bu cevabı hem temi· 
!ardan bırıne ışı açtı. Bu mahıyetındedır. Halbuki Hale genç kadını şık bır spor kıyafe- rek ıçerıye çagırdı. len kadıncağız ışı hulasa ettı. Bey ıçın ayrılan yer pek fakır- natlı, hem de kaçamaklı idi. Ma 
r . müdürlerinden . ~adri ~.ı.ın~la. <?al~p .. Beyin ~aya~ı tile ba?çede buldu. Yanında bir Onun b~ ~eseleyi gene; katlı- Dosları ara~ında e~-~iyad~ iti- di. Ge~ç ~~~~.b.':' y~rgun çe?-lamafih kadıncağız onun nezake 
kı hanımı ela her ıkı tara gozlerımızın onumle geçtı ... Bır• musevı madamla meb'us Nus- na açmak ıçın bu kadar acele mat ve emnıyet ettıgı Fethı Be reye gomulu kuçuk bırer tesbıh ket ve mazereti karşısında ıs
yordu. Bu meseleyi onla- çok ciddı ve resmi rabıtalı aile ret Bey vardı. edişinde şu sebep vardı. Hale- yin pek ciddi bir şekilde kendi- tanesine benziyen gözlerde saf- 1 rar etmedi. Bu cevap redden zi 
ğı zaman Kadri Beyin ha !erden çok daha kuvvetli bir sa Hale artık klübe gitmediği i- nin etrafında toplanan aşıklar sile izdivaca talip olduğunu an- Irk, biraz da babalık hisleri oku-1 yade kabul mahiyetinde idi. 
rdu:, mimiyet icinde yaşadılar. On- 1çin misafirleri ona klübe ait ha grupunun bu çerçeveyi gittikçe lattı. muştu. 1 Yalnız işi biraz tavlamak, zama 

eki Fethi B~yefencli, va- !ara en eski ve nikahlı aileler vadisleri taşıyorlardı. daralttıklarını gören kadınca- Bir kaç zamandanberi böyle Böyle bir teklif karşısında mü nını kollamak lazımdı. 
'le Ifonım G:!lip Beyle, gıpta ettiler, Bu Galip Beyden Dedikodu devam etti, Nusret ğız işi pek sıkı ve samimi t utan tekliflere çok maruz kaldığı için nakaşaya bile lüzum yoktu, fa- 1 

- Peki hanımefendi, dedi, 
ı oturmuyo::du .il.unu her fa z!rt Hale Hanımın faziletidir. Bey artık mevsimin sonu yak-1 Fethi Beyin bu şerait içinde! itidalini kaçırmıyan genç kadın kat araya pek hörmet ettiği bir

1 hakkınız var. Şu halde işi bura· 
beraber biz de bıltyorLlt!k. 1 Çünkü o hiç bir z?mıın serhest !aştığını, bazılarının şimdiden 1

1 

p;ı rtiyi kaybedeceğine k::ı:1aatl hafifçe gülümsemekten kendini dostunun girmiş olması onu da bırakalım. Sözlerinizi vait 
o k'!dar teın' " ve ciddı bir l bir kadının düşeceği vaziyetle-: avdete hazırlandıklarını sö:·le- get'.rmişti. 1c olıırs'! olsun ıne.l aıarnarl'.. Mı hiti de · k ed irr 1 -



MiLLiYET PERŞf:MBE 8 MA YJS 1930 
- -

Haydar Rifat Beyin müdafaa şahitleri dün dinlendiler.1 

(Birinci sahifeden mabat) daima bitaraf olmalıdır. Bir ha kemei temyizin mukarreratı bu bir tahavvül neticesinde - is- nkesir olduğundan şehadetin dur ki hakim müstekildir. Ken-1 Iındığını öazetelerden gör 
kimden şüphe etmek hakkı kim yolda idi. ter kefaletle olsun ister başka derecei tesiri davayi rüyet eden disine tevdi edilen adalet bir Bunun sebebi kanuniye ist 

si iğbiranndan dolayı efkari u- seye verilmemiştir. Bu yolda Mazliyah ef. ne demit bir suretle tahliye edilmiş bu- mahkemeye ait olduğundan ta- emanettir. Nazun B. memur e- edip etmediğini bilmem. M1 
nıumiyeyi tehyiç maddesinden bir sebep bence ne varit ve ne Bunlar nazarı dikkate alın- !unsun - yeniden tcvkiflerine lep dairesinde maalkasem din- dilince ve kendisinin vazifesi meselesinden bir manayı · 
gazeteler aleyhine ikamei dava de doğrudur. mamış ve mevkufiyet devam e- mini, kanunı bir sebep yoktu. lenilmesinc karar verildi.,,. tahkikatı idareden ibaret iken çıkacağını bilemem. İrtişa r 
ettirmiş ve "Yavuz havuzdan çı Esbabı zahire nedir? diyordu. Binaenaleyh tevkifin devamı Abdurrahman Münip B. ifa- mahkeme azasından birinin hiç desinde meb'ım arkadaşun J 
kıyor" ve «Hırsızlık çoğalıyor» Vasıl B. -Esbabı zahireden Konuşurken Nesim Mazli- böyle bir muamelenln vukuu desine devam etti: vazifesi değil iken tah- sim Mazltyah Efendinin v 
gibi neşriyat dolayısile de ika- dolayı Adliye vekilinin mütces yah Ef. dedi ki: Buraya Adli- gününe tehir edil.mit olsaydı - Şahsi iğbirar meselesin- kikatc vazıyet etmesi bir müda l li idim. Dosyayı tetkik ctt 
nıe edilen davayı' hilafı kanun sir olmak suretile davayı nak- ye Vekili geldi. Yanında Kenan daha muvafık olurdu. den haberdar değilim. Davala- baledir. Kimse tahkikata nüfuz O davada tevkifi mucip tek 
olarak Bursaya naklettirmiş. lettirdiğini zannettiğinizi söyle Bey ve tevkifane müdürü Ziya nn naklini gazetelerden oku- etmemek lazımgelirkcn ve mü- sebep görmedirr:. O davada 
. 2 - Nakli davadan ~~te~s- diniz. Bu esbabı zahire neler- Beyler vardı. Abdurrahman Münip dum. Guya heyeti hakime bura- masilleri böyle olunca her han- 1 hatifi kanun hareket olduğu 

sır olan mahkeme hcyetının ıs- dir Biz kendisine tahriren maru- B. İn istinabesi daki resmi makamatın tesirin- gi bir mahkeme azasını müstan naatindeyim. Maznunlarda 
~.i.fa iç~ göstc_rdiklcrl tcmayü .'..... Nakle tevessül etmesidir. zatta bulunduk. Vekil Kenan Uçüncü olarak avukat Ab- de kalır diye nakledildiğini oku- tiğin başına taslit etmek bir risinin tahilye edildiğini öğı 
u terfı ve taltıften bahs~t~ek. - Nakle tevessül etmesi su- Beye dedi ki: durrahman Münip B. dinlenil- dum. müdahaledir. dim. Bu kimdir, kim tahliy 
~u~etile vaz~fei memuresını suı veri kanuniyeden değil midir? _ Basat'ın tahliye edilece- di. Abdurrahman Münip Bey Reis - Bunda mügayiri ka- Hikmet Beyi taştan taşa tirdi bilmem. 
ıstımal etmı.ş. . - Bence hiç bir sebebi kanu ğini kendisine tebşir ettiniz mi? 46 yaşındadır.Münip B. dedi ki: nun bir şey var mıdır?.. topraktan toprağa vurduğunu 1 Reis - Bu kadar efendin 

3 - Kadrıye Hanımın İzm.ır- niye istinat etmeden bu hal va- Bunları Nesim Mazliyah Efen- - Tarafeynlc akrabalığım A. Münip B. - Böyle bir şe- bilmem. Hele men'i muhakeme Sıtkı B. - Sorduğunuz 
de cerey~n eden muhake~~sın- kı olmuştur. Muvafıkı hal olmı diden duydum. Tevfik ve Reis yoktur. Adavet meselesinde i- yin isnadı hikim için gayri ka- den sonraki vaziyet müdahale- aller içinde kanuni muh~ 
d.e bcraetıne çalıştığı ve mustan yan bu talebin kendi arzularına vekili Hasan Beyler meselesini zahat vereyim: Eskişehir ağır- bili tahammüldür. Tesir altın- dir ve öyle bir müdahale ki ta- meselesi vardır ki muamell 
tı~. Hik~et ~· i taşt~n taşa ve muvafık olduğu anlaşılıyor. Ve- bilmiyorum. ceza mahkemesinde bir dava- da kalmasını hatıra getirmek, rihi adli emsalini kaydetmemiş mumiye üezrinde muhalefeti 
l!:u~n~ık Nazım '!3· ~~.maaşın- ya hiç olmazsa Adliye vekili Reis -- Sualler bitti. Buyu- nm vekili idim. O dava sıra- hakim için tahammül edilmez tir. nuniye meselesinden malUı 
da ellı lır~ zamettırd~gı. buna mani olmamıştır. Bu da run.. sında hakimler hakkında reddi bir vaziyettir kanaatindeyim. Maaşa zam meselesi bütçe tun vardır. 

4 - İrtışa m~ddesı.nden maz iğbirarına ve ifayı vazife etme- hakim talebinde bulundum. Reis bu ifadeyi yazdırırken meselesidir. Ne saklanrr ne giz- Muavin Ragıp B. - Umı 
nun Bas~tı. tevkıf~aneden _çıkar diğine delalet eder. Kenan 8. in şehadeti Talebimiz reddedildi. Ve neti- "hakaretir diyorlar" dedi. Ab- !enir. muamelat üzerindeki muhq 
t1.P. Başka tıp Tevfık ve reı~ _ ~e: Reis B. - Bir davada mah- İkinci olarak sabık Adliye cede müvekkilim aleyhine hü- durrahman Münip Bey tashih Son şahit dinleniyor fetlerc dair sual yol..-ıur. 
kı~.ı Has~n Be~lere ne verdıgını keme hakkında şüpheyi dai es- Müste~arı Kenan Bey dinlenil- küm sadır oldu. Gerek reddi etti: So 

1 
k k' Adi' Sıtkı B. - Olacaktır efcnı 

nıustantık Nazım Beye .tekrar- bap görürse mahkemeyi adliye di. Kenan B. 97 tevellütlü oldu hakim talebinin reddini ve esa- - Hakaret demedim. Taham 1 n ~ a~a k e~ 1 d.1Yf n.~~~- Ragıp B. - Yalnız gazcı. 
!attığı ve bu suretle şahıdc tel- vekili nakledemez mi? ğunu söyledi ve tarafeynle ada- sa dair olan kararı temyiz et- mü! edilmez dedim. İstifa, Kad rı sm.aı ıt 1 

• ın em ı .. !ere ait sualde vardır. ı 
kin icra ettiği". - Şüpheyi dai esbap Kara- vet meselesini izah için müsa- tim. Bu temyiz layihasında he- riye H., 50 lira maaş meselele- Mumaıle;rh 66 yaşındadır. M. 1 Sıtkı B. - Muamelatı un 

Mütteki vekili ve rpamun betler, iştirakler, adavetlerdir. ade talep ederek dedi ki: yeti hakime aleyhine clfazı tah rindcn haberdar değilim. Esat B. 1 mektep sırala~ından miye üzerinde muhalefeti kı 
kabul edilmediler "Yavuz havuzdan çıkıyor,, - Şahadet mevkiinde haki- kiriye varmış diye aleyhimize tanır, Haydar Rifat ~~y~n Na- niye yapıldığından haber 

. •Hırsızlık çoğalıyor» davaları- kati söyliycceğim. Mahmut E- açılan heyeti h6.kimcyl tahkir Mustafa Hayri B. znn B. davasında vekılıdır. Fakat gazeteciler meselesin 
Haydar Rıfat B. ve Mahmut nın nakli sebebine gelince: Bi- sat Bey Vekil olduğu zaman davasında Adliye Vekilinin şah nediyor? Muavin Ragıp B. kanuni ma ki muhalefeti kanuniveden 1 

~sat B~yin ';eki~le?n~en Sadet rirun nakli arzu edilmiş diğer- Müsteşardnn. Pek az teşriki san heyeti hakimeyi dava açma DördüncU olarak avukat ni olmadığını söyledi. Sıtkı B. berdar değilim. · 
~n Fent B. ıçcrı ~~ıle~ Re~s leri de tevhidi ceraim turuku mesai ederek ayrıldık. Bu aynl- fa tahrik cttlflnc kanaatim var Mustafa Hayri B. dinlenildi. ye111inden sonra ilave etti: Muavin Ragıp B. istin 
asıf B. kendilcrının ava a kanuniyesinden istifade oluna- ma bazı suitefchhilmlcrl icap et dır. Mahkeme tetkikat netice- Adliye Vekilini tanm1adığını - Şimdiye kadar hiç bir te- varakalarının mahalline iM 

hazır bulunmalarına mümanaat k kl d"l t t" · d" B d dik d 1 . . 1 d" s'rc tAb• lm 1 ş· d'd · k . . ra na e ı m ş ır. tır ı. azı zevatın e o u an sinde beraet kararı verdı. Tem- söy e 1• 1 a 1 o atım. ım ı en sıne arar verilmesini talcpi 
ederek dedi.ki.: . ın- İkinci ceza heyetile. tem~~~~ Adliye Vekiline tesir etti. 0-ı· yiz edildi. Usule müteallik nok- - İrtişa meselesinde gaze- sonra da olmam. Böyle davalar ti ve mahkeme bu talebi ka 
d - Gelen ıs~ına~ v~rak.as . Y?ktur. Onlara ?e.tcsır ettıgını nun bana kini vardır. Fakat sandan nakzcdildi. Mahkeme teler neşriyatından dolayı alcy- olduğunu gazetelerde gördüm. ederek mahalline iadesine k 
/ :ı~~z rtı~ler~t~rıkıl'.s- b.ıle~m. Kendımı onların ye- bende makesi yoktur. 1 nakza ittiba etti. Muhakeme hlerine iğbirarlı. iğbirarsız dava Bursaya naklini de gazetelerde rar verdi. 
~~~ k:a e erı a ha t~rı~:.- rınc. ı~mc etsc?1 çok kı~ılır der l Muavin Ragıp B. _ Usulü devam etti. Tahkikat neticelen 1 yı nakletrlrdiğini bilmem. Böy- gördüm. Garez olduğunu bil- . Dünkü davada kitabet m 

1• 
1 ır. anunun sara a hal ıstıfa ederdım. Terfı ve taı- 1 muhakematı cezaiycnin 57 nci di Ve berayı mütalea evrak j Ie bir hadiBC vukuunda kendisi mem. Gazetelerde ~~bab: ı:ıakli, ki~nde Aptullah Sıddik ve I 

Utndur. tiflcri hususuna dair ma!Uma- maddeıi sarihtir. Dinliyebillriz. j mUddeiumumiye verildi. İki üç hakimlerle, müddeiumumilerle ok~yara~ huk~k muntesıbı. :ı- ! caı Beyler va~dı. ı 
S~zlcre m~şteki .. ve ma~un tım yoktur. Hikmet Beyin be- Badettahlif Kenan B. ifa'.ie- ! ay zaman geçti. Bu zaman içln-1 temas eder. Biz avukatlar bun- fatıle mutecssır old~m. Hı~.afı i Haydar ~fat B. ~~h~Cfl 

'1.~at!le da~e~ıye gondcrmedık. raetine çalıştığını bilmem. Tah sine devam etti: 1 de aktcdilcn celselerde müddei-1 dan haberdar olamayız. k~~n ol?1~sı!1d:ı~ zıyade Tur~ , d~n :xın~a bir muharnnmızeı< 
Söylı~cceğmı~ ~yler. va.r~.o:;ı- tı muhakemeye alındığını bili- - Gazeteler aleyhine irtişa. umumi iddiasını söylemek la- . Rüyet edilen davalardan ba-ı hak~.ıer~~ı şı~~~ye kadar tesı- ı mıştır kı: . • 
lan hakimlcnnızc bıldırınız . yorum. Sebebi ise meçhulüm- davasından cürüm yoktur. Ve! zimgelirken dava mütemadiyen'· zılannm başka mahkemelere re tabı g.ormedıgımd .. en bu. hare·, -. .Mahkem .. e kanunı hakl 
liaydar Rifat ve Sadettin Ferit du"r. 1 k tt dd ı ı d &eyler mevkilerinden çekilerek kendisinin alakadar eşhas ile tetkikat için talik ediliyordu. nakledilc gelmekte olduğunu e en cı en mu.tees~ır o - , mı ıs.~ma e m~ısaa e . e~ 
Bamiin arasında durdular. Nazım 8. in terfii adaveti olduğundan maluma- Bir gün talikin sebebine mut- biliriz. Bendeniz bir davanın dum. Bu esba?.ı mu~ıbeyı k~nu- ı Usulun 6.2 ncı ma?desının. # 

Reis B. _ Nazım Beyin ma- tun yoktur. Zannediyorum bu tali oldum. Anladım ki bu bir mahkemeden diğer mahke- na ~:1~.va~.ık gormedım .ve. cıdd-, fıkrası ;eıs .. vasıtası le 233 iiıl 
tlk tafıit Cevat B. aşına 50 lira zam meselesi. dava 2 nci cezada rüyet edilen mesele hakkında müddeiumumi meye nakli sebeplerini alakada en .u;u~dum. ~traftan ıstıfala:ı; maddesı !twsaade _ alındıkf1 

İlk şahit olarak tatbikatı hu-
1 

-3üncü cezada H. Rifat B. dava olacak. Tevhiden icra e- lik makamı iddiasını derme- ranın kanunda aramasını kabul nı ışıttım. Alakadarl~rdan hır so~ra <logrudan d.ogruya şal' 
kukiye muallimi Cevat B. dinle 1 ile Nazım B. arasında bir dava dilen davanın bazı esbap zikri-' yan etmeden evvel "noktai na- ederim. Bu sebepler Adliyeci- şey ~uymadun. Kadnye H. me len!11~ sual sorab'.Irı:ek salatt 
nildi. Sualler birer birer okuna-, geçti. Nazım B. orada icra etti- le naklinden haberdarım. Bu be 1 zan ademi mes'uliyetimiz şek- !erin, hakimlerin, hukuk münte se~esınden malumatım yoktur. ı' )"etını bana vennıştir. Mahlı 
rak fıkra fıkra cevapları alını- ği muamelelerden dolayı vekili nim bildiğim dava ise orada gu-1 Jinde olduğunu bildirerek,, Ve- sibininin malfimudur. Eğer da- Hıkmet B. tahtı muhakemeye a mede <le bulunurdum." 
Yordu. memnun etmiş olmali ki, aka- ya mahkemenin zevatı aliyenin ! kaletten tahriren istil!mda bu- vayi rüyet eden hakimler sa-

- İsmim Cevat, babamın Ab binde. müfettişliğe geçirilerek davacı olması itibarile tesir al- !unmuş. Bittabi kanun haricin- yani emniyet değilse hakimler Eski borçlar Muhiddin 
durrahim, 48 yaşındayım. Şişli terfi edilmiştir. tında kalması ihtimalile nakle- de iş yapmak milmkün olmadı- kanun dairesinde ceza görürler. 
kırsokak 48 No. tarafeynlc ka- Vastf B. - Müstantik Nazım. dilmiştir. Bu nakle hilafı kanun ğından "Kanuni \'azifenizi ya- Kablelhüküm bir hakimin da- 1 (Birinci sahifeden mabat) (Birinci sahifeden mabat) 
rabetim yoktur. B. v~~!fe.i memuriyetinde ~?s-1 d}y~mi~·eceği.m. Kan~n. bu sa- pın!,, diye emir gelmiş. Ve müd vaya ?'.y~neti. e!11.ni~eti ihl.al ve j zikredil~n isimler ar ~.m.~t~. manet muavinlerinden bi · 

İrtişa davasında bendeniz t~rdıgı lıy~kat~an dola~ı bılıs- , lahıyetı Vekıle vermıştır. dei umum~ i?diasın_ı . sörledi. ya suı ıstıma~ ~ıhı bır tehlıkede Bank ?o Fra!1~ sabık. •.:ıu~ıır~ tevhit clolayısile kadro hari~ 
hiç kimsenin vekili değilim.! tıhkak t~rfı edılemez mı? ı Yalnız esbabı mucibe itiba- Karar venldı. '(ckaletın ış'an- bulu~duğu bılınemez. . . , um~mı. n;~~.vını M. ~~st ın ısmı çıkanlacağma dair nesri vat d 
einacnalcyh 0 dava ile bir :11~- - ~stıhkak kes~eden ~a~a r!le se?ebin ~.cat ~dildiği kanaa- na ve kendi idd~asına uy.gun o- . Reıs - Bunlar sadet harıcı-ı de ılerı sunılmektedı,. ru değildir. -
kam yoktur. İrtişa meselesının çok kımseler olduguna emınını' tındeyım. Gosterılen sebep ka- lan kararı temyız etmedı. Bun- dır. ANKARA, 6 (A.A.) -Ma- Emanetin iki muavini de t 
tarzı cereyanı hakkında herkes Asarı ~~hire.s~ne göre ka~aa~ım f nunen makbul bir sebep değil- d~1:1 haberd~r ol~n Adliye Ve-

1 
~~yri B. - Bu~ları söyli~ 1 liye Vekili ile hamiller mümes- lacak, hatta belki de lüzum 1 

gibi gazetelerden ve alakadar o- bu tcrfıı vekılın ıt?emn~nıyetıne' dir. Tenakuzlarla mali bir h!i- k~lı y~~ılı h~r emı~ vererek tem yecegım. Mahkemcnın kanaatı- silleri arasında. ~ere yan eden rülürse nıua~ inlerin miktan 
!anların kendilerinden istihsal atfetmek mcrkezındedır. kümdür. Adliye Vekilinin şah- yız muddetı ~eçm.ış olmasına ne esas olacaktır. müzakerat netıcesınde tarafeyn yit edilecektir. 
c;tiğim malumatt~ başka ma- Basatm tahliyesi san ikame ettiği dava ahkamı- rağıı:en temyız edılmes~n~ emir J?a.va~ın başka ~ahkemeye atideki tebliğin neşri hususun- Emanetin varidatı, zaruri 
Umatım yoktur. irtişa mesele- B t tahl' · .. d na tesir etmezse üçüncü, dör- verdı. Bu, meseleden hırı.. naklını ıcap ettırmezse her da mutabık kalmışlardır: rak geçen seneye nisbetle az 
sinin gazetelere intikali pek ta- !O.asa ın ;re~ıA ışın edşuj düncü derecedeki zevatın ika- hangi bir surette makamı Ve- Hükumetle hamiller mümes mıştır. Bıı vaziyet dolayısilc 
bii bir meseledir. Ve herhangi mad ~atdun20var ırd.. vrupda_ an me ettifi davanın hükkama Kazanç vergisi meselesi kaletin davanın nakline müda- silleri arasında Mart ayında a- vazünü temin için bazı hizm 
b' . . . . .. av etım e sene ır tanı ıgım . . _. . .. . . . h . be . 1 h l · k d B' lm .. . !erde tasarruflar yapılacak 
~'.: ıstıntak daıresmde böyle Nesim Mazliyah efendiyi, tev- tesır ettıgını soylemek bence Bızım Malıye ta sıl şu . sı- 11 e ~sı ~ı:ıunsuz ur. 

1 
ın~~ı:ıa- ç~ ış olan muzak~~ata hep ay- İmkan bulduğumuz zaman , 

"'uhim bir davanın cereyanına kifhanede gördüm. Bütün cvra- memlekete ihanet olur. le aramızd~ ~al~fanç md eselesın- 1 ey 1su~ ıdn kn:ıevzutbu otan ı ış.a ~ı. muhadenet ve. ı.~ı.~t hUavası h . 
"•Uttali olan gazetecilerin kcn- k · ·ı N 1 k"f M 1 k A 1 d h" den dolayı ıhtı a var ı. Kazanç ı mese esın c ı ma ua ın neşn- ıçınde devam edılmıştır mu- rem astanesıni de yapacağı. 
di gazetelerine bunu dercetme- ıüırakekettı ~r. ~,s~retledt~v t b" ·ı atı eme akzat arınt ~fn ıç kanununun 71 inci maddesinde ı yatı üzerine nakledilen dava ka- mi bir sureti halle vasıl. olmak Oktruva meselesi henüz 
ı_ • m ze eresı ven mış o ugunu ın e emasun yo ur. stı a te- · d' M hk . . , . . !edilmemiş bir iştir 
<ı:rı serbestii neşriyat muktezi- gördilm Tahliye taleplerinin mayülünden haberim yoktur 3 sene müddetle avukatların n~na mugayır ır. a eme c- ıc;ın malı vazıyet hakkında bır · 
~atındandır. İhtimalki bazı te- reddcdiİdiğini gördüm Adliye Mesmuatun gazetelerden ibare~ kazançları hakkında beyanna-; mırle har~ket edemez. Başka mütehassısa tarafeynin atideki İktısat programında bu mctc 
fcrruatın harice sizmamasını ar vekiline olan müracaatların son idi. Bence en zivade sui istimal: me itasına mecbur o.lmadıklan- ı yere .nak~ı da~.a h~kkında efkar~ müzakerat esnasında esaslarına lenin de zamanında nazarı di 
~u eden Adliye vekili belki bu b .. d" G . k ed"l t 'k k·ı· d ld - ' na sarahat vardır. Bız de kanu- şahsıyenın muessır olması cmrı göre bir itilafa vasıl olabilecek- kate alınması için bir madde 
ıı . . ceva mı gor um. ayrı muva ı en arı na ı ava o ugun . -· kk b" , k h"'-' · · t"kl"l' 1 . . . . . . dır 
eşrıyattan muğber olmuştur. k t b" t k"f .. kk . .. dan be hok· 1 nun verdıgı ha a ınaen 928 azaya. aır.mın ıs ı a ıne mu- en tetkıkatın ıcra ettınlmesı · lf· . . k d" . a ır ev ı muze cresı gor- n .. ım o sam.. . h kk d b 1 t tcşı"kl eder S h" f "d ı· .. "! .. .. Daha tetkik safhasında ol ıssiyatı ruhıyesıne en ısın- d" B .. kk k" 1 R · B 0 "h b k K senesı a m a eyannamc ver. gayere · onra o a- aı e ı goru muştur. <I um. u muze ere es ı usu cıs . - cı et aş a c- . b . 

1 

ki k" · d , "T.- ,, . oktruvanın zararlı v ya fa dı 
c:~ başka. ~iı:rıse ~~ıf olamıy:ı zamanında verilmiş ise Müddei nan Bey. n;edık. _Maliye ş? esı r~sen ver- me ım emnıyct e er.. .. . ım.~ ne dıyor? olduğu söylenemez. e Bu m~ 
gından ıgbırar gıbı mancvı- umuminin mütaleası alınması K d • • gı tahsıl ettı. İtıraz ettık. Ve lrf • • Tımes ın İstanbul muhabi- 1• ~tın şahidi olamam. Fakat bir lazımgeliyordu. Müahhar usule a nye H. ~eselesı rıeticei itiraza kadar icra olma- . ifa lfl ri 2 tarihile gazetesine bildiri- a akadarlar için mucibi meı 

~il.stı batıniye asarı zahiresi de- .. 'd' m"ddeti bitmişti Kenan B. - Peki .. Kadriye j sın diye mahkemeye müracaat- İrtışa meselesinde vazife ifa yor: nuniyet bir şekilde intaç ol~ 
~let ederse o zaman denebilir ~oı;:rı ıs~ r u r d"' şeklin~ ~anun meselesinde iki defa şa-' la men'i miidahele kararı aldık. ettim. Bu işin membalannı her Ankaradan hamiller vekille- caktır. 
k~' şu hareketten dolayı bir iğ- da b"ıy~sı azımfekır -~ düm A- ? 1t. olarak dinlenildim. Eıınayi i Gerek ciheti adliye ve gerek kesten iyi bilirim. İrtişa mese- riMr. Vayt ve M. Deklosiyer Bu sene Yalovada ~ 
~rar vakı olmuştur. Gazctıccilc \ ır anunsuz u d g~~ T ~k"k ıstı~nnda bana müdahclc edil ciheti maliyede yaptığımız tah- lesinde maznun olarak bulunan ile Türk hükOmeti arasında ce- cak yollarla _da chemmıye 
1
,!'1 tarzı takibi bu iğbirara de- cattı'a neTyhal'?ayımt 1 el 

1
· ... e 

1 
medi. Davanın İzmirc nakli ha- kikatunız neticesine kadar sab- 6,7 kişiden ibarettir. Bunlar a- reyan eden müzakerat dostane meşgul olacag~~· 

"ll . İ b 1 e m. a ıye a ep erı esna- eli • d b" "b" . . f .. . . 1 l·~ . d .. Yarın (bugun) Yalovaya '-et cdebılir. Çünkü stan u · t hk'k tt f .. · · t _ scsın e gene ın ınnı tutmaz rı muva ık gormıyen Adliye e umum pıyasa a gezen tuc- bir surette devam etmekte olup . . "1 

llıahakinimde daha mühim da- ~~d~ül~ i~t::O:~~ ı ~urm~nı.n ~ hadiseler gördüm. Vekili hakikati tagyir ederek carlarla bir avukattır. Bunlar her iki tarafi tatmin edecek bir dC"rek ınşaatı tetkık c~ecefi 
~•lar görülmüş .ve mü.m~silleri dedilmişti. ~u d~n~n~eeni~~ ~ea- Hikmet Beyin . taştan.taşa nefsü.lemre muvafık... . . alc~hin_e ikame edi!ccek dava~a şekil bulunması ümit edilmek- ve bayramı .Yalo-~ada mşaa\ 

Ursaya nakledılmemıştır. yri kanuni geldi. Bu ihtimal ga ~~!mak mesel.c~ıne. gelınce: Reıs - Sadet hancıdır bun- efkarı a~eye tesır bırakacagı tedir. Anlaşıldığına göre yeni baJ;~~ g~rcceİgım. 
,... t 1 · idi d yrı· varittir Gorüyoruz. Bılınmıyecek bir !ar Abdurrahman Münip Bey. nı ve emn kazaya tesir edece- bir itilafname tanzim edilecek k u ıddın B. stanbula geJlı 
~aze e erın na avaıı · şey d ··1 H"km B · 1 h" A M" . B S" . -· · d" .. b"l M . en yanında bulunmakta ol( 

Hakkı hı . l • egı : ı .et . ın a ey ı- . urup . - ozüm yan- gını . ~şunme~ ı e. aznunu ve Türkıye 930 senesi zarfında . . " .. . 
İrtişa meselesinde gazeteler ta ıe mese eaı ne dav~ ıkamesındcn haberda- da kalıyor. 3,4 kışı olan bır davanın İstan- hiç tediyatta bulunmıyacaktır. rı:uavınlerınc şoforl~n rnağ4 

~n okuduğumuza göre gazete- Bunu kabul ettiğimiz tak- nm. Vıcdanunın sesini söylüyo Reis - Bu tafsilat istinabe- bul veya Kastamonuda rüyeti Söylendiğine göre Türkiye hü- rıyetten. ~urtarnıak uz~c haa 
~aleyhine derdesti rüyet olan dirdc hakkı tahliyeyi kaldırmak rum. Ben~e taştan taşa vurmak nin verdiği salahiyet haricinde- ne gibi bir sebebe mebni nakli kumeti müstekil bir ecnebi mü- randan ıtıbarcn t~ ucrct~ea 
it "aların müddeilerinin Vali, veya hiç kabul etmemek lazım veya taltıf etmek meseleleri dir. ! davaya sebep olsun. Bundan tchassısı celbini kabul etmiştir. ~e z~ yapı~ası ıçın . t~kilf 
d 11~andan, Polis müdürü, Müd gelirdi. Bundan sonra kendi mutlak surette varit olmuştur A. Münip B. - Hülasa biz kimse alakadar olmaz. Arzetti- Bu mütehassısın vazifesi mem- ıcra edılmcsını emre~~ıştır. 
ıı~ıumumi olması sebebine meb müracaatlerini anlattılar. Bun- diyemiyeceğim. Bazen okşan- hakikat halde beyanname ver- ğim vcçhile esbabı kanuni yeye le ketin mali ve iktısadi vaziyeti B1!.°dan b'.lf!<a Üsküdar traf 
~ lıitarafane itayı hükmetme- lardan faidc hasıl olmadığını, mış, bften taştan taşa vurul- mcdiğimiz halde "vermiş tc mukarin olmadığı ma!Um ve a- hakkında etraflı tetkikat yap- vay ucrctlennın pahalılığı 
ıı;ı,~~ri melhuz bulunduğundan aylar geçtiği halde mevkufiye- muştur. Hırpalanmak istenildi. saklamışız,, gibi baroya müra- şikardır. Haddi zatında hakim mak olacaktır. mev~u.u ?ahı:oim~ş .ve bunun ı 

ısle, istenilen nakli dava o tin devam ettiğinden bahset- İşten el çektirildi. Sonra alcy- caatla tahkikat icrası için müd- den şüphe edilemez. te~ıkı cıhetı?e gı~ılcrek ~:11Jl 
ı~kil üzerine kabul edilerek ve tiler. BakLun ki raşi var mürte- hindeki dava bitmeden yeni bir dei umumiliğe emir vermiştir. Mahkeme heyeti yanında bu Geceleyin gelecek sefain le?ı~e halledılmesı tekarrur C 
~k tn 2 inci ceza mahkemesinde şi henüz taayyün etmemiş, mür memuriyete, daha mühim bir Bu vaziyette eski bir hakim lunmadım. Benden böyle bir hakkında bir tebliğ mıştı'.. .. .. .. .. .. 
'{ Unarak Bursaya nakledilmiş. teşisiz ra"t. O da hayretimi memuriyete tayin edildi. sıfatile hissiyatuna tahakküm' sebeple bir dava alınsaydı mü- Bıt.ha~sa uçuncu, <lord .. un 

<ıl " Çanakkale ve İstanbul liman be t k ı d 
h
. nı.z beni değil bütün münte- mucip oldu Bu da kanunsuzdu. Buna kanun müsait olsa da, etmesini bilirim. Bu davada tecssir olurdum. Vekilin istifa ve. şıncı "2ın. ~ a ar a. !:1Cf'c 
ın h lannda olduğu gibi, ZONGUL lenn fazlalıgı t k- J 

e~ 1 ukuku hayrete sevkede- Sonra her halde bir memur var- başile sonu biribirini tutmıyan tarafeynden biri Mahmut Esat temayülüne mani olmak için DAK ve Ereg-li limanlarında . . lm 1 ıraz ve sı ayC'I 
" kadar bu iş gariptir. Çünkü dı. Bu memur kendi usulü mu- bir muamele addederim. B. olunca şahitlik edebilı"r mı·- mükafat verip vermcdiainı· bı"le n mucıp 0 aktadır. " rs d ,., dahi, geceleyin gelecek olan se- -~ ••• • •• -
1u .a a da müddeiumumi ve hakemesine tibidi O memurun Reis B. - Basatın tevkifa- yim?. Mahkeme takdir etsin. mem. Ben olsaydım istifa eder- fainin gündüzden, Zonguldak Sark musiki kon o-resi 
,, kurnet vardır. Ayni şuabatı derecesine göre Şurayı Dev- neden çıkarılması hakkında ma Muavin Ragıp B. - 57 nci dim. " "ilr ve Ereğli sahil sıhhiye idareleri Bu sene Mısırda Sark mu 
ı;ı,Jı e orada da mevcuttur. Es- Jetten geçmesi icap ederdi. Bu !Omatınız var mı?.. madde sarihtir. Yemin ile din- ne ihbar mecburiyeti kaldırıl- kisi hakkında bir ko~grc to 

1 makule bunlar değildir. cürüm vahidüttaraf yürüyemez Kenan B. - Oradaki mev- lcnilmesindc mahzur yoktur. Kadriye H. meselesinde 1 k" ı· 1 <ıl h nuş o up mez ur ıman ara ge- nacaktır. 
t~u haftır. Mademki sorulu- idi. Sonra af ve tecil kanunu kufların tahliyeleri için müra- Mahkeme karar verdi: "lca- müdahale var mı? celeri muvasalat eyliyecek se- Mısır Ko s 1 1 - k 

"'t ~ş udatım değil, mahsu- vardı. Bunun nesrinden evvel caat ettiklerini ve o müracaa- hı bilmüzakere şahit Abdurrah İzmı"rde bulunmadım. Kad- f · k n ° os ugu 0 
-.. ıın · • aın aptanları kendi vasıtaları vatu;ır müdüri,·etine önde 
e 1 ıstenıyor demektir. Ben- yapılmış bir cürüm olduğuna 

1 

tin bir ihtimale müsteniden is'- man Münip Beyin sahsi dava- riue Hanunın esnayı" talıkı"kı"n- ·ı ı ·ı hl · J ta.nt k . J ı e sa 11 sı ııye dairelerine g·- ği bi t ·~kerede kongreye 

' rnıeğ
1

:~~::, ~:r~~r. ~~~ f~;eva~~ı!~~u;~~Pn=~=~~~ ~:h- af it1:~/ı!?~~~~'t1;1b.ngi 1 ~~h~~~~~a~e'~d~i:ı~>e~~~~ ~a~~~istü~.ü~~:::ni~~~~g~c= dere; serbest pratika alabileccl. i mus.il 'sile_ mesg~I ?'evat n 
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, ot (4). 6 • Nota (2). Sem (6). 
..... ı (4). Dahi (2). 7 - inatçı (4). Nida (2). 
lı&h (4). Tevbih (4). 8. ravur (3). 
konan ,.Y (5). 9 - Oturmak (&). Hayli (3). 

I NH•--··-·----·----H---••M-Ml--Hl-tlıllll&l•••ı-
•••• btanbul'un tn nc21b n kibar alle m•cmaı •••--.ıl 

Küçük Çiftlik Parkı 
.ımıa birinci ıllallnden itibaren her cila .... ikiden rece
.. kadar HALI( MUShd SAZ HEYETi ve aynca mll
. ke•mel cazband dahi icrayı ahenk. edecektir. 

. ,n1aı YillJeli Daimi encüınenin~cn: 
' 
&yet merkezinde inşa olunacak husuıi muha~ehe dalre!I 
O tarihinden 8 l ·5·930 tarihine kadar yirmi yedi gün mfld-
~. kapalı zarf u ulile münakasaya konulmuştur. 

~ ).lrtnıme, kef!fname ve proje surcıl musaddakları Vll&yet 
!encümeninden istilısıl olunacaktır. 

- ihaleyi kat'iye 81-S -930 cuma rıe' i gunU !Ut ondörtte 
.encümence icra kılınacaktır. 
1 r Talipler 66 t Numaralı müzayede, munakasa ve ihale 

. ııın J O uncu maddeliııdeki izahat dairesinde tanzim edecek
dif mektuplarına yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı mu
eye ait makbıız Umiıhftberl veya Banka kelaletnamesile 
~ iatihdam olunacak fen memurunun bir dıirel rc~mlyedcn 

Jak vesikasını lef ederek yevmi ihaleden evvel makamı 
'te göndermeleri !Azımdır. 

. :~DİZ ~ahnalnıa ~oıniSJODUD~an: 
ıJO kilo Ekmek ı . . •·
10 

F 
1 

29 )layı · 930 pa ,embe gunu saat 10 da ,. tanca a 

'O kilo Koyun eti ı Dn \ 1 30 b · ·· ı ı d '•o K · '" . :ı yu 9 perşcm e gunu saat e ,, uzu en 
ınlz kuvvetleri ihtiyacı için yu'r.ardc yazılı Et ve Ekmek 
'ında yazılı ıı;Un ve . aatlarda kapalı zarf uoullle miınaka:-a 

•e edilecektir. Şartnamelerini görmek isteyenlerin hl'r gun 
rmek ilıeyenlerln ihale giinü saaıtarında Kasımpa,ada den i;ı; 

p 'aıınılma komisyonuna müracaaılan 

~icaret işleri umum müdürlüğünden: 
• orta flrketlerloln teftit ve murakabesi hakkındalı.l 25 haziran 
flbll ve 1149 numarolu kanun ahklmı mahsusasına tevfikan 
re dabll!nde ılgortacılıkla lftlgal etmek üzre ruhsatname 
,.den Alman tabiiyetini haiz ve ı milyon 350 bin markı tediye 
;, 1,850,000 mark ~ermayeli umumi merkezi idaresi Manlıa-
kAin bulunan ~BADIŞE ASK0RANZ GEZELŞAFTft llksiyon 

.lft in Manbaym şirketi mahalli' kanunlarına göre mUte~ekkil 
• ı;eccel ve elyevm hali iaallyette olup Türk.iyede ifa etmek 
f.i nakliyat sigorta muamelesini umumi merkezi idaresinin 
Jugu mahalde filen ve ayni unvan tahtında icra eylemekte 
~J vekalete tevdi olunan vesaiki re ·miyenin tetkikinden an
!!1Ş ve )Ukarda yazılı kanunun 2incl, 16 ıncı ve 17 inci mad

•l mucibince şirket tarafından verllmesi muktezi evrak ve 
ltnamelerle mezlı:Or kanunun 9 uncu ve 10 uncu maddeleri 

· ince sigorta muameıatından mOtevellit teabhildatın ifasına 
.k olmak Uzre verilmesi ıazımgelen tazminat tevdi edilmiş 

'nunun 4 Uncu maddesi ahkamına tevfikan sirk.et merkezinin 
'uıundugu Mauhıtymda tanzim ve mahalli m~muriııi hükOmetin 
~Ilı: edllmi olan bir adet umumi vekAletname ile ı:irket umuml 
tine nakliyat sigorta muameıatile iştiga l etmek >e Tilrkiye 

ıuı !yetinin lı:avauini hali ye ve müstakbelesi ve bilcümle uiza
•e talimatnameleri ablı.Amı dahilinde tedviri umur eylemek 
Jlfilzzikir sigorta muameıatından mes'ul olmak Uzre Istan

:t. mukim (M. Rozolato) tayin edilmiş olmakla mezkiır şirke· 
Urklye Cumhuriyeti dahilinde berveçhi muharrer nakliyat 
:ıa muamel tını ifaya mezun bulunduğnnu mObeyJİO bu ruh· 
~e verildi. --
~irteU BaJriJe~en: 
;ramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri 

- Saat l 0,80 da Köprüden A. Hiıarı, Yenlköy, Beykoz, 
ıya, Büyükdere, Mesarburnu, Yeni mahalle ve Kıvaklar'ı 
r bir sefer ilı\ve edllnUıtir. 

1
-157 ve 161 nıımarılı seferler fazla olarak icra olunıcakur. 

- ihtiyaca göre Köprüden Cskfldarı ve O küdardan Xöp
~ cf~rl"r ilin edilecektir. 

·Gayri mübadiller 
:Tahsilat ve tevziat ~omisyonu 

c 8 
19 
)() ,, 

... emti Mahallesi 
eslı:üdar Selman ata 
Kadılı:<iy Hıun pıf& 

Kadıköy ~ • .. .. • 

Sokağı 

Çık.mu bomn 
Oluıoluk 

Kurbalıd<re 

Olusoluk 

No Neri 
36 Bostan 
'l-2 DUkkAn 
IO!! Dtir düklı&n 
1-~ Ahır 

Botaziçl ,..rabya TırabyıcaddHı256 Yalı mu mobilya 
,, ., Kil. e 39 k<ifk mu mobilya 

Beyoglu Kamer hatun Kızılcık 3-19 Apartıman (Seli kat) 
Adalar BüyUhda Nizam 24 hlıseli hıno 

BeyoRlu Koloflu Kalaycı ve ıerrl 16-98 dtlkklıı 
Kadılıöy Ctfcrıgı Y avıralı 8 klğir 

ı.ıaıı. mnkllerl muharrer emlakin bir sene müddetle !can mllzayedere 
ibııaftır. ıalıp olaııla!ln lhtlel ku'lye ıünil olan 17-5-930 cumttttıl 

100 de en DİIJlttlnde pey akçuilc ••ll 1 O da BeJO~lunda lmııa 
ıııda ti\ numeroda knmlıyonumııza müracııılan llfn olunur. 

Eınoi1et san~ı~ı eınlat ınozaJe~esl 
Kat't karar ilanı 

Mlhay•~ 
bedeli M•hmaea lkras 

L. kıy.et! L. No 
Merbanann cins Ye neY1 
ile mevlci n mü~temllla 

BorçlunUll 
lıml 

SiNEMALAR 

512 f48 1507 Fatihte Haraççımuhittin mahallesinde es ı 
ki yeni Şifahane ve yeni Türbeişerif soka

ğında eski 13, 13 mükerrer 13 mükerrer 13 mü· 

Bu haltı 
ELHAMRA SINE.\IASINDA 

Büyük bir lşıiyıkla ıemıta 

olunan eser 
kerrer ve yeni 11, 13 numarah yüz beş arşın JORJ BANKROFT'un 

ı······Mon·rr·rôvrtit1······ 
nin tenısili arsa üzerinde kli.gir bir katta tistüne asma dıbalcArane temsili 

katta bir pasa odasını ve otuz üç arşın bah- ELE!\! YOLCULAR! 
çeyi ve altında bodrumu havi bir fırının yüz büyük SESLi filmidir. Dljl;er 
yirmi sekiz hisse itibarile elli beş hissesi. mUmusiller ~ayını hayret sinema 
(MezkUr fırın mahalli haraptır.) Nadire H. vıldnlan 

Bl~TTl KO\JPSOV ve OLGA 
580 1116 1515 Ayvansaray'da Hoca Ali mahallesinde BAKLA.NOVA 

Hamam sokağında eski ve yeni 43, 45 nu- ;:::::::::::::::;ı 
maralr doksan iki arşın arsa üzerinde ka· B E 8 E n A N ı E L s 
gir üç katta biri ayn kapılı olmak üzere beş dün ak~am MELEK SlNEMA-
oda iki sofa bir ocak bir kuyu bir toprak av SINDA gösterilen ve bu uılatin 
!uyu havi dahili ahşap bir hanenin tama- en mükemmel .,. en yeni ibdaı 
mı. Memduh Efendi Fatma Badi H. olan 

785 l70Z Ul89 Beykozda Yahköy mahallesinde Gaziyu- NE YAMAN G~:CE 

llOO 1837 

nu& sokağında eski 31, 33 ve yeni 39 numa- Çok cıu.ip ,, eğlene ıı böyiılı: 
rah yüz elli arşın arsa üzerinde ahşap üç bu seall komedisinde mutadı vcçhllı 
çuk katta biri harap ve biri çatı odası olmak büyük mu,affakiyttlcri ihraz et· 
üzere sekiz oda bir sofa bir mermer taşlık nı!~ti r . 
bir sarnıç mutfak yıkılmıştır bir ve ikinci , , . . . . . 
katlan harapça olup iki yüz elli beş arşın ' _ La veren: ::.UZLL 'c SESLi 

bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Ahmet 1 10• DC!'<Y."- llA\ADISLERI 
Zekeriya B . 

Anadoluhisarında Göksu yeni mahalle
sinde Kuyu sokağında eski 7 mükerrer ve 
yeni 6 numaralı biri doksan altı arşın arsa 
üzerinde ahşap iki katla bir çatr katından 
ibaret olup be!i oda iki sofa iki balkon bir 
bodrum ve diğeri yirmi altı arşın arsa üze
rinde bir oda ve kırk arşın arsa üzerinde bir 
mutfak ve yüz altmış altı arşın bahçeyi ve 
bir kuyuyu havi muhtacı tamir iki hanenin 
tamamı. Abdullah Ef. 

.\r;ı;uyu umumi ı ,zcrine 

MELEK sıneması 
gö>termekte olduğu BEBE DA· 
Nl~:LSin NL YA\J'\N GECf: 

filmine ilAvcteıı R1ŞAR 
TOBER in 

KADINLJRA iNANMJM 
Bugllnkü matinelerden itibaren 

120 1989 10476 Sultan selimde Tabakyunus mahallesinde gösıerilecekıir. 
Kıvnlı sokakta eski 41, 43 ve yeni 45, 47, 49 iıl••••---•••-ıi 
No. lr ikisi yüz yirmi altı arşm arsa üzerin- ı- Komik ?<JAŞlT Bey -
de ahşap dörder katta altışar oda birer u- . .. .. 
fak sofa birer ·antre birer mutfak birer dara Don gtin B•)nmda guııduz ye 
ça diğeri altmış altı arşın üzerinde maa bod ı' gece Reyoğlun'dı M U LEN 
rum kagir dört buçuk katta bir sofa altı oda RUJ salonunda A B R 1 Y E 
bir mutfak ve dördüncü katta daraçayı ve 1 Hanım v yaryete bey' eti ıı. 
on yedi arşın aralığı havi üç hanenin tama 1 bi rlikte, meşrubat meelınrl dep;ll 
mı. Selim Ef. dir. 

205 446 12098 Topane'de Firüzağa mahallesinde Aga- 1 - Mektepli.ere t en:llaı - -

20 

hamamı sokağında eski 8, 10 ve yeni 8 nu- Raşit Riza ve 
maralı otuz ilç arşın arsa üzerinde ahşap arl·adaşlı:trı 
birkatta eskice ve tamire muhtaç ve şeref-

li bir mahalde bir dükkanın tamamı. Mü- Fran51z Tiyaıro.un<.la banamın 
iind günU 4 de 'am,;on; gece>I 

veddet H. Tat Parçası '' Alıın füşak. 3 üncn 
30 13552 Hasköyde Keçeci piri mahallesinde Ha- günll Sekizinci, aksamı A lıın ölUmti, 

lil Bey sokağında eski 11 ve yeni 31 numa- talebeye tcn z ilA ı vardır. 

ralı beş arşından ibaret aralık mahallile elli 
altı arşından ibaret münhedim hane arsası-

nın tamamı. Rafail Ef . 

510 1823 13697 Üsküdarda Selimiye mahallesinde Ha
mam sokağında eski 12 ve yeni 20 numaralı 
yü;ı; seksen yedi arşın arsa üzerinde ahşap 
iki buçuk katta yedi oda iki sofa bir mutfak 
bir kuyu ve iki yüz altı arşın bahçeyi havi 
h<ırap bir hanenin tamamı. İsmet ve Fatma 
Samiye Hanımlar 

SeJriselain 
Merlıes AeentHt; Galata köpr6 

bcuındı, Beyoğlu 2.'!6~ Şube 
ıenıeııı Mahmudiye ilan. alıında 
lsıınbul 740 

Mu~anya ~ostası 
125 402 13874 Hasköyde Sütlüce mahallesinde Tekke Cuma, Pazar, Sla ı, çl\I'. 

sokağında eski 22 ve yeni 26 numaralı yüz şamba günleri idare rıhtımm-

385 1613 14064 

102~ 2010 14632 

2351 5783 20084 

dört arşın arsa üzerinde bodrum katı kagir .,_d_a_n_9_da __ ka_ı_ka_r_. ----
diğerleri ahşap olmak üzere iki buçuk kat- Tlraözon ikinci 
ta beş oda bir sofa bir mutfak bir taşlık bir 

Postası kuyu ve yetmis altı arşııı bahçey i havi bir 
hanenin tamamı. Salih ve Melınıet Efendi- [ Ankara 1 vapuru 8 mayıs 

!erle Zeliha Hanım Perşembe akşamı Ga laıa rıhıı 

K andillide Kapamacı meydanı elyevm mından }.arekeıle Zon~uldak, 
İskele caddesind e eski 19 ve yeni 51, 53 nu lnebolu, Sinop, Sarn-~n. Cn)e, 
maralı biri yüz altmış arşın arsa üzerinde Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, 
ııhşap üç katta altı oda iki sofa bir mutfak Rize Hopa'ya gidecek ve pa-
bir taslık ve diğeri yüz arşın arsa üzerinde 
ahşap iki katta iki oda bir sofa bir mutfak zar iskelc8ilc Rıze, Sürmene, 
bir taşlık ve iki yüz kırk arşın bahçeyi ha- Of, Trabzon, Polathane, Görele 
vi harap ve eskice iki hanenin tamamı. Sa- Girl5un, Ordu, !<'atsa, Samsun, 
lih Ef. Fatma Hanım Sinop, İneboluya uırıyırak 
Beyoğlunda Feriköyünde Ayazmaderesi gelecektir. 
sokağında eski 36, 36, 36 mükerrer ve yeni 1 
106, 108, 110 numaralı yüz otuz arşın arsa zmir sür'at postası 
i.izerinde kagir iki katta pasa tahtalarını ko t GÜLCK\IAL) vapuru 9 
yacak oda diğer iki oda bir mutfak en üstte ;\Jayıs cuma 14,SO da Galata 
bir salon iki oda mezkür iki odanın biri içill Rıhtımından hareketle Cumar-
de kiler ve un cuvallannı muhafazaya mah tesi sabııhı lzmir'e gidecek ve 
sus bir odayı v~ yüz yetmiş arşın bahçeyi pazar 14,80 da lzmir' den ha-
havi bir fırının tamamı. Ali Ef. reketle pazarteıl sabahı gele-
Zeyrekte Kasapdemirhan mahallesinde cektir. Vapurda mükemmel 
Filyayokuşu sokağında eski ıs ve yeni 29, bir orkestra ve cazbant mev-
29-1 numaralı yüz elli üç arşın arsa üze- cuttur. 
rinde kagir üç katta biri sandık odası ol
mak üzere sekiz oda biri ufak olmak üzere 
iki sofa bir antre bir taşlık bir mutfak bir 
kiler ve üç yüz doksan yedi arşın bahçeyi 
ve bahçede tatlı su haznesini ve hane deru
nünde cari nısıf masura mailezizi ve harici 
sıvası ile dahilinde cüz'! noksanları mevcut 

bir hanenin tamamı. Ahmet Ef. 

Antalya posta~ı 
(İNEBOLU) vapuru ı ı Mayıs 
pazar 1 O dı Galata rıhumıııdan 
hareketle lzmlr KUllilk Bodrum 
Rıdot Fethiye Finike Antalyaya 
pdecek n dOnllşt• mezlrllr 
lelı:elıltrlı birlikte Andl.fi Xal-

Yukarda cins ve nev'ile mevkii ve müıtemilatI yazılı emlak 
hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 17 Ma- lı:an Sakız Çanakkale Geli-
yıs 930 tarihine müsadif Cumartesi günü saat on dörtten itiba- bolu'ya ufrayarak gelecektir. 
ren müııayedeye mübaşeret olunarak (muhammen kıymetleri- 'l _ Mayıs 1980: Kadınları 
ni geçtiği takdirde) kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer bu-
lunduğundan talip olanlann mezkur günde saat on altıya ka- 8 - Mayı• l 980: Erkeklere 
dar sandık idaresine müracaat eylemeleri ve saat on altıdn son Türkiye Seyrlsefaln idaresi 

mötekaldin, Eytam ve Erami-
ra vuku bulacak müracaatların kabul edilmiyeceği ve mezkilr ltn Nllan 930 l\laatları bala-
emlike evvelce taliplerin kat'i karar esnasında hazır bulunma- da muharrer giinlerde veri-

PARI~ ~ARKICISI 
·~·o•••••••••••••••••••• 

><><><><><><><><><>=<>e:<mX><X><X><X>c:><>c:xx 
OPERA s NEMASINDA 

gıUerllmek te olan 

A F A C A N 
SESLİ filminde M A L .. E K herkesi 

lı.abkalıalarla güldürerek btlyllk muvaffalciyetler kazanmıfbr. 
iki saatını neş'eli geçirerek ıtınün sıJuntılarını unutmak iste
yenlere bu filmi tavsiye edreiz. 

ilaveten; MEDENiYET ZEYii Sesli komedisi 
><><><><><><><><><><><><•>=:>ı::X>c~- ~- ~~v-V-v~c~~ 

><><X>Cı<>oôıô<><:>O<:>< • >ôııC-C.ôıô<><::.C<><>:O< 

A S R 1 
BU 
s 

AKŞAM 

1 N E M A D 
.\rzu ve i>rarı umumi üaerine tekrar ine edilecek olan 

A 

KIRALIÇANIN YAVERi 
Hııikutide ülmlnin mümıuil!erl JVAN PETROVIÇ Lll.İA1\J ELIS 

Yt ANY1':S 1':STERHAZlyl ıekrar elırında cörtcekllnlz. Filmın ineıl 
t1n11ınd• .\llAESTRO LEMtSCI 1 'ia tahtı idaresindeki orketırı ve 
YE. · ı 8 .. \ CK RCS BALALAYKASI oynıyıcaklardır. Bu Balalayka 
ıurntye çıkmadan evvel pt1tdı aralarında var)·eıe olualı ııldtkl 

mıhıeteın RL'S EÜLENCELERI programı nrecelıUr. 
ı- Poı-ourrl Russı (halk ~aıkılan) Balalıylıı Orb ıra11 
i! La Nult Rnbinaıeln'ın mcfbur DEMON operulndaa. Balılay

ka orkema ve heyıti ınuguıniyısi ıarafından. 

3 Eski R~ı Milll danı~ Tıchalkow ky, Madem VOROBIOVA 
tarafından. 

4- 01\RANY A mııııllıislnden müntcti.ıp parçalar.Balalayba nrltutr111 
~- Askeri sarkı - Balalayka orkema ve beyeıl mugannlyeal 
6- Polyınka, \letmazel SONIA ıarafındın dan,, Balalayka or· 

kema ve heyeti mugannlyeılnin iştlrakile . 

~..,....,. -~ _. ~ • >=:><~>O<><><><><><><• 

TAKSIM BAHÇESi 
Bayram ınQnuehtti\ e t 

\ ırınki cu ma ile cumartesi ve po11teıl ıtınleri 

V181ETE PB~GBlMiLE 

Büyük Maline 
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~i SIGORT A ŞiRKETi ~j 
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:: Türkiye I~ Banka11 tarafından teşkil edllml~tlr :: 
s• •• :: Van~ın - Hayat - Nakliye - ICaza - Otomobil • mee'allyotl :: -· -· :: maliye Sigortalarını lı:ab11\ eder. :: ... -· :: Adres: 4 Uncıı Vakıf ban lataııbul :: -· ---· 1 ~-:: Telefon: lataabal - 551 Tılgraf: mtlyaz :: -- --
•
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Ltılu ve zengin mehut odaları ve 
nefis yemeklerllc me,hur 

Büyütada' da 

KALİPSO OTELİ 
\ltıdttnyet1: K U R B A N 

BAYRAM 1 münı<ebeıllı ltf· 

rlf edecok muhterem müıterll•rlnl 
müddeti lkımıılerl esnasında esbtr 
cihet memnun edeceğlnl vaat vt 
ttbfir eyler. Tel Bftyükada 8 

Haftalık seri ve munıaum 
PiRE -ISKENDFRIYE · PORT SAIT 

po1tas4 " A 11KI ,. vapuru 
l ll Mayıs pazartcıl &Unü ı•lccek 

n ili Mayıs salı stınU 14 ıe tfYal 
ticariye alarak Galatı nhamından 

lıarelı:etle Pin, lıkendeılye ve Pon 
Salı' t gldtcektlr. 

Flıtlar rekabeı hıdcindedir. Tıf

ıılllt için Galatada merbz nbtım 
hanında 4 numeroda umaml acenta• 
lan ÇELIPIDl vt STAFILOPA11 
vap•r ıeeaıahtma mllrıcaat 

Telefon: Beyoğla 8!4 

Ba:ıar dü Levan 
Anonim Şirketinden: 

hın 
1929 ııenetl temettüü oiaralı 

15 mayıs 1930 tarihinden itiba
ren G61ata'da Doyçe Oryant 
Bank gişelerinden 7 aumerola 
kupon mukabilinde 36 kurut 
tediye olunacağı ve bundu 
kanunu mahsusu mucibince alel
usul kazanç vercisi tevkif edl
leccıi illa olunu-. 

Futbol Hey'etinden: 

9 Mayıs 930 Cuma günü Tak 
sim Stadyomunda icra edilecek 
olan Fenerbahçe - Beşiktaş 
ve İstanbulspor - Beykoz lik 
maçları, ayni günde Fenerbah· 
çe ve Befiktaş klüplerimizle te 
maıo etmek üzere !Jehrimize ge
leck olan Macar B. E. A. C. klü· 
bünün teşebbüsü ile teşşekkül 
eden amatör muhtelitinin mü
sabakası olması dolayısile, 3() 
Mayıs 930 Cuma gününe tehir 
edilmiştir. 
Kadıköyünde Fenerbahc;e Sta 

dında yapılacak maçlar fiküs· 
tür mucibince kemakan devanı 
edecektir. 

Fenerbahçe stadında 
ikinci takımlar 

Kasımpaşa Eyip - Süleyınıı 
niye: Saat 10,30 Hakem SaİI1'l 
Turgut B. 

Beylerbeyi - Altmordu Hi· 
lil: Saat ı 1,40 Hakem Saim Tur 
(Ut B . 

Birinci takımlar 
Kasımpaşa Eyip - Süleynlll 

niye: Saat 12,50 Hakem Saiır. 
Turgut B. 

Beylerbeyi - Altınordu Hi· 
l§l:Saat 14,30 Hakem Saim Tur 
ıutB. 

dıklanve bqka talip ııuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin leektlr. 
müzayededen <;ekilmis addolu>ıacakları lüıı:ı•-•\ ilin olunur. İİİİıliiiiiiıiiıiııl--------• ı Mectısi idare 

Tcpebatı tlyıtro'1Jndı lnkıliP 
tiyatrosu 8 MayJJ perşembe gll
nü akşamı hilsei f8yla vodvil 
8 perde Anadolu halk .. rlulal'I 
aill uvtı.k oyonlın. 
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kat'i tasfiyesi hasebile l 
&WSTESNl SATlı BA,~lMl,TIB. j 

Hanımefendiler, ı 

Sizin ve çocuklarınız için yapacağınız 
ınühayaatta bu yegane fırsattan istifade 

ediniz. 

GA~lTA MA YER 

i 

' l 
l 
t 
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lan~ırnıa Mal Mü~ürlü~ün~en: 
20 bin lira bedel ile talibi uhdesinde olup haddi layik görül

tııenıesinden dolayı pazarlıkla terk olunan Manyas Gölü 20 Ma
;ıs 930 tarihinde Salı günü Alafranga saat 18 te pazarlık suretı
le ihaıe edileceği ilan olunur. 

~ ......................... . 
ı lngilterede kazanmış olduklan birinci i 
• muk<\fattan <oııra 

Filips(r H i ~ i r ~). 
Radyoları # 

Çekoslovakyada daha iki parlak mu· 
vaffakıvet kaıanarak 200 ki~idcn 
mürekkep bir hakem heyetince 

RlDYCfLARI i 
olarak tasnif edilmi~tir. • 

İşletn1ek için : + 
Fişi cereyana takmak, bir • 

tek dUDmeslnl çevirmek 

KAFİDİR 
LT mum! vekilleri: 

Belios Müessesatı 
......._ Galata Hezaran Han No H, Po~ta knlusn Gala\a 40D 
~·········· ............ ~·· 
fat au ı Gümrükleri Mu~af aza Mü~ürlüğüo~en: 

1- Gümrük muhafaza motörleri için \!U gJn ıntıdd.:ıle ( 1.10) 
tıın benzin kapılı zarfla mıinakasaya kunulınu~tur. 

+ 20 santigrat derecei harareti ve 7\10 · :-:11 siklcti izafi 

Y.Pde benzin vermeye talip olanların şarcııamcsi ,\nkarada giım
r .kier levazım mü<lürlül(ünden, lstanbulda Cümriik mu!ıahza nılı· 
dur!ü~ilnden almaları. 

'2- Tekllfnamclerin kanunda göstcrlldiği üzre doiduruimHsı. 
h 3- ihale 2-l .\layıs Cumartesi !'Ünü saat 11 de 1'tanhul mu· 
alaza mıidürHiğündedir. 

• 
M l ~ i T M E H. M E T K l R l K ! ~ 

Ticarethanelerinin 

Tuhafiye toptan daireler! ile 
YUnlU, lpekll, pamuklu kuma' dairelerinin 

Kamilen Tasfiyesi 
mllnasebetlle 

KAT'i M~~BURi SATI~ 

BUYÜK 

TlJilB~ rlllNG~S~ 
8, INCl TERTİP 4, uNCÜ KRŞİDE 

11 MA YIS1930 
Keşideler; Vilayet, Şehre
n1aı1eti, Defterdarlık, iş, Zi
raat, ve Osınanlı Bankaları 
~lurakıpları 're halk huzu-

runda yapılır. 
Büyük ikramiye 

45.000 Liradır 
l ler ke~i(lecle çıkan ııuıııara
Jar te1Trar dolaba koıımaz 

BAYRAM 

KUMBARA 

ALINIZ 

re;.y;;-m· içi;ı 
çocuğunuza 
hediye alacak· 
sanız kumba· 
ra altnız. Çün
kü kumbara 

M :" hem çocuğun 
~'iıllJ.~ · ,._: en güzel oyun· 

ı(!;. ~-. .. cağıdır, hem 
~ı", ............. .-.l ::;::::::7 , de onu tasar-

~ ~ ~ t rufa ahştıran 
••• bir vasıtadır. 
~ ' !!!I! Kumbara bü· 
~ tün evin neş'e-

1 sidir._ _ , _ ,,, 
~ uru• 

İş 13arıka.sı 

Mağazamızda mevcut ve idaremizde kullanılmayan ınuhı 
lif numara ve cins lamba şişeleri şimdiye kadar satılığa çıka 
lıp muhtelif sebepler altında satılamıyan e~ya 13 5 '930 tarihı 
müsadif salı günü saat on dörtte aleni müzayede ile satılacakt 
Taliplerin müracaat etmeleri ilan olunur. 

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

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

han için müracaat edilecek makamatı anlamak ve sair tafsil 
almak istiyenler, isatsyonlarda talik edilen ilanları görebilirle 

• • • 
Ej\'cler mark•lı çelik ,.e ka rnak malzemesi kapılı zatfla mün;akaa 2 

llaziron 930 pazarte>i gwoil sut 15 te Ankarada De\'let demicrnllan idar< 
sinde yapılacaktır. l~tirak e<l<ccklcrln teklif mektuplarını ve mu\'3kkat te;r.i 
nıtlarını ayni günde saot 14.JO kadar m~nakasa komi;yonL"a \'ermele 
ltzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini iiç lira mukalıilinJ, \nkır1d 

Maliye \'e muh"'cbe işleri dairesinden lstanbulda Haydar; aşa v;ınesindeJ 
tedarik edebilirler. ~ 

* * * :\lulııelif demirler · kapalı zarflı milnakısısı 2.3 Haziran 19,10 pazarte· 
günü saat 15,.10 da Ankarada Devlet Demirvolları ldorc inde yapılacaktı-. 

.\1ünakosaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını v~ mU\ aUat tem 

~::::;.;,ayni günde saat l 5e kadar münakasa komisyonuna 'erme • 
1 

Taiipl~r münaka» şartnamdcrinı beş lira mukabilinde Ankarada, ~lally 
\'e muhasebe işleri dairesinden ve lstanbulda llaydarpaşa \'eznesinden tedl!i t 
edebilirler. 

* * * munakasası 23 Haziran 1 ~) 
demiryolları idare<inde yapıla 

10000 buraj kazmasının kapılı zarfla 
pazartesi gilnti saat 16 da A~karada Devler 
cakur. 1 

iştirak edeceklerin reklif mektuplarını ve muv.kkıt teminatlarını ayt l 
ı:ünde saat 15.:ıoa kadar münıkas• komisyonuna vermeleri l~zımdır. 

Talipler mtinaknu şartnamelerini beş lira mukabilinde .'-nk•rada Mıliy 
1 

ve mubaıebe işleri dairesinden, lstanbuldı Haydarpaşa veznesinden tedar' 
edebilirler ~ 

* * • ıt 

x'>:~6(.:=6=:~Cıı:C:ııô< ~ >::>O:O<XX>=Cı<)<X>C=: 

Yaz yaklaşıyor 

\1ubtdif ebatta ~550 lı:llo bakır borunun kapılı zarflı münakasuı 2Sı· 

llaziranl930 pazartesi günil uat l4.30da Anlı:ata Devlet demiryolları ldaroJ 
sinde yapılacaktır. iştirak tdccıklerln teklif mektuplarını ve muvakkat ıemln 1 

[
- - - - 1-8- A z~ ı.""' ayni gunde ... t 14 e kadar munakasa komisyonuna vermeleri ıa.ım, 

1 M 1( ~ dır. Talipler mOnıkosa şartnamelerıni ilç !ıra mukabilinde :\laliıe ve muhaı 
~~ s.~işleri dairesinden lstanhu!da llavdarpaşa veznesinden tedarik edebi!JrleP-

Sıcakla.rı 
dlişi111<~rek 

CHhTE~tG;!;?j-n~ t~ı1e.mtohn<ı ...- NOVOTNI ._.,Şehremaneti ilanatı 
~~~=~ 1 ·- -·- Birahane ve lokantası şehrcmanetinden: ~:maneımatb•1' 

AEG 

Vantilatör 

Tür!.'. 

ihtiyacınızı 

şimdiden 

temin 
ediniz. 

Anonim ı·:tcktrik ~irkcti 

llalııiyar ilan 

lıiinıiirciiya11 B. asarından 
Ameli hesabı ticarr 120 
Amel! usulü defteri 4 kısım 150 
Ameli ve tatbiki kambiyo 50 
Ticari malılmat ve bankacılık 150 
Veni muhasebe usulll 175 
Ameriklln usulil:Yevm.D.K.eblr75 
Yeni heşabı ticari 200 

1 t.ı;,inc naırına ınazbut 1 la}

darp:ı;ada 130 mkt kayın kü

rek ile uç çeki malı 1 »t ve 1 7 

çeki me~c odunu ve 60 kiln 

yerli ÇU\ ı ve l\adıkiiyuııdc uç 

çeki 2.'i kil'ı m:ıhiı\r odun w 
Cskudarda alt~ ı~ demet fırın 
çalısı ki cem·~n altı kakın ur 

man cnıvnli 2fı - !l - 930 pazar 

i,..(,...~~;..c~.-;o...~~~~)....:';,..· ...><>:Oıı:X. • günü ihale edilmek uırc mii-

VSKİŞEHİR .,.. zayedcye konıılmı.~tur. taliple-•'!''!''!''!' llXX ... r, .. .xxxx ... x::::::• 
•---- ~· rin pey akçalariyic nıaan l lar 

BÜYÜK PORSUK O'fELİ ~~ darpa,,ıda Csküdar orman mu-

~ v"'; .. ıo~'.:.~A~:~!.-= ~.~~~.NO "'""" ""'' ~ [C~~:,~:~~:::m~~:~E~:: 
~ ~~:ı~nl-ko~~~~~ifer - Elektrik ~ Tcldon - Ranyo - ! yonuııa mlırncaat eylemeleri: 

Odaıu: ı,ı 2-2,112 .ı,ı 2 ~ Türkiye iş Ban-
t~ Tel~raflı odalarınızı temin edebilir.inız. l'ur,ıık f~,kı~elıır. ~ k d . 
• ......................................... • ..................... ,..,............ asın an. 

.......... ~···· ·······~~··· 1 K 1 k \ - 11 · ı Kurban Bayramı müna~clıetile 10 
ırpın t ı rrı ll (a \ı' \"3 'T{' r agı ar ı c- il, 12 Mayıs q;ıo tarihine müsadif 

k ~ ~ d • • J •• ı ı · cumartesi. paıar. pır.artesi günleri 
sıgara agı l pllS ~ll ('l'l ve Ban~amı1. kapılı bulunacaktır. 

anbalaj kağıtları satı\'ı 
1-iitiiıı inlıi.sarı un1 um ıııiidi1rlii 

ğiinden: 
Cibali fabrikasında teraküm edecek kırpıntı mukavva ve 

kağıtlar ile püskül ve anbalaj kağıtları pazarlıkla ihale edilece
ğinden taliplerin her gün gelip şartnameyi almaları ve fabrika
da mezkfu- malzemeyi görerek pazarlığı için 17 / 5/ 930 cumartesi 
günü saat 10,30 da Galatada mübayaat komisyonunda bulunma

ları. 

1~00 metre ınik'a~ı kereste nıu~aJaası 
Tütiin inhisarı uıııuın rııüdiir

liiğündeıı: 
23/ 4/930 tarihinde ihale edileceği evvelce ilan edilen Sam

sun fabrikası için 1500 metre mikabı kereste şartnamesinde bazı 
tadilat yapılmış olduğundan taliplerin her gün gelip şartnameyi 
almaları ve 14/5/930 Çarşamba günü saat 10,30 a kadar zarfla
rını Galatııda mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 

ORMANCILAR KONGRASI .. >Oıı:: 
Orman Mektebi .\!bi mezunlan cemi\etindcn: 
Omumı konıı;ra mukarrerau veçhile irikat c<kcek fevkal:hle kıııı

gramız Kurban bayramının dördüne mil•adif 12.s 'JJO pazartesi !!;dniı 
saat 10 da cemiyet merkezinde ıohlanacağındm muhterem azaoın 

-~~.Cııôııôıôc'.X .... rasrl!le<i ri<:a olunur. <11111~,.... 

Amme-Lutber-Scclı:-Greffenius Werk 
sabık fabrikalarından milteşekkil 

dl\nyaca meşhur 

MIAG 
Her nevi de~irmen, ekmek fınnı 

silolar, çimento, bira ve kAğıt maki
neleri tesis edilir. 

Talep üzerine meccanen pltn ve 
proje tanzim ve milhendtslerimiz ta
rafındın ziyaret edllir. Fazla tıfsilAt 

için Galıtada Perşembe pazannda 
\slan handa l ·5numaralardı mühendis 

İZ \KİNO ARDİTTİ 
~lttes'.'iec:elerinc müracaat olunması. Tra 
nmi:o'yoıılar, de~irmen taşları kayı~lar, 
ipek vı;: i~bu ticarı.:te mütedair Sair 

ı bilcümle mevıt deoomuzda mevcuttur 

Bayram münasebetile Beyoğlu'nun 
en ferah ve en kibar 

Bahçesi açılıyor 
Maestro V. STERNAD idare ·inde 

salon .:ırke trosı ve cazband 
Günduz ık şam tabi dot 

Cuma gUnlerl 
r ı J. '.! • ı 3 ı \! da 

-KONSER-" 

I)l~l{'fl~\ 
M~SUHUUTI 
flBHIUSı 

Pek NEFi~ olan 

\C TLTRI\ esen 

s~n'Ati mamul:\

tıı.ı muhterem 

ehaliye takdim 

eder. 
KRE:\! P~:RTf. \ 

Bri rantin 

PERTEV 
!'erte\' dii ma · 

cunu, Pertev ko· 

lonyalaıı, !'erte'· 

PL DR.\i.~Ri 

•:•.:•: AÇILIYOR :e.:1€1 
. !•' 

l
ı: Sarayburnu ;·~ 
• PARKI ı•~ • ı•• Bayramın birinci l(llnU açılıyor iel . ' ' 

i:: Mükemmel ince saz !:! 
?:jDubl bira 2of :f 
i:ienvai mezeler 251;1 
IDL"'ô knruiptur. -OC!iİ 

lstanbul 2incl ticaret mahkemc
ıindon: 

l>tanbulda Çakmakçılarda 79 nu· 
mcroda yerli mensucat tlcıretile 
müştegll iken lfllsına karar verilen 
Fehmi Kıyı efendinin mahkememiz· 
de mtitcşckkC masasının idame)! 
faaliyeti muktozı 1 ede masrafın! te
min edecek parası ınevcuc bulunma
dığından !ilbal m .. anın lcapaulması 
münasip oldutuna karar verildiği 

ilAn olunur. 

a.>ında biriken k:lğıt kırpıntıları P•i' 
zarlıkla satılacakur. Taliplerin 14t 
mayıs 930 çarşanha gilnü saat oı. 

' beşe kadar lO\ azım müdürlüğiın\ 

gelmeleri. 

* • * 
fatih dairesınden: 1\ n ansara v<!ı 1 

dejtirmec karşrnndaki kulbbe ank T. 

açık müza!·ede ·· e saıılac.'lkar 
:\luzaycdc 211 .\hrıo 930 ç ~· 

şamba günü saat lıle vapılacaktır 

'l'ıliplerin rt't1avyt'n \!lkı t cnctımc1e 

gelmclerı ilin olcnur. 

lstarhıl uçuııcu l kkuk m ~ke 
1 

mesinden: 

lstanbul Evkaf ~'udır•Htıni •1 
ikametgihı meçhul ~chzadebışın h 
Balahanı~a mahalle> inde Çil .ngır so ' 
ka~ırda r 8 ,,, <'•ıkk4nıı· h:s-edar•ı 
!arından llatıce \kıle ~ 'im: mcf
kudi~eti ha<c"ıle icarc ··ı fesi-! 'e 
vıkfı namını t.:ı hıhı k vrlı~a k ·ar 

wrilme>i tale',ıJc açılan da"da mı: 
maileı 'tanın lkaınctgAh meç'ıu. , etı 
hasebile illnen yapılan tehi gaıa r b" 

men ce•ap nrilmcm ş olduğun h 
tohkikatın icrası !çın tay' ı kılınan 

5 haziran 930 p<r;ernbe glinii sıı: 
14 de hazır lıulunmrn ıUn ıı!· ıur. 

Mahkemei a. lh-c ikın,ı 

m~h k~me,.indcn: 

_·et 

\'edik ukde Kazlıçeşnı de '1c•rı:ı'e 
müşt<~il iker mahkcmec< ti.· ı ifla 
sına karar vcrih .. 11 ~ Jehmec ~uleyrı l 

efendi zimrnetind."ki ol~ ... ~·ık, .. ırın 
kıydı lçln masayı muracut eden 
alacaklıların ma defterler• tanzım 

edil mi~ 0lup gerd .. ifl:b: lll e he'· 
erince tan~im edilen raporufl '\ e 
gerekse l\eınal l\obcn ek,di n 'll 

kimsenin kefaleti le 6· 12· I $' aı zar· 
fında ilç ınti<avı taksitte tedi\·e 1 
teklif edllen " .ıo lnkkındaki knn 
kordam m~ıakerc-iııi~ rica>1 iç;n 
ikinci tophnma olmak üzere ,ıı 

Mayıs 93lı tarihine mli»dif cumarıc<i 
günü saat 1 ~e toyın edılmıı olmağla 
alacakları kayt \'e kabul edildij!;ı 
teblig edilen ılacaklıların C\m v 
vakti mezkOrde m•lıkcmen;~ i!IA, 
odasında h"ır bolurmalar• lüzul'.' ı 
ilAn olunur. 

lstanbul ikinci Tlc;ı~ct ınaHe

mesinden: 

Beyoğlun'da istiklal c•dJ< ·ind 
8~ numerolu maP;azada ıuhaf!\'c ı cq· 1 1 

' 

retile müşteğil iken 'l1alıkc cc il 
1 't-929 tarihinde lflisını kar ır \'e-
rilen Yorgi Alitervadis denJı •n 
ikinci alacaklılar toplanın ı \'e a · ı 
zamanJ• müflis tarafında te' 1 f 
edil n konkordaton-~ muzak ı 

için .l! ma},S cumanc ' (U l1 at 
14 te taıin kılınmış oi~uğ' ndar a a• 
caklan kısmen Hya tama..- k 
edllen alıcııklıların ye\ \o ' 
mezkiırda mahkemen!:l 111~' oda ı ~. 

hazır bul ınma.«rı il'n Q{u ır 
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.- HASAN KOLO.NY ASI: Limon çiçeklerinden ~!~;~·::~:· 011~:,~ 
Dunyada mevcut bütün müt~meddin_ memlekttlerın ıın>'.at mutch-s~-ları, esans fabrikaları Hasan Kolonvasının enlcs ve rııhnüvaz kokusu karşısında iM ve hayran kalmışlıır ve bu nefis Şark md ·ıahzarındaıı külliYctli 'ipJri~ cımcktı: 
:\lemleketlm!~in ve ecneb~lerın en kıbar zevatı H_:ısan Kolo.nyası ıblımal etmekte olup daima '~ d,ıi?1a sahibini tebrik ctmektrdirler. l lastalara hayat \e şifa Yerir. Baygınlık, sinir, heyecan, h~5 ağrısı. \arpl'ltı zamanla~ınd.ı lıır h 
ardkaşıdır. fıatlarda mUthı~ ıenzılat ya ılmı~tır. 3;>, 60, 11 O, 200 kuru~luk ~ı<elerdc 'atılır. 1 l,ısan tczıı. lkpııs_dur. 
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370 
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226 
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1417 
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165 
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3420 

!110 
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GtO 
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95 Beyoğlunda Bedrettin mahallesinde Kıble so· 
kağında eski 40 ve yeni 32 numaralı maa aralık 
dört daireli bir apartmanın nısıf hissesi. Mih
ran Ef. 

102 Koca Mustafapaşa'da Cambaziye mahallesin
de Meşelimesçit sokağında eski 5 ve beş defa 
mükerrer 5 ve yeni 5, 7, 9, 11, 13 numaralı maa 
bahçe iki dükkanı havi bir hanenin tamamı. 
Osman Efendi Hüsniye, Saide, Ruhsar Hanım· 
lar. 

114 Balat'ta Hamamimuhiddin mahallesinde Tam 
buracı sokağında eski 19 mükerrer ve yeni 31 
numaralı maa aralık bir hanenin nısıf hissesi. 
Mehmet Halit B. 

129 Üsküdar'da Rum Mehmetpaşa mahallesinde A 
rasta sokağında eski 12, 14, 16 ve yeni 10, 12, 14 
numaralı asma odalarını havi üç dükkanın tama
mı. Şerife H. 

849 Samatyada Sancaktar Hayrettin mahallesin· 
de Samatya caddesinde eski 178 ve yeni 202 nu
maralı tamire muhtaç bir hanenin tamamr. M, A 
gabi. 

543 Beylerbeyinde elyevm Bostancıba ı Abdullah 
ağa mahallesinde Abdullahağa sokağında eski 
43 ve yeni 39 numaralı maa bahçe bir fırının ta· 
nıamı. Fatma Makbule H. 

636 Beyoğlunda Hüseyin ağa .mahallesinde Altın 
bakkal sokağında eski 32 ve yeni 38 numarah ma 
a bahçe bir hanenin tamamı. Fatma Halide H. 

!182 Üsküdar Altunlzade mahallesinde Selamsız 
Tophaneli oğlu sokağında eski 55 ve yeni 38 nu
maralı maa bahçe bir hanenin tamamı. Mahmut 
ve Ziya Beylerle Zekiye H. 

717 Hasköy'de Hacışaban mahalleside Arabacı-

lar sokağında eski 82 ve yeni 26 numaralı bir ha
nenin tamamı. Mm. Kalo 

711 Kasımpaşada Hacıhüsrev mahallesinde Tahta 
köprü sokağında eski 9, 9, 9 mükerrer 9 ve ye
ni 7, 9, 11, 11-1 numaralı tamire muhtaç üç ha
nenin tamamı. Osman Efendi ile Sıdıka H. 

f79 Üsklidarda Tembel Hacrmehmet mahallesin
de Kassam çeşmesi sokağında eski 5 ve yeni 3 
numaralı maa bahçe bir hanenin tamamr. Ha
cer H. 

W/7 Sultanahmette Nuruosmaniye Cezri Kasım· 
paşa mahallesinde Nuruosmanlye caddesin
de eski 3, 5, 7 ve yeni 5 numaralı maa bahçe bir 
hanenin tamamı. İkbal H. 

8Q4 Kasımpaşada Sirkeci Maslahattin mahallesin 
de Zincirlikuyu sokağında eski 21, 23, 23, 25 nu 
maralı maa dükkan bir hanenin tamamr. Ümme· 
tullah H. İsmail Hakkr Ef. 

899 Avratpazarmda Cambaziye mahallesinde eski 
ve yeni Karıbakkal sokağında eski ve yeni 12 nu 
maralı tamire muhtaç bir hanenin tamamı. İb
rahim Ef. ve Fatma H. Vasileri Zağfer Hanım 

1>35 Süleymaniyede atik Samanviranievvel cedit 
Dayehatun mahallesinde Dökmeciler ve Fuat 
paşa sokağında eski 12, 12 miikerrer ve yeni 22, 
107 numaralı maa bahçe iki hanenin tamamı. 
Mehmet İbrahim Salahattin B. 

1163 Kaımnpaıada Seyit Aliçelebi mahallesinde es 
ki Nisa mektebi ve yeni Nisa mektebi çıkmazı 
eokağında eski 12 mükerrer ve yeni 10 numaralı 
maa bahçe bir hanenin tamamı. V ehibe H. 

PG4 Balatta Kesınekaye.da Hamamimuhittin ma
hallesinde Klise caddesinde eski 1, 1 mükerrer 
ve yeni 3, li numaralı maa harap iki hanenin ta
mamı. Mehmet Ali B. 

llOCS Haydarpaşa'da mukaddema Altunizade el-

numaralı maa bahçe hır koşkun tamamr. Bekır ~~ mc talıancasilc kıı' ~nı ac·ık 
Karni B. Fatma H. En kısa bir zamanda ağrılarından ve yor- • Iut uoyJlarda ıccn.!"ıe ~u 

286 17241 Altımermer?e .. K~tipmaslahatt~n mahal~esin- gunluklarından kurtularak Bayramı zevk < ve lngilLıcc koı u~alnleıı 
de Kurusebıl Sılıvrıkapısı sokagında eskı 120, ve ne,'e ile geçirmek isteyenlere tavsiye • boyacı ar:!maktadır. TLl.!ı 
122, 122 mükerrer 122 ~ükerrer .ve yeni 61, 63, edllecek yegane yardir. • ~oroııınhil" rL ıuzu t.ıh 
152 numaralı maa bahçe bır hanenın tamamı. Fat D ~ Ikl" . Ü G • · ı · ~ lstanbul ı7o l'o.,r.ı ı,ut.ı>ıt 
ma H. ag· lID 1. fffiafl eZlllİl Cfl 4 

650 17672 Beylerbeyinde Bürhaniye mahallesinde Halit • • ' , resine tahriren onderiı nı~; 
Bey. elyevm Bayır sokağında eski 2 ~ükerrer ':'e, ~ıfah llanyolar. Sıhhi tesı~at ~ .. mmliı'lııa~nı~mdcndiler 
yem 36, 36--1 numaralı maa bahçe hır hanenın • · ~ 
tamamı. Kadriye H. J MÜKE~IMEL SERVİS: ~ Bayranılık ~a~ka:arırıııı 

340 17821 Edirnekapısında Çakırağa mahallesinde Ku- ( tedarik et ncd•n cvıel 
yulu sokakta eski ve yeni 21 numaralı maa bahçe Fiyatlar: Odalar bir geceliği ı . 6 Lira • 
bir hanenin tamamı. Hacı Ömer B. Banyo 50, 75, 100 Kuruş ELE 3950 18009 Mahmutpaşada Mahmutpaşa mahallesinde es ~~ Yemek, Sabah, Öğle, Ak,am dahil 225 • 500 Kuruş 
k! Bezc!!er ve yeni S~ltanmektehi sokağında es-l ~~ Her lllrlil tafsilat almak ve odaları tutmak için Seyri efain •alonunu zinret ediniz. 
kı 41 mukerrer ve yem 12 numaralı maa bahçe ~~ Umumi MUdUrlUk Kalemine Müracaat Beyoğlıı: lstikl cadde<i -"in 

bır hanenin tamamı. Ömer Ef. . ····~·· Telefon: Beyoğlu 1745 •••••••• ı Rus Sarayı 'c ·şı ındı Z 
maa bahce bir konağın tamamı. Ismail Hakkr -- kvkinde 

3950 18122 Üsküdarda Hesnahatun mahallesinde Paşali- rv'V"'V""\ En ala ve her cins~ E:::=:::=s=::::=::=iiıııiıt 
manı soka~ında eski 90, 121-1 numaralı maa M • kk la Ustabaşı 
bahçe bir yalının tamamı. Sait Bey Ayşe Medi- e V S l m aya a p f l Utomobu i 1 1 ,_ 01, -gu 

ha H. ., . , Beyoğlunda istiklal caddesinde 367 No. lu yuk bir ticarc·hune dö~ımıc 
290 18258 Çırçırda Hacıhiiseyın mahallesınde Haydar cad ~ N M • R L • ve karoseric'lik i~lerindc ıe 

desinde eski 6, 26 ve yeni 40 numaralı maa bahçe ı ı bel! bir ustıı aranmaktadır. 1 
bir konağın tamamr. Jsmail Hakkr Hacı Mehmet • 

Tevfik Beyler. ~ ~ , lizcc konuşma>ı mı:<ruttur, 
860 18260 Erenköyünde eski Bostancı ve yeni Közyatağı ma ll><><><kundura mağazasında bulursunuz.,,.....,,....,.... Yalnız bu u-tabaşılık "a 

~:~~~~:d:s~~kf 0~~f.~~~~ı3 ve:a~~p ~~rp;!~i ~~: lzınirin en ~üzel sineması olan {Tajyare) si neması ~~.'.:a;~;:ı~~tc~~~2~~~lar ~ 
27 numaralı maa bahçe hır hanenın tamamı. Meh k' .

1
. 176 posta kutusuna tahr 

met Ağa ıraya verı ıyor müracaat edebilirler. 
1250 20398 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Rıhtım 

İskelesi sokağında eski 2 ve yeni 6 numaralı T. T. C. fzmir şubesinden: Sulıanabmeı 2 inci Sulh mah\ 
maa bahçe bir hanenin tamamı. Emine Firdevs, İzmirde Birinci kordonda kain İzmirin en güzel ve en biiyük 
Hesna Hadiye, Şerife Nuhber Fatma Süreyya ve sineması olan (Tayyare Sinemasr) mükemmel techizatile ve 
Mehmet Tarik, Ali Kiramettin Beyler. müştemilatile berber üç sene müddetle ve kapalı zarf usulile 

9~0 20437 K~_sımpaşada_ Sahafmu.hiddin ma?allesinde Ca- müzayedeye konmuştur. Zarflar Mayısın Yirminci günü ~kşa: 
mıışenf so~agında ~skı 11 ve yenı 13 numaralı mı saat beşe kadar Izmir, Ankara, İstanbul Tayyare cemıyetı 
natamam hır hanenın tamamı. Hacı Mehmet Ef. şubelerine tevdi olunmalıdır. Verilen bedelin yüzde yedi buçuk 

4000 18896 Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Erme- teminatını ihtiva etmiyen zarflar keenlemyekün adolunur. Si
ni kilisesi sokağında eski 3, 3 mükerrer 3 müker- nemanın bir sene müddetle isticarına talip olanların zarfları da 
rer 3 mükerrer 3 mükerrer ve yeni 7, 9, 11, 13, 15 kabul edilecektir. Müzayede şartnameleri: İzmir, İstanbul, An· 
numaralı dört dükkanı havi bir hanenin tamamı. kara Tayyare şubesinde mevcuttur. Bedel haddi layik görüldü
Nazrmkar ve Hatiçe Nesibe Hanımlar ğü takdirde ırinema Mayısın Yirmi dördüncü günü ihale edile-

Yukarda cins ve nev'ile mevkii yazdı olup hizalarında gös- cektir. 
terilen fiatlerle talipleri üzerinde bulunan emlakin kat'i karar- - -------- - ---------:---:-,,.--::-
Jarının çekileceği evvelce ilan edilmiş ise de müzayede bedel- Usküdar tramvay şirketinden 
!eri haddi layikını bulmadığından talip olanların ilan tarihin- llaydarpa~a _ Kadıköy; Kadıköy Kmlıoprak . ~'encryolu; Fencryolu -
dn otuz bir gün zarfında satış amirliğine müracaat eylemeleri Fenerbahçe; Kadıköy • Moda; Kıdıkoy · Gazhane tramvay hatlarına ait 
lüzumu ilan olunur. Motrl ve romörkörlPr ve ~alr aletlerle malzemenin imal ve teslimi, bat 

lıı~aadylc KadıköyUnde bir depo ve muhave!e mezkezl lnşaaatı ve montajı 
kapalı zarflı münakasaya konulmuıtur. ~ . 

Talipler t•rtnamelerl ve planl•rı kırk Ura mukabilinde Şirketin l küdar 
daki !l'erkezlnde muhasebeden alabilirler. 

Galala il~aıaı güınrülün~eo: 
Düzı.ine adet 

12 10 lpek mendll ve eşarp 1 STANBUL \' Lı1.Yf?.T 

160 6 ipek boyunbığı DEFTERDARLIK ILANATI 
Kaçık olarak tutulan bal!da muharrer eşya 8-5-930 tarihinden iıı••••••••••••••••••••llll~~-

ltibaren yirmi gün müddetle bllmüzayede furııht edileceğinden SA'flLIK 'fARLA: No. 1, Fenerli Hiristo 

taliplerin sauş komisyonuna müracaatları. sokak, Arnavutköy, Boğaziçi, bir tarafı Kosti 

lzmir Belediyesinden: 
Belediye suları için muktızı 250 adet saatın mübayaası 

zarflı münakasa ile olacıktıt. 27 -5-080 da saat on bire 
~elediye münakasa ve müzayede komisyonuna müracaat. 

kapalı 

kadar 

Başalo tarlası bir tarafı Nikola Matos tarlası 
bir tarafı hacı Din1itrinin bağı ve dördüncü 

tarafı yol ile çevrilmiş 15 dönüm tarla satılık
tır. Bedeli defaten verilmek şartiyle tahmin 

edilen kıymeti (750) liradır. Satış muamelesi 

pazarlık suretiyle 20 Mayıs 930 salı günü saat 

14 30 da Defterdarlıkta yapılacaktır. <H) .u 

ıinden; 

RüsUmaı nıildilriyeıinin isıa 

yeni Voho hanında 8 num 
ağop sabiı orpelyan efendi aleY 
i51 Ura 88 kuruş farkı re>im ıı 

hakkındaki davanın cereyanı 

"1nda 10-ö·929 ıarlhinde oıt 

meballjtin kendisinden ıahslllnc 

ben karar verilmiş \lldu~undan 
ilandan itibaren 8 gun zarfında t 
ylzi dava edebllcce~i ba,katip 1 
namesi makamın• kaim olmak 
ilin olunur. 

Hilaliah nıer .l\.ler 
zi Umumisinden: 

Kurban Bayramında çıkS 

1 rnaJiahmer gazetelerine 
vermek isteyenlerin Ankara 
desinde w Hofer Samanon 
Huli.. ilan müesse.esine mıir 
eylemeler!. 

Son sahl!~de 'antimi 
sondan bir evvelki sahifede 
timi kırlc kuruştur. 

Dr.Horhoru 
Beyoğlu :vlekıep sokak • 

muaiıne sababıan aqam> kadı' 

yevm İkbaliye mahallesinde Kotra sokağında d 
eski 18 yeni 34, 34 numaralı maa bahçe bir hane- 45,50 Kilo Kadife çiçekli ipek mensucat Elibba O~ası riyaselioueo: 

Galeta il~alat günırttınn~eo ~~~~~~~~~.......::.......::....._~~~~~~~ 

~~n~rı;:;m. Münire ve Ayşe Seher ve LQtfiye Ba!Ada muharrer eşya ecnebi memlekete gönderilmek . ilzre 28 nisan 9IO tarih ve 4420 numaralı Vakit gazetesine beyanatta 
mllıayede ıuretile furııht edllecğinden 8-5-930 tarihinden itibaren 30 b o o 

1109 Fethiye'de Katipmaslahattin mahallesinde Ca- bulunan Dr. Naim ve Nuri Beylerin 14 mayıs 9 çarşam a g n 
t:ı'lplerin satış komisyonuna müracaatları. saat ıo da Oda heyeti ı'daresı·ne müracaatları rica olunur 

miişerif sokağında eski 2 ve yeni 4, 6 numaralı ...;....;,ı;_~-~~..;.;;.~;,.-.;...,;;,;,;;;....;.~==·;;;;.;::..... _________ .!....::,:~!!:..:=...!!:~.!!!l.::.!!...!!:.:!!:.::!!~!.!!:::..:::::::.:.::::.:..~::..;:=::.::~·--:= 

maa bahçe bir hanenin tamamı. Zehra H. ... Fiatlanmızı, kumaşlarrmızın cıns ve biçimini piyasadakilerle ınukayese ediniz ~· -
1162 Hasköyde Sütlüce'de Mahmutağa mahallesinde 

eski Kahvecikeleş ve yeni Keleş sokağında eski 
17 ve yeni 14 numaralı maa bahçe bir hanenin ta 
mamr. Hasan Ağa 

ll!H Hasköyde Hacışaban mahallesinde Kalaycı
bahçesi sokağında eski 41 mükerrer ve yeni 77, 
77-1 numaralı bir hanenin tamamı. İsrail Nah
miyaz Ef. 

1230 Üsküdarda Arakiyeci Hacrmehmet mahalle
sinde Salih sokağında eski 41 ve yeni 69 numara 
1ı maa bahçe müceddet bir hanenin tamamı. İs
mail Ef. 

1207 Üsküdarda Hacı Hesnahatun mahallesinde el
yevm İmaretçıkmazı sokağında eski ve yeni 4 nu 
maralı iki odayı havi bir ahırın tamamı. ŞükrüEf 

1279 Samatyada Sancaktar Hayrettin mahallesinde 
Samatya caddesinde eski 190, 192, 194 ve yeni 
216, 21&-l, 21&-2, 216-3, 216-4, 216-5, 216-6, 
216--7, 216--8, 216--9 numaralı maa bahçe ve 
dükkan (Ağahamamı) namile maruf bir çifte ha· 
mamın ot_uz iki his~ itibarile on yedi hissesi. 1 
Ayşe Şazıye ve Emınc Habter Hanımlarla Ali 
Osman Hayrünnas ve Ali Süleyman Hadimün- ı 
nas Beyler 

1413 Fethiye'de Katipmaslahattin mahallesinde Fet· 
hiyekapısı sokağında eski 2 ve yeni 8 numaralı 
maa bahçe bir hanenin tamamı. Süleyman Sadi, 
Yahya Muzaffer Efendilerle Emine Hikmet H. 

1475 Üsküdarda Altunizade mahallesinde Nişantaşı 
sokağında 2 ve yeni 4 numaralı maa arazi bir ha
nenin tamamı. Nazlı H. 

1857 Beyoflunda Feriköyünde Tatavla sokağında es· 
ki 44 ve yeni 172 numaralı maa bahçe bir hanenin 
tamamı. Sabiha H. 

5709 Üsküdar'da Hacı Hesnahatun mahallesinde Pa 
şalimanı sokağında eski 141 ve yeni 34 numaralı 
münhedim hane arsasının tamamı.İbrahim Mem 

Galata' da Kar aköy'· 

de Börekçi fırını 

lttisallndeki büyük 

mahalleblcinin tis· 

tünde kain •• 

Büyük 

Elbise 

Mağazalarının 

Kat'iyen rekabet kabul etn1ez fiatlarla satınakta olduğuna kanaat edecksiniz. 
Bazı mallarımızın flatları bervachl atldlr: 

lngiliz biçimi kumaştan asd biçimde 

Kostümler 16 1/2 Hradn ittbaren 

Empermeabılize her renkte .. ~landelberg ·,. 

Pardesüler 24 1/2 ~adan 
ıtibaren 

Çocuklar için spor ve iyi cins kumaşlardan 

Kostümler 6 :!~~~~:n 
En son moda kaşa 

pantalonlar 6 112 
liradan 
itibaren 

Beyaz ve gayet şık biçimde iyi cins 

P t l l 7 liradan an a on ar 112 itibaren 

Şık ve hafif teminatlı cins 

Trençkot ~~~;- 18 liradan 
itibaren 

lnglllz biçimi kumaşlardan ve kusunu:& 

Pardesüler 16 1 ı2 11t1ı~:r~~ 

Hanımlar dairesinde: 

lnglllz biçimi kumaştan '1k ve son moda 

Mantolar 15ı}2 llradan 
itibaren 

Hanımlara mah~us teminatlı cins her renk 

Tren~kot parde-
-,; ıüler 18 liradan 

itibaren 

Çocuklara mahsus kostümler, pardesüler, trençkotlar, muşambalar, pantalonlar 

ve sairenin en müntahap çeşitleri dahi mevcuttur. 

TEDİYATTA BÜYÜK TESHlLAT ~ 

Inglllz mamulAu 

11N!SY~N!L,, MOT~I 
Mazot ve mangal kömurU 
müteharrik gayet sade, ık 
ve fiatı her türlü rekabe 
aridir. Tediyatta teshllA~ 
zaman teslime amadedir. T~f 
içln Gala tada Per~em be paıstl 
;\r,lan Hanında 1-5 numar•1 

IZAKINO ARDI 

HABI 
Erkek 

lavazımah 
lksalyaslnlfl ıı 

an mUhlff'I ,, 
9aP" 

HABİG 
Şapkaları 
Cin• ve 9ekll 

ltlbarlle an 1 mUkamme
1
, 

oıan ı 

Başlıca şapka 111
9 

zalar1nda satıl~ 
Mes'ul müdürü Bur 


