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~NERON 
KAMRAN ŞERiF .;Jakleden : 

\. 

:·~zı günler Neronun suratında görlllen 
; ı ~ gumruh yerleri Saray 
: ·İhalhını hayret içinde bırahıyordu! 
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~ 1-ir kaç köle ellerinde meşa-1 zatinde büyük olmak istiyordu. 
1 ·~- olduğu halde bu kafileye Kalbini teshir edecek h:r 

. at ediyordu. Bu köleler, hangi bir mahlUka köle olmaga 
i~ enedense bu gece kuşların- hazırdı. Sakin bir aşkla sevdi

' birinin muhafazasına bil- ğı Akte artık kendisini oyalı
! a ıtıan ediyorlardı. Bu yamıyordu. O zaman genç O

_. tı· ekseriya başını "toj,, u- ton'un zihninde cür'etkarane 
il J d 
n • yeni ile örtüyor, çehresini bir plan tasarla ı. 
se • lı tutuyordu. Bu kavgacı, 
h' 1Ji1tücü, küstah ve terbiye- Bu zeki ve ince delikanlı Ro 

ma aristokrat sınıfının en nefis 
kadınlarından birini kandınna
ğa muvaffak olmuştu. 

')Tençler yolda karşılaştıkla
!) ~imseleri itip kakıyorlar, 

5
' /il duranları balta ile kın

ı ııardı. Yalnız şerlerine uğrı
n 11 kimseleri soydukları, dük- Sabina Pappea. Pappea'nın 
1 

1 ardan öteberi çaldıklan va anası da vaktile Romanın em-
b 1 ~.eğildi. Bağırma çağırma, salsiz güzellerindendi. Kızı on-

1' r gırla gidiyordu. Şayet dan da baskındı. Ancak Fidias' 
t r yanılıp ta cevap verirse ın heykellerinde görülebilen ila 

il ,r haline ... Islıkla verilen bir hi tenasülü, yüksek irfanı, sesi-
~!t üzerine köleler koşup ka nin tatlılığı ile herkesi bir an

g , Jtan kim ise üstüne üşü- içinde teshir eden bu afet gü
o ~ hakkından geliyorlardı. zellik ve cazi~e~ini bir kat da
nı t ayet onları herkes öğrendi; ha arttırmak ıçın halk ıçıne 

.a sevda satan kadınların. nadir çıkar, daima yan örtülü 
'dukan sokaklarda yolları bulunur, erkekleri görmez gi
~enmeğe başlandı. Meydan- bi, ismet ve bekareti göz ala-

a a iyice gezip tozduktan son rak dolaşırdı. Oton genç, zen
~hişe evlerine saldırıyorlar, gin, _nüfuzlu idi: _P~ppea ~le. e~

·' ,.ert oldukları için her git- lendı: Fak~t _bu ızdıvaç bır ıt:ı-
r. '·ri yerlerde iyi karşılanı- faktı: Partıyı kazanan Neron u 

~~rdı. elde etmiş olacaktı: 
Y ı !erinde biri vardı ki öteki- Gözde bir müddet sarayda 
h . 1ep ona itaat eder gibi gö- görünmedi. Neden sonra geldi
a 1ıyorlardı. Eg-ıencelerine a- · ı ·· 1 ği zaman onu süzti muş. so -
~ i~decekleri kadınları daima• gun, gözlerini yorgun gören 

. ··erdi. Bu kadınları bir mey Neron takıldı: 
.. k~ye götürüp kapılan kapa- - Sen her zaman aşk güreş
'A t rdı. Orada akıllarına gele- !erinde yorulmaz olduğunu söy 

. ı her türlü rezaleti yapar- lerdin. Halbuki mağlubiyetin 
~ ·r. 
• 1 yüzüntlen anlaşılıyor! 
.'- ehlike bu ayyaş serserile- Delikanlı baygın bir eda ile 

:.ıt; J[htirasını arttırıyordu. Ba-
h cevap verdi : 

ı hamal veya ücretli asker 
{t lthundan kimselere cattıkla ki.-.... thk:d;; g~~~~lb~i ~~~~~ 
"Ir (uyordu. Bu adamlar" dayak kollarının arasında ölmek isti
lc ı en ellerini kavuşturup dur 

' \lardı. ve N eron'un çehresin 
1 

1~örülen çürükler Saray hal
- r.ı ekseriya hayretini mucip 
• du. 

' 1 
mparatorun bu kabil adi 

1 !ere karşı meyli gittikçe 
r. l•ıordu. Her dilediğini icra
:ı ı:adir olan Neron için hiç 

rzu kabili tasavvur değil
. derhal tatmin edemsin. 
t•'' memuıi;n Iıiliifı zevk-

ıı ·ancak tebdil gezmekte bu-
• 1 r, çirkin kokulular sürün-
• 1 bu adi kadınların haşiq 

'. ,ızişleri, iğrenç lakırdıları 
· !isinde yeni bir istiha uyan 

ordu. Neron bu vahşi zevk 
1 lf:" gecelerini böyle geçiri

mevkiini unutuyor, Brita
'un katli üzerine ekseriya 

ı ,ıne goriınen hayaletleri zih 
~en böylelikle kovuyordu. 

_ron ha vatının bu gailesiz 
rde kalbinde ı;arip bir boş 
hi serlivor. San'ata karşı 
'i gittikçe 'l.rtıyor: Heykel 
'or, şarkı söylüyor, yazı
Artık taliin kendisini im-

ıj ıtor mevkiine geçirmiş ol
ı ile kanaat etmiyor, haddi 

yor' .... 
- Sahi o kadar güzel mi? 
- Kayser, nasıl oluyor da 

bilmiyorsun? 
İmparator dalgın cevap ver

di: 
- Ben de öyle işittim ... Fa

kat nasıl oldu da şimdiye ka
dar görmedin? 

- Mutlaka senden korku
yordu; bundan böyle de sen
den ikimiz korkacağız! 

Neron g-ülümsedi. O gün da
ha ileri gitmedi. Fakat tecessü
sü uyanmıştı. Ertesi gün baş
ka sualler sordu: Oton impara
toru çileden çıkaracak cevap
lar verdi: 

- Senyör... Bana niçin bu 
sualleri soruyorsun? Bilirsin ki 
varım yoğumu senindir. Fa
kat o ... Onu görme ... Onu elim 
den alma ... 

- Dayanılmıyacak 
mi? 

güzel 

- O sana dayanamaz ... Ben 
ondan korkuyorum .... 

- Akte'den de güzel 
Agrip'n'den de güzel mi? 

(Bitmedi) 

mi? 

HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 1 

Mısır - lngiliz müzakeratı 
müşkilata oğradı 

'~~~t 
Gazi Hz. nin heykeli 

, 
Ya bir çare bulup mesele neticelendirile

inkita olacak 

Diin Kırklarelinde 
tezahiiratla l(üşat 

btiyük 
edildi. 

cek, yahut da 
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Kırklareli 8 (Milliyet) - kelinin vali Ahmet Durmuş Be 
Bugün Kıtklareli vilayetinin yin söylediği müessir nutuk ile 
her tarafından gelen kadın er- küşat resmi yapılmıştır. Büyük 
kek binlerce halkın ve mektep Gazinin heykelinin küşat mera· 
talebesinin vilayet erkanı, fır- simi pek parlak olmuş halk na· 
ka, kumandan ve erkanı, kıtaatı mına, Türk gençliği namına, 
askeriye ve bilumum cemiyet- mektepler namına ayrı ayrı nu· 
ler müfettişler mensubininin tuklar söylenmiş büyük tezahii 
azim tezahürat ve merasımı rat yapılmıştır. Kırklareli nur 
mahsusa ile vilayet merkezinde ve sürur içinde bayram yap
rekzedilen Büyük Gazinin hey maktadır. 

M üş kil at 
Mısır müzake
ratı nazikleşti 

Am~rikada 

Bahri itilaf 

Münakaşalara 
başlanıyor 

1 Hind/standa 

Vergi yok 
Milliciler vf'rgı 
''crınİ\'f'cek 

-- VAŞİNGTON, 7. A.A. -
Londrada cereyan eden Mısır- Ayan meclisi hariciye encüme- ---·-

İngiliz miizakeratının pek na- ni bahri mua!ı~deyi tetkik }~in BOMBA Y, 7 A. A. - M. Pa-
zik bir safhaya girdiği yeni ge-, 12 Mayıstan ıt .baren umumı ıç- tel 100 bin kişilik bir mitingte 
len haberlerden anlaşılıyor.· t malar yapmaga karar venni-ı- söylediği nutukta: Erazi ve em 
Müzakerat 'iimdiye kadar bir tir. . 1 lE. k vergisinin verilmemesi .. ve 
kaç defa sektye oğramıştır. On [ _Londra koı:ıferansın~n netı-. ıı:ıcı;ı.url~r;n boykotu en .. mue~
un için şi!T'cli müzakerenin ge- cesı.nde akt:dılc;,n bahrı m~<ı:he ! s~r ııır sılah ol.~ugu_nu soylemış 
ne nazik bir safhaya girmesin- denın Amerıka ayan mt>clısın- tır. M. Patel sozlerıne şu suret
de şaşılacak cihet yoktur. Mı- de nasıl karşıbnacağı tahdidi le nihayet venniştir: 

Ecnebi dayinler gittiler 
(Birinci sahifeden mabat) lan kuponun .zaten temin edildi 

sas olmak üzre tanzim edecek- ği evvelce ma!Umdur. Türkiye· 
tir. nin yalnız bundan sonraki tedi

Mümessiller, mütehassısın 1 vattan vareste kalması mevzu
tetkikatını müteakıp tekrar An- bahsolabilir. Düyunu umumiye 
karaya geleceklerdir. Bu defaki ile alakadar olan Suriye, Filis· 
temaslarda Türk dayinler veki- tin ve saire gibi memleketler 
li Zekai Bey de bulunmak üzre Düyunu umumiye meclisi namı 
Paristen gelecektir. na Osmanlı Bankasına birer 

sır b~şvekili N?has pa~nın r~- teslihat mesele~~le,, a.Jiika?ar _ Hükumete karşı bütün cep 
yasetı altındakı heyet ıle İngı- memleketlerde buyuk bır dık- helenle mücadele edeceoim. Ne 
!iz hari~iye nazır~ -~r. ~~nder- katle takip ediliyor. Bir ':'e;:a kendim için, ne de hükGmet i
son.un rıyaset e~tıgı İngılız he- bir kaç dev~e_tle her hangı bır ~in sulh istemiyorum. Bu sefer 
y_etı arasında nısan ~yındanb~- taahhüde gır!şmek hu~usu?~a hürriyetimizi elde etmek en 
rı cereyan eden muzakerenın Amerika efkarı umumıyesının kuvvetli emelimizdir." 
mevzuu şu dört nokta olduğu ne kadar titiz olduğunu umumi 
ma!Umdur: harpten sonra Versailles (Ver

Gelecek mütehassıs kim? miktar tediyatta bulunmakla 
LONDRA 7 A A H' t Paristen bildiriliyor: - "A- mükelleftirler. Türkiyeye karşı 

' · · · - ın E · " t f d gösterilecek bir tecil müsaadesi işleri nazırı Avam kamarasında gence conomıque ara ın an 
1 - Mısırın harici bir tecavü

ze karşı müdafaası. 

2 - Mısırdaki ecnebilerin ve 
ekalliyetlerin muhafazası; 

3 - Mısır da bulunacak İngi
liz kıta tının vaziyeti; 

4 - Sudan ın idaresi. 

İlk iki nokta da müşküiat 
yok..Çünkü ~ısırın hariçtenbir 

Mr. Henderson 

taarruza karşı müdafaası ıçın 
İngiltere ile Mısır arasında bir 
ittifak aktedilmiş olacak. Mısı
rın milli izzeti nefsini vikaye e
decek bir şekil bulmak zor ol
mıyacaktır. Sonra ecnebilerin 
ve ekalliyetlerin muhafazası da 
temamile Mısır hükumetinin 
uhtesine düşen bir vazife ola
caktır. Bu suretle kapitülasyon 
!ar kalkmı~ olacak. Mısır dahi
lı istikliilini elde edecek. Bu 
noktalar üzerinde cereyan eden 
müzakerelerin büyük bir takım 
müşkilata oğramadan neticelen 
mesi pek mümkindir. Fakat a
sıl mesele son iki noktadadır: 

Mısır toprağında İngili;ı kı
taatı bulunmasını Mısır efkarı 
umumiyesi caiz göremiyor. 
Müstekil bir memleketin topra 
ğı üzerinde velevki pek mah
tut bir sahada olsun bir kısın 

ecnebi askerinin mevcudiyeti
ne tahammül etmek istiklal 
mefhumu ile tezat teşkil eder. 
Halbuki İngilizlerde Süveyis 
kanalının yanında asker bulun
durmakta ısrar ediyorlar. İhti
liifın mühim bir sebebi bu. Son
ra Sudanın idaresi ciheti kalı
yor. İngilizler Sudanı Mısıra 
bırakmak niyetinde hiç değil
lerdir. 

Halbuki Mısırın noktai naza 
rınca Sudanın kendine nit ol
ması diğer lazımgelir. İhtiiafın 
mühim bir amili de budur. 

Her halde müzakeratın me
raklı bir safhada olduğuna şüp 
he yok ... 

LONDRA, 7. A.A. - İngil
tere ve Mısır murahhasları ara 
sındaki müzakereler bütün gün 
devam etmiştir. Bu müzakere
lere gece de devam olunacağı 

say) muahedesinin ve onun ba
sında bulunan Cemiyeti Akvam 
i'rıisakının Amerikada uğradığı 
akibet çok iyi gösterdi. 

Fakat taahhüde girişmeden, 
yani fedakarlık etmeden her 
hangi bir itilaf kabil olmadığı
na göre Amerika murahhasları 
Londra konferansında bir itilii
fa vasıl olmak için kendi devlet 
leri namına bir çok şey kabul 
ettiler. Aksi takdirde İngiltere 
ve Japonya ile anlaşmak kabil 
olamazdı. Halbuki Amerikada 
büyük donanma yapmak emeli 
ni besliyenler, yeniden büyük 
saffı harp gımıisi yapmamak 
hakkındaki taahhütten hoşlan
mamışlardır. Bunlar Londra 
muahedesi aleyhinde hararetli 
bir muhalefet gösteriyorlar. 
Maamafih muahedenin netice 
itibarile kabul edileceği muhak 
kak addedilebilir.] 

Bitaraflık ve hakimlik 

VAŞİNGTON, 7 A.A. - A
yan meclisi hakimlerdenM. Par 
kerin zencilere ve işçilere karşı 
muarız bir vaziyet almış olma
sından dolayı -ii!i mahkeme aza
lığına tayini teklifini 39 muha
lif reye karşı, 41 rey ile reddet
mistir. Bu hal 40 senedenberi 
ilk. defa olarak vaki olmaktadır 

Franaada 
Alacaklılar toplandı 

PARİS, 8 A.A. -Almanya
dan alacaklı olan devletler ha
zineleri murahhasları ile bey
nelmilel tamirat Bankası mü-

sorulan bir suale verdiği cevap- v.erilen .mal.umata göre hamille gelecek kupanların talikini za· 
ta Bombay şehrinin bazı kısım rın vek~~lerı 7 mayısta Ankar_a- ruıi olarak inta<; edecek değil
larile şimali garbi hududu üze- dan. mufa~~k~t ed~~e~lerd.ır. dir. 
rinde bulunan eyaletlerden biri Ve~ıll~r .1:ı.ı_:kiy~ Iıu~u;net~le Diğer taraftan söylendiğine 
istisna edilecek olursa başka ta ye.nı bır ıtılaf~n _ımzası ıçın ?~- göre Türkiye hükumeti memle 
raflarda yeniden hiç bir karga- mıl~erden salahıyet alm_ak ıçın ketin mali ve iktısadi vaziyeti· 
~alık olmadığını söylemiştir. Parıse avdet edeceklerdır. ni ecnebi bir mütehassısa tetkik 
Nazır, müslüman ahalinin silah Gene "Agence economique" etmek salahiyetini vermek için 
sız itaatsızlık hareketine karış- muhabirinin bildirildiğine göre ancak şu iki suretle muvafakat 

\ 

Pat el 

madığını da sözlerine ilave et-
miştir. • 

DELHİ, 7 A.A. - On seki
zi polis olmak üzre 108 kişi has 
tanelerde tedavi altına alınmış 
tır. Yalnız bunlardan 4 kişi öl
müştür. Vaziyet şimdiki halde 
hiç bir gayri tabiilik gösterme
mektedir. 

Vaziyet çok karışık 

SİMLA, 8 A. A. - Vahim 
hadiseler zuhur etmiştir. Şehir, 
karmakarışık bir haldedir. Ma
halli muavin kuvvetler seferber 

bu itilafname, Türkiyeye bu se- edecektir: 1 - Bu sene için tedi
nelik tediyatın tecili için müsa- yatın tecil edilmesi, 2 - Bir 
it bulunmaktadır. Bundan bas- Fransız grupu nun muvafakati
ka esas itibarile bir itilaf has;l le ileride bir istikrazın müstak
olarak "Banque de Franse" ın bel itiliifnameye ithal edilmesi. 
sabık ikinci müdürü M. Rist Fransız sefiri gitti 
mali mütehassıs olarak Türki- ı 
ye Hükumeti nezdine gönderi İki gün. evv~l. Ankarad'.111 ge 
leceği söylenmektedir. Diğer Ieı;ı. Fr~'.1sız sefın Kont do Şam 
taraftan bu yeni itilaf evvelce bron dun .E~spresle Parıse ha 
aktedilmiş olan mukavelenin reket etıruştır. 
ancak teferruatına temas etmek Sefir İstasiyonda sefaret er 
te olup mezkur mukavelenin e- kanı ve Osmanlı Bankası mü 
sasına dokunulmamıştır. dürü umumisi M. Dösorbiye ta 

~ Mayısta vadesi gelecek o- rafından teşyi edilmistir. 

Macarlar dün geldi 
( Birinci sahifeden ınab:ıat ) 

mal Faruki ve Rebii oynatılır-ı incileri. 
sa çok güzel ve canlı bir oyun Saat 17 de Macarlar - Fener· 
sisteminin temini ikmal edilmiş bahçe. Hakem: Kemal Halim 
olur. S. G. Bey. 

Macarlara ziyafet 

Bugün §ehrimize gelecek o
lan Macar takımı şerefine şehir 
namına Emanet tarafından bir 
çay ziyafeti verilecektir . 

Tebliğ 

4 - Maç günleri Stadyum gi· 
şeleri saat 13,30 da açılacaktır. 

5 - Tenzilatlı biletlerin ev· 
velce ilan edilen müesseseler
de satılmasına devam edilecek· 
tir. ----------
itilaf edildi 

edilmiştir. 2 polis memuru öl- Macar maçları tertip Heyetin
dürülmuştür. Polis memurları den: Nafia vekalet/le şlr

het anlaştılar dürleri ikinci heyeti umumiye halk tarafından tedrici surette Bugün gelmelerine intizar 
içtimaında mezkur Banka tah- ricate icbar edilmektedir. Vak' olunan misafirlerimiz Macar ta 
vilatının ihraç olunacağı muh- a mahalline mütemadiyen tak- kımı dün şehrimize gelmiştir. 
telif paralar meselesini müzake viye kıtaatı gelmektedir. Bugün Taksim Stadyomun- Büyilkadaya 1931 se11esln 
re etmişlerdir. Murahhaslar ya- da yapılacak maçlar şunlardır: de elektrik l'eri/ecek 
rın tam bir itilaf elde edecekle s 14 F b h 

1 - aat te ener a çe - Elektrik şirketi ile Nafia Ve 
rini ümit etmektedirler. Matin ls:pangada t b ı k'" '"ki · stan u spor en uçu erı. kaleti arası.;da cereyan edeıı 
gazetesi Y oung planı mucibin- s 15 t · İ t b ı 

•• aat te zmır - s an u mu'" zakereler neticesinde, Kar 
ce ihrac olunacak tahviiatın Gene diktato•· rmu Am 'k K 1 ·ı . , erı an o eı erı. tal, Pendı'k, ve Yakacıg" ın elel< 
Yüzde beş buçuk faizli ve M ı G ı 

1 Saat 17 de acar ar - a ata trik ile tenviri için itila( hasıl 
ihtimal basJıbaş fiattan iki pu- MADR T, 8 A.~. - Ecnebi saray. Hakem Kemal Halim B. 

1 van noksan olacağını yazmakta meml~ketlerde şayı ol,an ve 2 _ 10 Mayıs Cumartesi gü- o muştur. 
d T h 'l' 6 1 k k l Madrı.t, .Ba.rcelone as.kerı kuv-; nu'" .. Saat 15 te Galatasaray _ İs- Bu mahallerin kaffesine aza· ır. a vı atın ay ı upon a 1 ld - mi bes sene zarfında elektrilc 
rı olacak ve bunlar 35 sene zar- vet _erı~ın ısyan etmış 0 ugu- tanbulspor 3 lincüleri. verilmesi şart ittihaz edilıniş-
fında itfa edilecek ve bedelleri nu ıddıa eden haberler tema- S 1 ~ d M 1 B 'k · ı · d · M ı k · h aa t ı e acar ar - esı - f ihrac olunduğu memleketlerın men ası sız ır. em e etın er H k . K 1 H r İ3 ır. .. .. . 

• ·1 öd ektir Petit Pa- tarafında sükUrı hüküm sürmek taş. a em. ema a ım · . Buyukadaya 1931 senesı ya 
P.a:ası e ten~ch l'h.azırda tamı' tedir Handayelden bildirildiği- 3 - 12 Mayıs Pazartesi günii zında ve Heybeliadaya da 193Z 
rısıen gaze esı a ı · S F b h R b 1 • d · · ·~ 

t k · u tasfiye edil- ne göre Madritten alınan haber aat 14 te ener a çe - o ert senesı yazın a elektrık venJını. 
ra omısyonun n k 1 · k" "kl · ı k B · '!'fi A d it! mekte olduğunu ve bu komis- !ere nazaran sabı~ da~iliye na- o eı en uçu er.ı. o a~~ tır. . ~ı ıtı ~. ~r . n:ı o _ 
yonun 31 Mayısta faaliyetine zırı ceneral Mar~ınez. ı~e sabık Saat 15 te Beşıktaş - Vefa 2 sahılı a_halısıne b~yuk ıstıfade 
nihayet vereceğini yazmakta- Katalonya asken valısı ceneral - !er temı~ e~_ecektır. • . 
d Anidonun yeniden diktatörlüğü rini söylemiştir. Sevil den bildi Elektnk ucret tanfelerı :Rtı· 
ır. tesis etmeğe teşebbüs etmiş ol- rildiğine göre ekmekçilerin grc meli ve Anadolu sevahilincle 

zannediliyor. Söylendiğine gö- dukları söylenmektedir. İki ce vi münasebetile şehirde ekmek seyyanen tatbik edilecektir. 
re bu müzakerat son derecede neralin projelerine vakif olan fıkdanı vardır. Grevcilerle i~e- Ağustos iptidasında, Kartal· 
nazik bir safhaya girmiştir. 24 30 kadar sol cenah mensubu sa- rini terketmiyen ekmekciler ara da inşa edilmek üzere bulunaf• 
saata kadar ya bir anlaşma ha- bık liberal nazırlardan M. Vil- sında bir takım hadiseler ol- çimento fabrikasına sebekede!l 
sıl olacağı, yahut müzakerele- lameva'nin yanında toplanmış- muştur. Valance'dan bildirildi- elektrik verilecektir. 
rin inkitaa uğrıyac.ağı temin e- !ardır. İçtimai müteakip hazır ğine göre Diario de Valencia Bu suretle yakında memielc~ 
diliyor. Yarın sabah Parise git- bulunanlardan iki kişiM. Beran gazetesinin talebeyi tenkit eden te lüzumu olan çimento ecrıeb1 

mesi evvelce mukarrer bulunan guer;i ziyaret ederek liberalle- bir makalesi dolayısile talebe mamuliitına ihtiyaç gösterrrı~ 
M. Henderson ·hareketini tehir rin diktatörlüğün yeniden tesi- mezkfır gazete binasının cephe den bizzat imal ve temin etııııf 
etmiştir. sine karsı mücadele edecekle- sini taşa tutmuşlardır. olacaktır 
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Ekmek-· fiati bUay-Sonunda on kuruşa kadar düşecek .. · 
Piyango Tramvay Vilayette 

Birinci sınıf 
Usklldar hattı İstanbul valisi 600 
ve geni inşaat lira maaş alacak 

Bir liraya satılan 
biletler 

1 

KadıhiJge tramvay 
nereden 

temdit Bdllecelı? 

Üsküdar tramvayının Kadı 
köyüne temdit edilecek olan kıs 
mı için bayramertesi bir milna 
kasa açılacaktır. Tesbit edilen 

Yeni teşkilatı millkiyede İs 
tanbulun ikinci sınıf bir Vilaye 
te indirilmesi düşünülmüş ise 
de, İstanbulun ehemmiyeti na 
zan dikkate alınarak Ankara 
ve İzmir vilayetleri gibi birinci 
sınıfta ipka edilmiştir. Binaena 
leyh Vali vekili Muhiddin B. 
600 lira maaş alacaktır. 

Bu mesele hakkında 
tahkikatımız 

Bazı yerlerde tayyare piyan 
go biletlerinin gayet ucuz, 80-
100 kuruşa satıldığı görülmek
tedir. 

Ekmek 10 kuruşa 
düşecek 

projeye göre Haydarpaşaya -o-

Bu ucuz satışın csasnun pi
yongo müdiriyetinden doğduğu 
zehabı hasıl olmaktadır. 

Diin Anneler Birliği, süt damlaaında kayıtlı 150 çocuğa , 
yram elbiseıi tevzi etmiıtir. Bu müna11Cbetle dün çocuklar 
na elbise almak için annelerin birliğe vukubulan müracaatı t 
nasında aldırdığımız resmi neırediyoruz. 

inen hat Fakillte önünden ayn Ziraat müıteprı dün 
larak lbrahimağa çayırını taki Ankaradan geldi y aptığımu; tahkikata naza 
ben Mısırlıoğluna çıkacak ve ran bu işin esası şudur: Fakir çocuklara elbise 
Altıyol ağzından iskeleye ine İktısat Vekaleti ziraat mliı;- Piyango müdiriyeti biletleri Beyoğlu Birinci mektep mil- ye ve tenviriye fabrikası mil< 
cektir. teşan İhsan Abidin Bey dün tam keşidelik 10 liradan muay- dürlüğü talebesinden beş fa- rü Z:iya Beye mezkur mekt 

Altıyol ağzında ikinci bir Ankaradan ~hrimize gelmiı;tir yen bir miktar tenzil ederek müdürlilğilnden aldığımız 8u ay Anadoludaıı eski yeni hat ta Bahariye caddesini taki Bayramertesi Londraya gide- bayilere satıyor. kir çocuğu ilbas suretile sevin- tezkere ile teşekkür edilmı 
.., . ' ben Modaya, gene Altıyo~ ağ rek aktolunacak beynelmilel ba Müşteri bir bileti takip eder ,.d,o.;ir.,,e,.n.,K....,.,a"'.raa~ğ,,,;a;;çb;,;m;.;e~v,;a;;;d;,;;dıa..;,ho,;arm;;;b;;.i-~te;,;d;;;i:,;,r;.. . ..,,.---==-=--..... kiJlliyetli bugday gelecek zmd3:Jl ~)_'.~ı~~ak oıan dı~e~ ytarı ve ziraı kongreye iştirak se bayi o bileti son keşideye ka Tayı·nıer 

hat ta Sogutluçeşme caddesıru edecektir. dar müşteriye vermeğe mecbur 
takiben Feneryoluna temdit e d 

Kurban bayram 
. Gelecek hafta ıehrimize mü

lıiın miktarda buğday geleçek-
duğundan, bilhassa yeni güm
rük tarifesinin vazettiği ağır re 
simden dolayı hariçten de buğ
day geleceğind~ bu sene Ema 
netin eski ekmek çeşnisini de
ğiştirmesi lazım geldiğini söy
lemektedirler. 

ur. 
dilecektir. Em•nette Son keşidede her bilete ilç li 

ra ikramiye vardır. Orman mühendisleri 
(Birinci sahifeden mabat) .

yrama mahsus olmak üzre t<ı 
felerine ilaveler yapmışıı 
Tramvay !iirketi, bütün hat, 
üzerinde münakalatı gece s~ 
bire kadar temdit etmi tir. ~ 
keti hayriye, Bayramın ikiı 
üçüncü, dördüncü günleri mı 
zam seferler ihdas etmiştir. i1 
vapur, saat 10,30 da köprüq 
hareket ederek Anadolu-hisıl1 

Yeniköy, Beykoz, Tarabya, 1 ı 
yükdere, Mesarburnu, Y enin1 

halle ve Kavaklara kadar gic' 
cektir. Bayram günlerinde 1 c 
161 numaralı seferler fazla or 
rak icra olunacaktır. İhtiyaır 
g:öre köprüden Ü sküdara, ~· 
Usküdardan köprüye seferi 

:ır· Yeni buğday mahsulli de ge 
en haberlere nazaran bu ay 
İçinde geleceğinden bu ayın so 
ııuna kadar ekmek fiatinin 10 
lturup kadar düşeceğine mu
hdaltkak nazarile,. bakılmakta-
ıt. 

Aıtkadarlar buğdaylarımum 
tvsarmm tamamen değişmiş ol 

Ekonomi 

Bu suretle İstanbul halkına 
hem daha nefis, hem de daha 
ucuz ekmek yedirilmesi kabil 
olacaktır. 

Vapurcular rekabeti 
Men·i rekabet la"'ıhasını tetkik . 

için Salı günü toplaı1acal{lar 

. ~apurcular Birliğinde sah nu projesi tetkik edilecektir, 
tun~ ~ir içtima yapılacaktır. Borıa fiatleri 

U ~çtımada .vapurcular arasm- Dün Borsada İngiliz lirası 
dakı rekabetı menetmek mev- 1031,5 kuruşta açılmış ve bira
ıuu etrafında görü~ülecektlr. .ralık 1034 kuruşa kadar yüksel 

Pazar günü de Ticaret oda- dikten sonre 1033 5 kuruşta ka-
•ın~a bir içtima yepılacaktır. panmıştır. ' 
lıu ıçtimada Oda tarafından ih Liret 8,96. Altın 910 kuruı-
~ar edilen men'i rekabet kanu tın muamele görmüştilr. 

Bunlar milştekt det111 memnun 

Dün en çok kimler 
menınun kaldı 

Mahkemelerde 
Mühim davalar 

Bayramertesi Yarın 
davası görüleck 

İstanbul Adliyesi Bayram ta 
tilini müteakıp mühim bazı da 
valara sahne olacaktır. Bu me 
yanda Arif Oruç Beyin davaın 
ile Tevkifhane firarilerinin mu 
hakemesi ve Beyoğlu Sulh ceza 
sında bir şoför tarafından Şeh 
remini Muhiddin B. aleyhine a 
çılan davalar görülecektir. 

Poliste 

iki haydut 
Zeyrek golıuşunda 
galıagı ele verdiler 

Cibali tütün deposu memur
larından Mehmet ile Davut Ef. 
ler evvelki gece saat 24 te Zey
rekteki evlerine giderlerken 
karşılarına birdenbire iki adam 
çıkmış ve bıçaklarınıçekerek: 

- Durun! Bakalım! Diye ba
ğırmışlardır. 

İki amele hemen feryada ve 
"Polis!" diye bağ ırmağa başla
mışlar. 

Bu esnada, devriye vazifesi
le dolaşmakta olan iki polis me 
muru acı seslerin geldiği yere 
koşmuşlar, ve iki amelenin de 
yardımile bu gece haydutlarını 
pek güçlükle ele geçirmişlerdir. 
Polisler, yakaladıkları adamları 
derhal tanımışlardır. 

Bunlar o civarın müseccel sa 
bıkalılarından Ha\ do ve İsma-
ildir. • 

İki zabıta memuru bunları 
polis merkezine götilrmeğe ça
lı§tıkları bir sırada her iki sabı 
kalı, memurlardan Ömer Efen
diyi ağzından, burnundan kan 
geliciye kadar dövmüşler ve 
yüzünden, gözünden yaralamış
lardır. 

Memurlar güç bela iki şeriri 
Unkapam merkezine kadar ge-

't f' tirebilmişlerdir. Fakat nıerkez-
rzi/er başta olmalı iJzre manifaturacı- de bu herifler rahat duımaımş, 

'1.otıdracılardan başka memnun olan golı öteye beriye saldırmağa ve kaç 
mağa teşebbüs etmişlerdir. 

~ [)~ arife olduğundan piyasa ı geçen seneye nazaran daha çok -
~ 0 

bu yük hir faaliyet göze çar ucuz olduğundan mağazalar 
1 

·ordu. daha iyi iş yapmışlardır. 

-0--

Rakı kurbanı 

1 
Bayram mün;ı.scbetile en çok • • 1111 

ı: vapan manifatura ticaretane Rüsumat motörleri 

Karakömrükte Löküncüler 
de meyhaneci Necmi hidirllez 
gUnü fazla rakı içerek hastalan 
mış ve bunun tesirile dün de öl
müştür. 

~ ve ayakkabı mağazaları ol 
;ı~Ştur. Terzilerin iddialarına 

l ·ılırsa bayram icin umduk 
itt . • 1 t<adar ış yapamamışlardrr. 
St~ayramm geli~inden en çok 
v 1 ade eden bir sınıf ta seyyar 
t 

tillı 1l1Porta ile mal satan kücük 
af olmu!itur. • 

~ •. Ala kaclarların mütalealarma 
~ar;,n bu "ene eşya fiatleri 

-o-

İntihara tetebbüa 

Rüsumat umum müdürlüğü 
tarafından Almanya ve İngilte
rede yaptırılan muhafaza motör 
lerinden üçü dün vazife almış
lar ve Adalar denizine hareket 
etmişlerdir. Taksimde Mis sokağında o-

. .. turan 19 yaşlarında Herant, va-
- Gıd,en motorler doğru Ayva- lidesile kavga etmiş ve bundan 

lıga vasıl olacaklar ve oradan müteessir olarak intihara karar 
a.lacakları emre nazaran muhte venniş, tentürdiyot içmiş ise de 
lıf mıntakalara gideceklerdir. kurtar•lmıştır. 

/hf iklJ.r Bayiler böyle birer keşidelik arasında becayişler 
____ biletler satarlarsa son keşidelik 

Loksllfalarda ekmek bileti 5-6 liraya satabilecekle 
ri gibi satmasalar bile üçer lira 

ihtikarı yapılıyor amorti alacaklardır. 
Orman amenajman üçüncü 

grup mühendislerinden Şevket 
Bey terfian Maraş orman mü 
dürlüğüne ve yerine Antalya 
Or. Amenajman mtihendislerin 
den Liıtfü B. naklen tayin edil 
mişlerdir. 

Ekmek fiati 12,5 kuruşa in İşte bunun için bayiler 1 lira 
dirildiği halde bazı lol.anta ve dan bir keşideye mahsus bilet 
ahçı di.ıkkanlannda hata bir ler satm~ bayiler hiç bir §ey 
parça ekmeğin be kuruşa sa, kaybetmıı; olmazlar. 
tıimakta olduğu hakkındaki şi 
kayetler çoğalmı~tır. 

Binaenaleyh bu hususta sıla 
teftişat yapılması alakadarlara 
emrolunmuştur. 

----o-
Asfalt yaya kaldırnnları 

Beyazıttan Sultanahmede 
kadar olan yaya kaldmmınm as 
falt tamiratı ikmal olunmuştur. 

Buz fabrikasının 
temellerinden au çıkıyor 

Bus fabrikasına ilave edile
cek olan kısmın inşaatını baş
lanmış ve temel yerleri kazıl
mıştır. Fakat temel kazılan yer 
den fazla miktarda su çıkmağa 
başlamıştır. Arozöz gönderile
rek bu su boşaltılmak istenmiş 
ise de arozöz bir iki gün çalıştı 
ğı halde suyu boşatılması kabil 
olamamı~tır. Binaenaleyh inşa
at yerinin değiştirilıııesi muh
temeldir. 

Geyvede 
umran 

Ksaaba elektrikle 
tenvir edilmiştir, 
lanzifal işleri 
yolundadır. 

GEYVE, (Milliyet) - Geyve ka
sabası milli mücadele tarihinde ıeref 
li bir nam bırakan Geyve boğumın 

Piyango müdiriyeti gelecek 
pı.anda bir keşidelik biletleri 
kaldırmağa karar vermiştir. 

Adaneda feci bir 

iBrinci Amenajman grupun 
daki münhal mühendisliklerden 
birine ikinci grup mühendisle 
rinden Saffet B. naklen tayin e 
dilerek merkezleri olan Antal 
ya'ya hareket etmiştir. 

araba kazası 1stanbul'da bulunan üçüncii 
Or. Amenajman grupu başmü 

Adana Dilberler Sekisinde hendis muavini M.Nuri B. Kars 
çok feci bir araba kazası olmuş vilayeti dahilindeki ormanların 
tur. ımenajesi için teşekkül edecek 

Amerikan Koleji muallimle- grupta muvakkaten çalışmak ü 

rinden Bergüzar Hanın talebe- ~ı~eJc~~~~ ~~~et ::~u!I~~ 
lerden Leman, Viktorya ve mek maileyhle Antalya'da bulunan 
tep hademesi Meryem Hanım- birinci amenajman grupu baş 
larla beraber kırdaki talebenin mühendis muavini Rahmi Bey 
yanlarma muhacir Ahmedin 22 ve henüz taayyün etmeyen bir 
numaralı arabasile giderlerken mühendisten tesekkül edeceği 
Dilberler Sekisinde bulunan bir söyleniyor. 
kamyondan hayvanlar ürküyor. 

Leman ve Viktorya Hanım
lar devrileceğinden korkarak 
arabadan atlıyorlar, Bergüzar 
ve Meryem Hanımlar arabada 
kalıyorlar. İki kadının çığlıkla
rı arasında nehre heyetile da
lan arabadan Berg.izar Hanım 
kendini aşağıya atabilmiş ve 
jandarma devr;yeleri tarafın -
dan atıl:ın iplere tutunarak kur 
tarılmrştır. 

Araba sürücüsü Melımedin 
bütün gayretine rağmen araba 
parçalarımı atlar ölmüş ve Mer 
yem Hannn boğulmuştur. 

Hüseyin çavuş vaziyeti der
hal kavnyarak nehre yüzgeçler 
sevk etmisse de maatteessüf 
mağrukun cesedi bulunamamı§ 
tır. 

Gene kaçakçılık 

* - Birinci amenajman gru 
pu mühendislerinden Macit B. 
merkezi İstanbul'da bulunan 
gruplardan birine, Kocaeli Or 
man kontrolörü M. Ali Salih 
B. in Bursa Kontrolörlüğüne, 
İzmir Or. kontrolörü Necmi B. 
in İzmit kontrolörlüğüne. Ada 
na Or. Müdürü Halil B. in İk. 
V. Or. U. M. Teftis ube müdür 
lüğüne, Antalya Or. Müdürü 
Hasan Sami B. in Adana Or. 
Müdürliiğüne, Muğla Or .Mü 
dürü Celal B. in Antalya Or. 
Müdürlüğüne, Çanakkale Or. 
Müdürü Alaettin B. in Muğla 
Or. Müdürlüğüne tayinlerinin 
takarrür ettiği haber alınmış 
tır. 

Zingal ormanlannm amenaje 
sinde çalışan arkadaşlar vazife 
]erinin hitamına binaen münhal 
orman mühendisliklerine tayin 
edileceklerdir. 

methalinde, derli toplu bir kasabadır. Müskirat inhisar muhafasa 
Geyve belediyesi halkı memnun ede· . 

Yeniden inşa edilecek olan 
kibrit fabrikasına muktezi Ka 
vak ağac;larmı yetiştirmek için 
münasip ve müsait arazi tayin 
tesbitine memur olup yüksek 
0rman mektebi Rektörü mü 
derris Mazhar, Müderris Nuri 
İstanbul orman kontrolörü y ~ 
kup ve kibrit inhisar idaresin 
den kimyager İbrahim, müfet 
tiş Necmettin Beylerden müte 
şekkil olan hey'et bu ay zarfın 
da İzmit, Adapazarı havalisi i 
le Bursa, Yenişehir ve Karaca 
bey taraflarında tetkikat icra et 
mişlerdir. 

cek itler yapmı~tır. Memleket, elek- ı 1emurları dtin Beyazıt karıko 
trikle tenvir edilmittir. Kasabada 1 ~ arkasında Karagöz mahalle 
tn•ifat işleri takdire şayan bir dere
cededir. Dalt. bir çok §eyler yapıla
cak, motopomp alınacak, su celp edi
lecek, kaldırımlar yapılacak, bir bele 
diye dairesi vücudc getirilecek ve ye
ni kabristanın etrafına duvar çekile
cektir. 

Geyvenin baılıca ziraati bujtday
dır. Senevi 1,5 milyon kilo buiday 
ihraç ediliyor. Kozacılık ta İnlrifllf ha 
!indedir. Arife hanım isminde bir ira
dın bir senede iki defa koza çrkarma
jta muvaffak olduğundan nakdi mil· 
karat ile taltif olunmuıtur. V!Uiyetço, 
halka 50,000 dut fidanı meccanen toy 
ıi edilınittir. 

Hey'etin gelecek ay içinde İz 
mir havalisinde tetkiklerine de 
vam edecekleri haber alınmış 
tır. 

il!ve edilecektir. ' 

Bayram maçları 1 

Bugün Stadyomda Mac 
futbolcuları Galatasarayla i~ 
ci günü Beşiktaşla, ciördün 
günü de Fenerbahc;e ile hJ" 
maç yapacaklardır. 

Yarın Matbuat Cemiyeti 
lova'ya bir deniz gezintisi yaj 
caklardır. Saat 8,30 da kop~ 
den kalkacak olan Kalamı~ .; 
puru, gazetecileri alarak Yali 
va'ya götürecektir. Bütün l 
gün, orada geçirildikten sonı 
akşam üzeri hareket edilerı 
gece yarısına kadar Adalar ci 
nnda ve Boğaziçinde dola ıı 
caktrr. 

Ocakta bayramlaşma 
Türkocağında da saat 14-

ar~sında bayramlaşma meras 
mı vardır. Üçüncü günU Gala 
saray klübü Beykoza bır den 
teneızühü yapacaktır. 

Bugün bir kısım gazeteci!( 
de bayramı geçirmek üzre Gt 
cemalle hmir'e hareket ede 
lerdir. 

B ayram rozetleri 

Bayramın birincı günü D~ 
rüşşafaka, ikinci günü Kadc 
Birliği rozet tevzi edecektir .. 

e 
Havalar iyi olacak n 

Rasathane, bayramm çok İk 
bir hava ile geçeceğini söyle 
mektedir. 

Kurban fiatleri 
ıi 

Bu sene şehre çok koyun g 
mekle beraber bütün tahmini 
rin hilafına fiatler yüksek o -
muştur, Muhtelif semtlerde la 
yunlar H, 18, 20 liraya kad: 
satılmıştır. Alakadarlara gör1 

bu sene koyun satışı fazla c? 
muştur. 

Borsa 4 gün tatil 

Kambiyo ve Ticaret boı sal 
rı bayram münasebetile do 
gün kapalı bulunacaktır. 

Ankaradan bir çok zevat 
geldi 

Geyvede tütün ve pamuk ta yel:İf
mektedir. Tütününün içimi cayet tat [ 
lıdır. 

Kanda zengin ormanlar vardır. 1 
Kazada asayit mükemmeldir. Mah 

keme kapıları daima tenhadır. Kaza 1 • 

kaymakamı köylültrle sık 11k tcmu sınde 15 numaralı evde kaçak 
eder. rakı imal eden bir kumpanya 

Dünkü Ankara konvansıyı 
ne! treni Haydarpaşaya hır s: 
at 40 dakika geç gelmiştir. B 
teehhüre sebep bayram münaı 

Oz-0-M----~,. betile tre~ · çok kalabalık bt 
KIZI lunmasıdır. 

-ı. . Dünkü Ankara ekspres. d 
Geyvede ajaç bayramları çolı: ral- yakalamışlar ve buldukları ka 

bt t görüyor. Bu sayede pek çok ağaç .. . 
dikilmiştir. zan ve rakıları musadere ctmış 

R. K. leniir. 

Rakısı amili, muhterem ' bıraz ge.- kalmı§tır. 
mii9terilerinin mübarek ı ı Ankara postalarile dün sch 
bayramlarını lrutlula•. 1 mize bir çok mch':ıslar, daiı 

, ._ ___________ - '.amirleri gelmişlerdr; 

y 
ııi 

• 

:ı 



.......... 

Fikir, 
1 .. - - - • . -= 

~l~ah, Edebiyat, Sa.Iı'Eı.t .......... ._ .............. .......-. .................................. ________ ·~ ---··--. 
r:::~€:§:~::r:::::1 lkl~,~ i ~!~!t~!. 

9 MAYIS 1930 Hindistanda vaziyet çok va- olduğu anlaşıla& bu hareket Fakat İngiliakr, bir kısmının 

b .... '"". ·- '*'" ......... 

~%.~ 
Hoş görllvermell .. 

i'\.REHANE _ Ankara caddeli- him bir safhaya gimıi' olacak inkitaf ederse, lliııdistanda bile ne.kli şarki Akdenizdeki 
~ Telııraf adresi: Milliyet, ı .. tır ki, İngiliz umuınl valisi, deh İngiliıı idaresini idame etmek bahri vaziyeti itkal edeceğini Bir gazete çıkıyor. Adı kıs :ı-

t
l şetli bir terör siyasetine başla- çok mü§kül olabilir. Çünkü Hin söylüyorlar. ca: 

,. Tt[0;9~~ın;;~~an~913 mıştır. Bu tazyik siyaseti, evve distanda İngilizlerin siyasi ve Hülisa Londradaki bahri iti- Kumar! - Höş gör ... 
~ ~ON E ÜCRET,LERI la Gandhi'nin tevk~fi, bili mul_ıa a~k~ri. ~biye~ri .malQm~ur. B!r lafa ra~en, ~· silahlan _Halk hikayesi_ Dün bu gazete elden ele gez· 

'i'urkiye i• in Hariç için keme hapsedilmesı, gazetelenn dını dıger hır dın aleyhıne, bır meselesı hlli cıhan efkirı umu- Ef d" be . . B di. İçindeki yazıla r t etkik e !il. 
il it 400 ı.uruŞ soo kunıf bütün hürriyetlerinin tahdidi,iç milleti diğer millet aleyhine miyesini hayli meşgul eden bir •

1 
en la_m b" nım_ amc~ ~- Padişah merak etmiş!.· di. Kimi beğendi: 

it- , 750 .. 1400 " timalann menedilmesi ve ulu bir zümreyi diğer zümre aley- meseledir. ~?g un f d~ evı ~· ud~vın b -, Ulan, demiş, ne garip iş - Fena değil.. Gitgide da-
• 1400 ". 270? " orta tevkifat yapılması şeklin- hine kullanmak ve Hintliyi • • • ır tara ı ca eye b. yor ığer u · · ha düzelir .. dedi. 
•len evrak gerı venlrnez de batlamıştır. Hintliye vurdurmakla idareleri Mısıc müzakeratI geldi bir tarafı da arkadan hır apartıma- . Dunn~ş, saatlerce bunları tet Kimisi de, baskısına, münde-
ti geçen nushalar ıo kuruştur. S haf f d 1 h · "d d" 1 D h "k" k da land Ö l 1 na nazır.· kık etmış. · f k f k k 1 b l et e matbaaya ait ı.ıer için on ta zar ın a ge en a- nı ı ame e ıyor ar. a a ı ı no ta sap ı. y e an aşı- N . N f"l 1 H "fi k recatına u a te e usur ar u 
~ e v · b 1 d 1 k" H" d" ·· 1 İ T A k 1 ki S dan 1 · b" .. e zaman amcamın evıne a ı e .. . erı er umar oy- d 
ildürire~e müracaat ~dıi~r .tinl erder en aı_ı: ıhiy.orub~ ı, .. m. ıs- gun edvveH. ndglı ız dvamk. İa~aı· - l~yohalr ,_ ... ul . meseVes~l ır ttih r- gitsem muhakkak arka taraftan nuyorlar amma, bu iş hiçte ku- u: D h . . l b 1 b·1· d" 
.ırtemız ilinlann meı u ıye tan a en mut ş ır teror sıya- rasın a, ın stan a ı ngı u; u ı.eut emıyor. en en a- b b k d b . 

1 
- a a ıtına ı ası a ı ır ı. 

kabul etmez. setini kurup ikame etmek için kuvvetlerinin mecmuu 59,700 herler doğru ise, bütün diğer u apartmnana a ma an yapa- ma~.h enzemıyork - Mesela bir kac renkli res 
, köşede bucakta kalmış fakat olduğunu Hindistan nazırı söy- ihtilafların halledildiğine hük- ma:.- ·od d d.. k . ı ayet m~a ıı:ıı y_eneme- sim konulabilirdi ... -
•UGÜNK,Ü BAVA tatbik edilmemiş bir takım ka- !emiştir. Bu miktar askerle 350 metmek lazımdır. İhtimal ki b ırb ha a okrt tane ukmar- mıAşdve çal t çat apı ıçend~alhmış - Sahifelerinin adedi çoğal-
1.. la d · ı ··r d k S d 1 · d h 11 d"l k az sa a tan a şama, a şam- am ar zamanın pa ı,şa mı lab·ı· d" "lln haıareı en çok 18 on az nun r var ır. mı yon nu us arasın a çı an u an mese esı e a e ı ece· d b h k d .. d" b .. 1 k 

1 
d .. . tı ı ır ı .. 

• dtrece idL lluıün rüzı4r Mesela 1827 senesinden kal- kıyamı tenkil etmek mümkün tir. Fakat bu mesele müzakere an sa a a a dar mute
1
ma ıyen koyd e darşı arkınlma gl orünce kor - Şöyle olabilirdi!. 

b. k k. b k 1 d - ·k~ d A k 1 d"I k "k b" k oyun oynayıp uruyor ar.. u an ona a ış ar: B"' 1 1 b"l " d" rsf c< k, havı a çık ol • cak tır. mış ır anun vamuş ı, u a- o ma ıgı aşı ar ır. s er er a- e ı me te ı m ır no ta naza- y h h" . b km 
1 

) A 
1 

d . 
1 

llih" - oy e o a ı ır ı. 
nuna göre, her insan muhake- rasında itaatsizliğin de sari bir rı dikkatimizi celbetti. İngiliz H d"abuk ıç telamı kı kaz a

1
r · ·· k - man · emıdş ekr, va 1• Ben dayanamadım: 

d·ı d h d·ı· · h 1 - b d"" · . k 1 1 · S da 1 . h 1 a ı ı mıyor r or maz ar umar oynamıyor u . y h d d" . . b .. 1 me e ı me en apse ı ırmış. asta ıga enze ıgını as er e- gazete erı, u n meıe esı a ? B h k b k p d" h b • 
1 

- a u, e ım, nıçın oy e 
Gandhi, 103 sene evvel yapılan ri idare edenler çok iyi bilirler. !edilemediği takdirde İngiltere- ~ı. ··-.d:e ~sus '1::1:·1~. b ~ da- a ~ş~· k agırmış · düşünüyorsunuz. Adı üstünde : 
bu kanunla deliğe tıkılmıs. Son İşte son gelen haberler kar- nin meııeleyi C.miyeti Akvama ~~ ııl ~ e bmene ı ıgia ır f e- -da e ı,d ıırr;,ar oyn~mıy~~~- Hoş gör. . Siz de hoşgörü verin 

ırrradınca la"ffar ra bilemeyiz hangi tarihte-yapıl şısında, Hindistandaki İngiliz havale edeceffni ve Cemiyetin kvırda• ·d· ;ı.·all ıta ~emb~ ~ ar- n.':1~. tnel en u para? an s rup canım!. . 
. l\.. b" b k "d . . b .... k hl"k i d L b"• 1 k S d m eıı.ı er mı, ya ır gun ya surup op uyorsunuz .. K 1 k . 1 . . mış ır mat uat anunu var- ı aresının en uyu te ı es e pea ta ıı o •tll u anman- k 1 1 1 ? H ·n . u a mısa ırı 
dmların erkek işlerine ka- mış. Bu kanuna göre, her gaze- bu Hintli kıtaatm itaatsizliğin- dasmı İngiltereye vereceğini ayi e e b".ers: er ne 0 ur· ·İ b ;.rı er· d" h d . 

1 
Cihan harbinde 

' 

lifı çıktı çıkalı en çok te, hükfunetin takdir edeceği de olduğu neticesine varmak söylüyorlar. şlte ırd a. şakın amcam da u b-. maldn paf ışa hımıd' kemış er 
dil harumlard b. · · · · - • 1 · .. · mese eye aır onuşuyor um. ız evve en ena a e umara en an ırısı mıktar para depozıto etmege lazımdır. ngılizler bu kıtaatı Bu nokta uzerınde azacık te- 0 be . d" 1 d" d" 1 dl S ., Ui · "k · · 

f=zihe Muhiddin H. dır. mecbur tutulurmuş. Bu para is kullanamaz bir hale gelirse, İn- vakkuf etmek isterdik. Cemi- ·-r· nı. ın ek ıd ~ ~·: onra mup~ 1~1 
• Şı7dı ~yn~.ya1:11~- Türkiye 

ü "Politika" refikımızde tenildiği zaman hüktlınet tara- giltereden asker celbedinciye yeti Akvamın en zayıf tarafla- gu umsıyere e 1 ı · yoru:ı ·· · usuret e en ımızı 
Skendisinin bir erkek için fından müsadere edilirmiş. Hü- kadar ateşte saçağı sarar. rından biri, bu tıeşekkillün, ba- - ODğ~~ sen daha çok .~oy- av~u~?ru:~uı k Amerikada Carnegi sulh mil 

I' telikkl edilecek sözleri in kfunet bu kanuna istinat ederek * • * zı büyük devletlerin elinde, si- sun 1: · uny~a fe~lığ~ on~- a ışa . yutmaz ta ımm . essesesi tarafından umtımi bar-
etti. Bunl.ar arasında ente Hintli gazetelerden öyle bir pa . • yasetlerine alet olarak kullanıl ne hıç tamamıle geçılebılır mı? danmış. Hıddetle haykırmış: t ··h· 1 · . Londrada ımzalanan bahrı C k d k 1 · B d 1 1 1 ? p en sonra mu ım )tr şeye te-

' t bir iki şeye tesadüf ettım: ra depozitosu istemiştir ki, bu- tahdidi teslihat muahedesinin masıdır. Mısırlıları Sudandan emaa~n~-. a. ar ço o sa ımam - ana a mı 0 o o.·· şebbüs edilmişti: 
-ıe Muhiddin H. efendi Ka nun ancak beynelmilel bir iı- . . . vaz germeg· e imale etmek için I gene bıldıgını okur. Dur sana - Emret sultanımız, boynu- U • h b" h 1 k 

' Amenkaca tastık muamelesıne 3 b" h"k" 1 d d" 1 k ld · 1 F k b k mumı ar ın er mem e et 
't1n intihap yaşlarından tikraz ile temini milmkündür · .. İngilizlerin bu tabiyeleri Cemi- 1 ır ı •.Ye an atayım a ın e: muz ı an ınce ··· a at u u- t b kt - · · • "k d' 

· mukaddıme olmak uzre mua- • V k . "ld b" d" h b" mar değil 1 e ıra ıgı ıçtımaı, ı tısa ı 
•ıderken bunların "otuzu ı Hindistanda parayı veremi yen bedenin Amerika Ayan:nın Ha- ·yetin z~fmı bir ?efa daha .teb~- i . ~ tı e_vaı . e ır pa. ışa ır F"lhak"k · d " h tesirleri tetkik ile bunları her 

l 1'İI ve kırka yaklaşmıı ol- gazetelerin düdüğü ötmiyece- rı"c"ye Encu·· menı· tarafından rüz ettırmektedır. Öyle hır hıs ı' ıradeı senıye ıstar etmış!.. ı O ı adpab.ışa karantk ış ta ı verde salahiyettar kalemle 
ıl " · d" E - · · · · · ı h ı k" İ ·ı in Kim k" k ·· ramış. rta a ır te umar -tavsıye e ıyor. sa- gınden, hepsı de tatılı neşnyat m··zakeresine başlanmıştır En asıl o uyor ı ngı tere ya ız , ı umar oynarsa şoyle b 

1 
O re yazdınnak ve cilt cilt nesret 

~ dm yaşında kırk diye bir etmiş. c··u e Londraya g"ıden mu.rah- başına yapamadığı bir işi, bü- yapanın! .. Böyle yaparım !,.A- vasıtası u ama1:11ış. zama_n l mek... -
O b. d k · ·•· ·· um n ,. d.. d ı · · d · merakını yenemıyerek demış • 

1 yoktur. rası ır ~ra t_ır 1'.~kat h~~er verıldı~ın~ gore haslardan izahat almıştır. Aley- tun un ya ev etıe:ıne. yaptır- sarım, keserım !. . emış. ki. Harbin memleketimizdeki 
~•vvlkadanlamızdankble~ gedlıp İ~ıplız vdalısb~ ?8.h~ ~alihl ıyetl_e· hine büyük bir cereyan olmak- mak_tat. dır.t ı:_ıı.lk~emıtyt~tı Akkvba: KHehrkels gduya_ tıkspısb?llml uş ! _· Ulan köftehorlar Size 1 tesiratmı yazmak vazifesi eski 

"'l ın arın ço ugun an rının on a ınnı ıstıma etmış la beraber muahedenin tasdi- ma ı ıma .,.. ın e ırece ır a ve er en ıs am ı er kal- h" b" · · K gazeteci arkadaşlarımızdan Ah 
t ı artık hiç bir kadın tam değildir. Bunlar tedricen ve va- kine emri~aki nazarile bakılabi- vaziyet değildir. kmış, tavlalar zarlar saklanmış ıç ır ce~ağyapmıya~af': F u met Emin Beye tevdi edilmiş 

t
aşma basamaz, fakat ona ziyet icap ettirdikçe istimal e- 1. İngiltere ile Mı5ır arasındaki hatta sokaklarda dolaşan ma- mk ar oyna 1 ınız mey an · .. a 1 Emin Beyin son seneler zarfın~ 

ki O · · ki d" ır. .. k 1 · b h f k . f ki . at nasıl oynuyorsunuz onu so-ya asır .... tuzu geçm~ş dılec~- er ır. . . Diğer taraftan İtalya, bahri muza er~ erı u ata, anc~ c~ncular bıle ınlda arını bır yleyin!.. da uzun uzadıya tetkikat icrasi-
h .ı p~tına gelınce tahrır Dıger taraftan Hındıstanın inşaat programına germi ver- bu noktaı nazardan şayanı dık- koşeye tıkmışlar!.. _ V ll'h" b"l'h" 11 h" I le vür •ıde getirdiği eser ahiren 
~ j,lp"emız otuzu arkada bırak bir çok yerlerinde igtişaşlar çı- miştir Geçen hafta beş yeni kat bulduk. Kimin haddine düşmüş baka- S a a ı, 1

• a 1
' ta _a ,ıK .. · mezkur müessese tarafmdan ) ı d . k d" · d "'f km İ ·li ı k · · * * * - usun yemın etımeyın. a-. m ı en ısı tesa u en ıştır. ngı z er no taı na- kruvazörle 9 mühim tahtelba- lrm kumar oynamak!. . ,. · · ı d bir cilt halinde neşredilmist;r. 

ntihap yaşında bulunuyor zarından işin daha vahim safha- hir inşaatına karar verilmiştir Yugoslavya' da heyecanlı bir Hodri meydan! .. Canı ip is- ~ ıyyen !sızı cezai an ırmıyaca- Ahmet Emin Beyin tetkikatı 
1. • s·· 1 . . "k" . d k" bu . . 1 b . la . gım, ya nız, nası oynuyorsu-ıattr. oz erının ı ıncı şa- sı şu ur ı, ıgtışaş an as- İtalyanın bahri inşaata önayak muhakeme baş dr. 24 Hırvat, tıyen buyursun! ·· ı · ı her noktadan salahiyettarane 
dikka "hett" b" k d t . k . . k d"l H " 1 k b" k . • . - · . nuz, onu soy eyın .. . . t cı ır a m a tırma ıçın sev e ı en ınt olması Fransızları hiddetlen- mem e ette ır ta ım sıyası Hem sade ıp degıl ıpten ev- H "fi "h ı · f gorülmüş ve eserın başında mii 

SÖ ı d . - · d ı~ı b kı · d k t · • · 1 . . .. . .. en er nı ayet tıra a mec-n Y en ıgıne e " et azı taatı ısyan e ere ngı- dirmiştir Temps fazetesi dün katıl er yap l<t ve asayışı vel her gun bır hafta yuzer de b im ı ı · 1 etısese namına yazılan mukad-
k satırlar ihtiva etmekte ı· b"tl . "t t tm . 1 . "hl' l ki d 1 ur o us ar ve mese eyı an at .. . . ı~ za ı erıne ı ~a . e emış er- gelen nushasmda, talyaya çok ı a etme e maznun ur ar. sopa var!.. mrslar: - dimede Tiirk muharririnin bu 

,1tur; ezcümle, hatımeı ke- dır. İşte askere ıntıkal etmekte tari zkar bir makale yazmakta Bunlar arasında, Kanunu Esa- Karakollar, bekçiler, her gün -- Ef d" · 1 B .. 1 b" baptaki sa11ihiyet ve iktidarın 
ılarak söylenen şu sözler: ve Londra konferansından son- sinin ilgası üzerine, ilga edilen i her saat felek fellek bütün so- t eln ımızt .. · oy~ p ır dan sitayisle bahsedilmiştir 

·ı , · · k k tm ğ t " ı · b . . H K " 1 .. F k .. yere op anıp o uruyoruz. ara . · ı .:ıış aşa sogu su a a a maya ıstınat et ıren erın u ra başlanan bahn ınşaat yarı- ırvat oy u ır asının ruesa- kakları dolaşıyorlar pencerele 1 ·· ·· b ki" s· Ahmet Emin Bey Osmanlı 
1 "' ği f" h ke l ·1 k ·· d M 1 b" . . ' . . . . arı suruyoruz, e ıyoruz. . ı- . ;ıasm ar. xıeme n yanma- men ı are t erı e te rar mu- şından İtalyayı mes'ul tutmak- sı da var ır. aznun arın ır l rın arasından evlerın ıçını bıle k 1• k" · b k ımparatorluğunun tesekkütü 

g ı.a çareler arasınlar". cadele etmek benim için bir zev tadır T emps bilhassa İtalya kısmı, terörü yapmak, bir kıs- ı tarassut altında bulunduruyor- ne evve; k~mın tşmal on~r- devirlerindeki ana hatları ta 
o ' Piı bir aakıs kolacaktır. nın Londrad~ tahtelb~hirleri~ mı ela mali yardımda bulunmuş !armış. sa o, oraMa ı ~ara ~rı a ıyor .. vin ederek ondan sonra gele~ 

Ga il · ki 1 ki "tfh d"lmekted" H d" h h umaıleyhın muhatabı · dan dört beş sene evvel zetec er ve ıç ilgasına ve büyük kruvazör in- o ma a 1 1 am e 1 ır- ' atta pa ışa ta er gece MÜMTAZ FAİK inkılap devirlerini izah etmiş-
ul spor işlerinde tıpkı bu MaIQm ya e(lenti dediniz mi şa edilmemesine taraftar iken ler. tebdil kıyafetle mahalleleri do- tir. Bugünkü Türkiye'nin genç 

u gibi kötü bir hava eser bizde rakı içmek ilk şarttır; is- şimdi her iki noktada da hare- ~ava b_üJ:'ük bir siy~si nü- laşıyor ve emrim iyi tatbik edi Bizans taşları ve dinç ruhunu. yeni Türk in-
u.Bu kötü rüzgarın en fe pirtosuz bir şey yapamayız, gii katının Londradaki sözlerine te mayış halını almışttr. lttıham- liyor mu, diye teftişler yapıyor Daru .. lfu·· k d ht kılAbmm büyüklüğünü anlatan 

• G 1 F h b" · · bi "k · f k d" • · · ' · ·· 1 sahife oldu ı nun ar asın a mu e Ah E · agı .. a at~saray ve e: ya er ıı:ımız r ~neto,, va u _etme ıgıne ışaret et- ı ı:amenı~. yuz e~c~ - muş_.. · .. rik Balaban camii enkaz ı arasın met mın Bey diğer cihhet-
ç~ kl.uplerı ~rasın?a~ı yuz .. Lakın bazı ra~ıl~.ınsanm mektedır. , g~nu muda~a~ ıçın 163 av~t Bır.gece gene böf.le do~aşır da bazı taslar çıkmıştır. Müze ten istatistikler temin ederelc 

et ısını altmdakı nefsanı- kamında kadehtekı gıbı durma Fransızlar da hava kuvvet- hızmet teklıfınde bulundugunu _ ken bır evde mutemadıyen "dar s· b - d h b d im umuınl harbin bizdeki neticele 
O d.. . İ .. • . . . . 1 f h b l . b"ld" . d - d"kk . ı e ı un an a er ar o uş zaman ıger bır hayırlı maktadır. şte bu mulahaza ıle lerıne ehemmıyet venyorlar. te gra a er en ı ırıyor. mum yan ıgı nazarı ı atıne önder"! 1 rini rakamlarla da göstermiş 

1 · aı· ··r d k ki · · Ma b C · Y · k b l d'l b' k D k"ld b" h .. k t · ·ı · b km ve g 1 en memur ar vasıta-§ a ım ı nu uz e ere olmalı , bızu: t uat emı- enı a u e ı en ır an unla av anın ne şe ı e ır u - çarpmış. gı mış a ış: sile tetkikat icra edilerek b 1 tir. Eserin ismi "Turkey, in the 
cereyanı durdurmuş ve yeti Bayramın ikinci günü yapa tayyare satın alacak hususi eş- me iktiran edeceği malum de- Bir kaç kişi bir masanın et- nan taşların ta "h' kı 'tlu ~ World War,, dır. 

ı: übü, daha doğrusu iki klü- cağı Yalova safasında rakı içme hasa, hükumet yüzde elli nis- ğil. Esasen bunun ehemmiyeti rafında oturmuşlar kumar oy- olduğu anıa,ıı::ışı y~e ~~ ----------~--
eri gelen bir iki gayret ke yi programa koymamıf ... Bıınu betinde prim verecektir. Yani de yoktur. Fakat bu meselede , nuyorlar.. müzeye nakledilm"v:. un Hilaliahmer giinü 
ribirine yaklaştırmıştık. işiden kamineto tabiatli rüfeka her tayyare alacak olanlara hü- en ziyade nazarı dikkati celbe- 1 Fakat işin garibine bak ki, Bu taşlarnı B" ış ır ..... _ . 

d . la la • f" d k h lk" A d . k b"l h" ızans ...::vrıne Hililiahmer heyeti merke zaman an ben bu hasta- sızıltı,. bat mış r: kumet tayyare ıatının yarısını en no ta, arpten evve ı • orta a ne ıs am ı, ne zar ıç ait oldufu anlaş im tır 
bir daha nüksetmiyeceği- - Canım içkisiz olur mu ya? verecektir. vusturya ile harpten sonraki bir şey yok .. Yalnız bir çok pa- 1 ıt · ziyesi dün içtima etmiştir. İç-
anediyordum, aldanmışım, Buna karp cemiyetin reisi İngiliz gazetelerinin, Rus Sırbistanın rollerinin değişmiş ra var. . timada 22 Mayıs Perşembe gü-
tti ve ayni arazı maraziye kemalı itidal ile: Baltık filoswıun Karadenize olmasıdır. Malfimdur ki Harbı Adamlar hiç ses çıkannadan Orta muallimlik nü Hil~li~~er gü~_ü ol~~ak ka 

- Şüphesiz içkisi. olınu, nakledilmesini endişe il.e telak- umuminin ani sebebi, Avustur- bekleşiyorlar bekleşiyorlar.. İlk mektep hocalarmdan or- bul e~ılmışt~. O gun musame-
f.8.;,·Z!nnleket sporıına daima za- his de bıınun için şampaıayaya ki ettikleri görülüyor. Filhaki- yanın bu Sırp teröründen şiki- Sonra içlerinden birisi paralan ta tedrisat muallimliğine talip re venlecektır. 

"ş olaiı bu ateşi bu se- müsade ettik ... cevabmı venniı ka dün Moskovadan verilip te yeti idi. Şimdi ayni Sırbistana topluyor alıyor .. Tekrar her- olanlann pfahi imtihanlan - --- • 
rükliyenler daha fazla ..• tir .. Artık istiıyeıı, içebildiği ka gazetelerde çıkan resmi bir Rus Makedonyalılar, Hırvatlar ve kes ortaya para sürüyor. . Ge- dün yapılmııtır. İmtihanda Se- Orman kongreaı 

bu körükleme daha devam dar pmpanya içmeye mezun- tebliğinde bütün Baltık donan- diğer milletler kendi icat ettiği ne bekleşiyorlar, beş dakika on lim Sırrı B. de hazır balunuy~ Bayramın dördüncü günü 
hikmetivücutlarmı böyle dur. Ukin ner<:le o kabadayı?! masmın Karadenize nakledile- ilacı veriyorlar. dakika geçiyor. Gene birisi pa- du. tmt;ınan evra~~ . maanf ~an mektebi alisi mezunları 
arasında iğtişaı çıkar- FELEK ceğini Ruslar tekzip ediyorlar. 1 A. Ş. ralan topluyor. . vekiletine gönderılmışttr. hır kongre akteceklerdir. 

yoğurtlu patlıcan kızartması, li- Cevdet Bey hemen her akşam nımefendinin Hileye karşı de- n, musiki,inasları davet edilir- biliyor, Almancayi bir Viyalla. 
monla ezilmiş havyar, bir kaç genç kadının eve ait arzu ve ih- rin bir emniyeti vardı. di. , h gibi konuşuyor, İngilizceyi 
parça büyük kesilmiş doma- tiyaçlarını anlamak, bir gün ev- Halenin bu küçük akşam i- Madam Rekambiyenin bu İskoçyalı bir Leydi 'ivesile söy 
tes. . . velki siparişlerini getirmek için lemleri o kadar hoş oluyordu ki edip ve san'atkitlar arasında lüyordu. 

Mllliget,,in edebi ro11111nı: 90 

~er:az ket~n. ö~ün~ üzerin- k?~ke uğrıyor, hazan ayak üstü he~e~ ayak üzeri bir ~~ber "!er kal~e';l bağlandığı bir kimse var Bütün bu zengin bilgisincı 
de ıştıha verıcı bır şekılde yer- bıraz çene çalıyor, bazan bahçe rr : hır haber almak ıçın ugn- mı ıdı? ... Burasını anlamağa rağmen zamanı sırası gelme

BIJrhan Cahll leştirilen bu mezeler ve billfir de oturup bir iki kadeh rakı içi- yan ahbapları avdet ederlerken lüzum yok ... Bu, esasen o mer dikçe hlç bir mütalea beyan et- · 
kadehler iki arkadaşı miltehas- yordu. genç kadınm ağzına bakıyor, tebe yükselmiş bir kadmın en mezdi. • 

likki edelim. Olmaz m,,t?I - Bir tcY içmez misini-. }'e· s111 etti. Ve bu sıralarda ya "Nusret bir aperitif almak davetine can münakaşa edilmez bir hakkı- İıtanbulda buld - ük-
e gayri ihtiyari dudaklan mekten evvel birer aperitif. - Çok naziksiniz, banımefen Bey, ya Kadri Bey ve hanımı atıyorlardı. dır. sek muhit bile ugu~le 

:ııliıı..: .. ,: Cevdet Bey bqıru eğdi: di, dedi Nusret Bey. veyahut diğer her hangi bir Ada gibi küçük bir yerde, za- Sedat Ali bir mtlnuebetle anlıyamamı tı. ~~ lik _ 
Vait değil, fakat.. Esa- .- Emredersiniz hanmıefen- - Ve o kadar da zarif! Diye dost ta bulunuyordu. ten dumanı üstünde bir dediko- Hileye Fransız edebiyat tarihi- darolaruar ~er kad da ~ 

1 
a_ 

erinde hiç düşünmedim, dı. ilave etti Cevdet Bey. Ve genç kadının hususiyeti, du yuvası olan bülbüllü köşkün nüı bu simasından bahsettiği mıyan güzel b" . '!' h u W:.-
bu dost teklifi, bu mese- Hile tertipli bir ev kadını me Galip Beyin ortadan kaybolu sohbeti o kadar hoş, öyle cazip bu küçük akşam sofraları der- zaman genç kaduı zarif bir te- beti ve nerkiıı ~~~j ~ fl 
üşündüğüm .anda ilk defa h:~e~le bah_çenin ca_ddeden g~ ş~dan son~a genç kadının işle- ti ki karısına karşı hö~et.ten hal şayi olmamasına imkan yok bessüml~ cevap ~rdi: . li gözleri için f:- ı:W ve ka~ı 10~ a gelecektır. . . . ". ~llllll'.en, __ aga~lar, çıçeklerle or rinı en samıınl ve yakın. ahbap faz_ıa korkuya ~nzer bı! hısle tu. . . - Fikır ve san at hayatı bu:- lardı. g P Y 

O halde bu da hızım ıçın tülu hır koşesınde masa hazır- olmak münasebeti le takıp eden- baglı olan Kadrı Bey bıle çok Bu samımi şerefe naıl olanla- de o derece olsaydı ben de ma- .. . 
RahatBIZ ettim hanımefen lattL İki ahbap evlerinde bula- ler Kadri Bey, Cevdet Bey ve akşamlar bu lezzetine doyama- rın isimleri derhal afızdan ağı- dam Rekambiye olmata öze- Daha,.jksek ~a?sıyetlerden 
• firleriniz yalnız kalma- madıkları ve göremedikleri bir dostluğu yeni olmasına ragmen dığr bahçe köşesinden ayrılmak za dolaşmağa başladı. Zaten nirdim. . ona hulu e~k ıstiyenler gen.Ç 
• Ben de çekileyim. zarafetle tertip edilen bu küçük mevkiinin ehemmiyeti itibarile istemiyor, geç kalıyor, ve evine genç kadının işlerine bakan, e- Genç kadın bilgisiai hiç bir kadımn teca~e ~1?'1t vermı· 

ye beraber çıktılar. Kad içki sofrası baiına geçince gay- Nusret Beydi. gittiği zaman mükemmel papa- vae, eşyası ile yakından alaka- zaman gösteriı için i&Mf etmi- yen ~~eti. v~ ıtıda~ ka~ı-
• hanımı bir daha halka ri ihtiyari sevinçlerini ifşa etti-1 İflia hadisesinin muayyen for ra yiyordu. Zavallı adam geç dar olan iki üç dost, bu hareket yordu. Bir çok kibar, :ıengin smda umıtlennı kesmışlerdı. 
matlı. Müsaade aldı, mu ler. ı mülleri tatbik edilirken her üçü gelişinin sebeplerini daima yol !erinde tabii ve ciddi olmaları- hanımlar Dam dö Siyoınlarda Zamanın genç ve beldr nazır 
damla beraber çıktılar. - Mükemmel! de bütün gayretlerile çal;ştılar. da yakalıyan bir ahbabın onu na rağmen her kesin nazarı dik öğrendikleri yarım yamalak tarından birini bir akşam Şi&-

e Cevdet ve Nusret Bey- -- Enfes! Bilhassa Nusret Bey işin resmi zorla klübe sokup lakırdıya tut- katini celbediyordu. Fransızca ile Beyoğlunun Rum li Bar" da ona tanıtmışlardı. 
raber kalınca kalfaya Gümii§ bir buzluk içidne kü-1 noktalarında genç kadını bütün tuğu suretinde ifade ediyordu. Madam Rekamiye burada mağazalarında çalıştıkları hal- müvazenesine hakim olamaya 
i: . çük billur ra~ı.~ü~ahisi soğuk- nufuzile himeye etti. Halenin ismini söylemek onu ııık sık süvareler verir, bahçe- de Hale bi~ defa olsun burada cak kadar fazla içen genç nazır 
cı, beylere hır şey getir- tan donmuş gıbı ıdı, ufak tabalı:-j Onlara karııı borçlu olduğu büsbütün görememek gibi müt- de tiyatrolar oynatır, Paris.irı ecnebi bir lısanla konuşmamış- o gece genç kadınla danseder-

.. ~rd_a .azar azar, çe itl,i mezderl genç kadın samimi bir hfirmet hiş bir mahkumiyete sebebiyet en maruf şairleri, muharrir- tı .• H.albuki Fransrzcayi_ bü~ün ken garip bir cür'etle onu öp-
onlara donerek sordu: bır ıkı taze kua.rnui harbun}'&. Ye nezaket ifa ecliyordu. vert>bilirdi. H~lbuki Püreda ha- !eri, ressamları, heykeltraşla- Klasık ve modern edebıyatıle j meii"e kalkmıştı. 



Ne 
"Ne yaman gece,, /ilminde Bebe Daniels 

yaman gece (ınelek'te·) 
Bebe Danyels (Sesli) 

Bebe Daniels ötedenberi cam etmiş. Bu gazete sennayedar
ıazlık ve koıniklik sahnelerini !arından Vinston isminde biı:i

, ~i oynıyan bir kadındır, fakat nin kızı olan Diyana Vinston 
11lhassa sesli ve sözlü film çık- da o sırada gazeteciliğe merak 
tıktan sonra onun kıymeti art- ediyor ve Holtonun refakatine 
tı, Çünkü bu kadının sesi filme veriliyor. İşte bütün film bu iki 
·;ok müsait imiş. Bu keyfiyet gencin işi takip etmelerini hi
·~alCıın olduktan sonradır ki, kil.yeden ibaret. Neticede iki 

ebenin Paramunt müessesesi genç tabii evleniyor. 
jle olan mukavelesi tecdit edil- Bu filmden başka bu hafta 
a1

• İşte "Ne yaman gece,, filmi Rakel Mellerin yeni bir şarkılı 
l"ebenin yaptığı ilk sesli film- filmi gösterilecektir. 
ır. Bu film zabıta filmi manza-

·ası arzeder, fakat gazetecilik 
etnıiye heves etmiş bir kızın Oreta Oarbo İsveçli şivesile 
tııhaf macerasını gösterir, eğ- Anna Christi ismindeki filmini 
encelidir. çevirdiği esnada bir Amerikalı 

Mevzu şudur: yıldız ecnebi şivesini öğrenme-
. l?aterson isminde birisi bir - 1 du Ruth Chatterton 
'açakçılık işinde rüşvet almış. ge ç.a ışry~r : . . 
kronik gazeteside bu işi takip ismındekı artıst bır ınahacır şi
~dip çeki ele geçirıniye Coo vesinde çok muvaffakiyet almış 
liolton isminde birini memur tır. 
r 

: •.. -
"'" -, 

•••••• "Afacan,, filuıinden ........... __ .,, ..... .,.__.., __ ............ _ .............................. _ -
·· Şarl Rivel, Şarl Şapl~ni tak-! Şarloyu istiyordu onun için Ri
~\ etmek istemediğini söyliye- vel bu kiyafeti muhafazaya 
. t<endini müdafaa ediyor. Fa mecbur oldu. 
'''lt . 
>lq bır çok hareketler'i ondan 
aı/gı meydandadır. Onun bu 
~ 1 lıtciliği hemen hemen fevka 

Melon şapka, redingot, küçük 
bıyık, kamiş baston onun daimi 
kıyafeti oldu. l,edi· 

ı:ı· '. 
le 1~ çok defalar hareketlerin- * * * 
·~ nı.ıyük Şapleninkileri buluy.:- Bir çok memleketler bilhassa 

"Elem yolouları., fl/ml11dt ()ıwgu Ban1roft 

Elem yolcuları ( Emamra~a) 
Jorj Bankroft, Betti Kompson, Olga Baklanoya 

Çoktandır İstanbul halkı! matlığından kapıyı krrrp içeri Karaya çıkıyor~ karısını any~r, 
Jorj Bankroftun filmini görme giriyor. Kadına tazım olan şey- kadın sırtnıdakı çalınmış elbısc 
mişti. Bu adam aldığı rolLerde leri alıp getiriyor. O gece onun lerden dolayı mahkemeye sev
kendisine sevdiği ruh itibarile la evleniyorlar. Ertesi günü ka- kedilmiş, hemen mahkemeye 
0 kadar şayanı dikkattir ki ek- dını bırakıp gidiyor. Vapuru ha gidip elbiseleri kendisi aldığını 
randa göre göre bir çok kimse- reket ediyor, çalışırken işbaşı itiraf ettiğinden 2 ay mahkftm 
nin bu çirkin fakat çok sevimli çıkıştı diye kızıyor ve işini bı- oluyor, lakin onu sevmiş olan 
adamı taklit etmek isteyece- rakıp vapurdan denize atlıyor. karısı bekliyecektir. 
ği muhakkaktır. 

Haftada bir söz "Elem yolcuları" filmi J orj 
Bankroftun en muvaffak oldu-
ğu ve bütün yükünü taşıdığı Müşteri meselesi 
filmlerden biridir. Çünkü mev- Sinemacılarda bir kanaat 
zuu son derece basit iken Ban- vardır: 

Yeşil gözlü güzel 
! lajlk'la ) 

·Mayon Dovis 
kroft ona en iyi filmlerden biri Mayıs başından sonra sine Bu film Metro Goldvinin eğ 
çeşnisini vermiştir. Film sahne malar çalışmaz: Filvaki halk lenceH bir komedisidir. Filmin 
tertibatındaki hakikiliği ve bil- kışın ratıp ve cıvık günlerinden başlıca safhası Pola Negri 
hassa bir liman meyhanesinde çıkıp baharın ilk bgünle . . . ' 
geçen sahnenin zenginliği iti- rine kavuştuğu zaman elbette May Muray ve Lılyan Gışın 
barile çok şayanı dikkattir. Jorj içeride kapanmak istemiyerek taklit edilmiş olmasıdır. 
Bankroft bu vapur ateşcisi bir kıra çıkar. Çıkar amma bu sine 
kabadayı rolünde fevkalade mu maya gitmez demek değildir. 
vaffak olmuştur. Betti Komp- Geceleri gene bir vakit geçire
sun ve Olga Baklanova çok cek şey arar ve bu da bizde sine 
muvaffak olmuşlardır. Filmin madan başka bir şey değildir. 
heyeti umumiyesi bu senenin Geçen hafta da söylediğimiz gi 
en iyi eserlerinden biri kıymeti bi bu mülahaza ile hareket eden 
ni göstermektedir. Bu film bir sinema müdirleri daima mev: 
Paramunt filmidir. Mevzu ba- sim sonuna zaif film bırakmak 
sittir: sistemini takip etmektedirler. 

Halivutta Barbara Leonard 
isminde bir yıldız beş lisanda: 
Fransızca, İngilizce, Almanca, 
İtalyanca, İspanyolca film çe
vinn1ştır. Avrupada büyümüş 
olan bu artist bu beş lisanı ayni 
derece kolaylıkla konuşur. 

~ 1 Mısır hükumeti kendi memle-
'tJlı arıo gibi bir adamı da t:ıklit kederinde ve yaşayışlarına ait Bill isminde bir ateşci uzun 

pek kolay değildir. bir çok filmler gönderiyorlar. geliyor, huysuz bir adam olan 

Bunun neticesi olarak salonlar 
bomboş duruyor. O filmler kı
şında gösterilse kimse gelmez. 
Bıına mukabil mevsim sonunda 
kuvvetli film koyan sinema sa
lonu az çok dolmaktadır. El
hamranın bu hafta göstermek
te olduğu Bankroftun "Elem 
yolcuları" ismindeki filmi her 
şeye rağmen çalışmaktadır. Bu 
gösterır ki iyifilm kışın olduğu 
kadar yazında halkı celbeder. 

lİ!- 0
kat Rivel bu şahsiyetten Anverste "Sal de fet,. de bir amiri ile de arası iyi değil. Ge-

st'll1~ştı, Başka bir şey yapmak sinema dairesi ayrılmıştır. ce vapurdan çıkarken bir kadı-
İl e<:1ı. Bundan sonra kardeşle- * * * nın denizde çırpındığını görür 
ıj 8e ~aptığı nümeroda Şarlo el- ve onu kurtarıyor. · Ve o gece 
~j .~81 ni muhafaza etseydi daha Gürcistan devleti 1929-1930 kadına elbise almak istiyorsa 

a.cte muvaffak olacaktı. Ahali senesinde 6 film imar etmiştir. da dükkan ve sahibi de evde ol-

( 

' ' l'r <i ! rıii,,,fii eri; 11 ! f i hn i n.~,, 

Napoleonun şapkasını taklit 
edenler kadar Şarlonun da mu
kallitleri vardır. Fakat ekseriya 
bu taklitler ilham aldıkları tip
ten çok farklıdırlar. Dogrudan 
doğruya o tipin kopyası diye 
gösterilse bir dereceye kadar 
geçer fakat bazıları hakikisi di
ye de göstermek istiyorlar. Bu
nun gibi bir Rus hokkabazı 
Ma idde kendini t .-ram i.le Şar 
lo di c .Jkdi mctıniş ' e gözleri
ni açt ıg ·a.'.· · · ' eııcoilli ; .asLne
de b ıı lır -''· Yaln . Şarli Şap'i i 
tdklit ed enlere.en bir ta .c•si ş.ı-

Belçikada istikbalinin yüzün
cü senei devriyesi münasebetile 
bir sergi yapıyor ve sanayi kıs
mında sinema en mühim yeri 
işgal ediyor. Liegde, sergi bina
sında propaganda için bir çok 
filmler gösterilecektir. 

1 

"Elem yolcuları., filminden , 

Afacan (O~era~a) 
Buster Keaton (l\!Ialek) 

Amerikalı komikler arasında 
"Malık" dediğimiz Buster Kea
ton nevi şahsına münhasır bir 
adamdır. Bu adam bütün film
lerinde bir an tebessüm bile et
memiştir. rivayete nazaran bir 
hastalık neticesinde yüzünde 
gülme hareketini yapan asap 
faaliyetini kaybettiğinden bu 
adam kat'iyyen gülemez, ve bu 
nun içindir ki bütün yaptığı tu
haf hareketlerde bariz bir saf
dillik görülür. Operada bu haf
ta gösterilecek olan "Afacan" 
da bu artistin eserlerinden biri
dir; eğlenceli ve gülüçlüdür. 

Misisipi de çalişan iki ayrı 
vapurun sahipleri biribirine düş 
mandır ve bunun neticesi ola
rak çıkan bir muarazada bunlar 
dan biri hapsolunur. Mahpusun 
oğlu Willi, diğerinin kızı Kitti 
yi sever. O esnada şehirde bir 

kasırga olur ve her kesi su gö
türür. Willi bu hengamede evv• 
la Kittiyi sonra mahbus babası 
nı daha sonra babasının hasın ı 
ve kendi mustakbel kayınped• 
rini ve en sonra da papası kur 
tarır ve Kitti ile izdivaç eder. 

Sinemanın istikbali ne ola 
cak? 

Sesli film sinema alemindı 
büyük bir ihti!al yaptı ve en soı 

1 
raddesine geldi. Şimdi perdeniı 
kaldırılmasına çalışılıyor, bir dıl 
-yclorama yapmak fikri var k 
perde seyircilerin etrafında ola 
cak ve seyirciler seyrederker 
studyonun ortasında imiş his. 
si verecektir. 

Ben Hürü idare eden Frcc 
Niblo istikbalde mulıarebeli, ih 
tilalli filmlere rağbet artacağın 
söylüyor. 

"Afaca11,, filminden 
•••~····--·-----·••a .. llllM---M•lı•IHAllllllllHlllllUl .. U•t••tlllUllllll 

On sene evvel meşhur İspan- Uzun müddet bu nümero) 
yol aktörü Şarl Rivel kendi gibi yapmadı fakat bir müddet son
akrobat olan dört kardeşini eğ- ra müzik holde yeni bir nümerc 
lenmek için ahaliye Şarlo kıya- bulmak !azım geliyordu. Şar 
fetinde çıkarmış ve bu beş kar- Rivel ve kardeşlerinin israrile 
deşin yaptığı nümero o vakit babası müsaade etti ve o zaman 
çok muvaffakiyet kazanmıştı. dan itibaren Şarl Rivel büyük 

_ ~ive~ oda.~ı~a girdiği vakit ayakkapları ve kamış bastonile 
sırkın dırektoru o~an babası_şaş Şarli Şaplenin muvaffakiyetini 
km ve memnun bır halde oglu- kazanmağa başladı. 
nu bir köşeye çekerek, melon * · * * 
şapkası, elbisesi, gülünç ayak
kapları, ördek gibi yürümesi ve 
acemice hareketlerile herkesi 
eğlendirmesi hakkındaki fikrini 
söylemiş ve bu nümecoya de
vam etmesine mani olmuştu. 
Fakat Şarl Riv-el bu muvaffaki
yetini hiç unutmamıştı. 

Van Dykin Trader Horn na
mındaki filmini çeviren Edvina 
Boothoni orada bir "Çe Çe,, si· 
neği sokmuş. Holivuta haleti 
nezide dönen bu artist haftada 
20 dolar kazanmak için hayatı· 
nı bu tehlikeye koymuştur. 
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Sopr 

i Bu telaş şundan! 
FOTO SÜREYYA 

Muhterem mUşter!lertnln bayramlarını tebrik eyler. 
Foto SUreyya bUtUn bayram gUnlerl 10 dan 

9 a kadar açıktır. 

SiNEMALAR 
Be o lu Tünel me danı yanında utlklA.1 caddesi 509 lıııkil biltiln iddiaları muh

:;ııt efsanesi gibi çürilktür f AHTER Terzihanesi Dün aktamdan beri A S R t S 1 N E M A N 1 N 

, elen -Macar takımını Peşte zar spor muharriri, bir sporcu- Muhtereın nıüşterilerimizin Bayramını 
lrocılne başladıfı IVAN PETROVIÇ, LlLYAN ELLIS ve ANYES ESTERHAZININ cems!ll 

nun tekzip ve aksi iki kere hayatı içtimaiyedeki mesleğile kutlular saadetler dileriz. 
·ı_eliti diye ilan ettikten son nun kabiliyetini 0 sporcunun KİRALlÇANlN YAVERl 

çok gilzel filmi muaz?.1111 muvaffakiyetleri ihraz etmiştir. 

, :irt eder şeklinde ispat edil ölçmeğe kalkarsa buna benden Jluslubaş oğlu Şevket ve feriki 
· üzerine ne yaptığını şası- başka herkes güler ve ben zah- ,__ _____________ .;_..;;,_...:., ____ .:_ __ .... 

; lci gün evvelki bir yazısile met edipte - mecburen dahi ol- .------------,, 

lırar ve arzuyu umumi üzerine tekrar gllsterilmejl;e bışlına.n bu mUsıuna tıhenre sinemama orkemau !le bir 
çok yeni \'e mahir artistlerin lştlraklle perde aral•nnda güzel danslar \'e ruhnenz şarkılardan mürekkep l·ir 
programı oynayın YENi BÜYÜX RUS BALALAYKASI refaket etmckıcdlı. 

hsıyata döken bir spor mu sa - o spor muharririne cevap B İL E C 1 K 
. ri var. Gelen takımın Peş- yazdığıma hüngür hüngür ağ-
0uhteliti olup olmadığı mü- lanın. 
:?şasını bu çirkin şekle so
: nuharrire, hiç te yadırga

SADUN GALiP 

. jtn hakkımda kullanabildiği Verem hutahanesi 

Rak1111 amili , muhterem 
müşterilerinin mübarek bay· 
ramlarıaı tebrik ile kesbi 
teref eyler. 

rleri iadeyi bile kendim için 
, üçüklük addetmiş ve esa Sıhhiye vekile~i, İstanb~l~ ı----------.. , 
1 Peşte muhteliti değildir) verem hasta~esıne olan ıhtı- Lastikçi ı '\. 
,sını su götürmez bir şekil- yacı?ı nazarı ?ıkkate alarak J:I~ HÜSEYİN HOSNÜ ve 
ııuandığım için cevap ver- ybelı Adad~ki çarkç~ ~ektebını ŞERİKi 
' eği tercih etmiştim. Hidde şehremanetı_ne vemııştır .. Ema- Muhterem miltterileriain mtı-
~ oir türlti yenememiş olan netı ~ekAle:ın bu hareketı?e te- barek bayramlarını tebrik 
1 lt bu sükfttunu tevile de· gekktir etmış, fakat bu bınayı 
ı,e~di kendine Donkitot va- kabul etmemiştir. . ile kespi teref eylerler. 
1t zafer tevehhüm ediyor, • Emanet, verem hastahan~sı-
ti bir yazısında da (niçin nı Cerrahpaşa hastah~nesıne 

•1\nus?) diyor. Münakaşanın yakın yaptn;nak ve aynı.d~ktor 
, 1 dendiği çirkin cereyana kadrosu ile ıdare etmek ıstı yor. 
1 mamak, gelen takımın 

Doktor 

HAFIZ CAMAL 
ı~ muhteliti olmadığını is
'c<ttiğimiz gibi bu muhtelit 
~ınesi kadar çürük diğer id-
1,nnı da çürütüp bu zavallı Cuııııdın mada gUnlerdı öğle· 
;ırriri daha feci bir vaziyete den ıonr1 ıuı ( ı 4 • J 6 ) da /sıan· 
. mı.emek için sustum. Fa- bul Dinnyolunda ( 118 ) numero· 
· •1·naddemlri~i, ilk d~rb~ az gel lu huıuı! lcobinulnde hastalarını 

a em cevap ı stıyor ya- h b 1 d 'n· aueer. 

B_Ü_Y_Ü_K_A_D_A_I" 

-
Mllıkirat fabrikaaı, 

muhterem mllıterileriaia 

bayramlarıaı tebrik eyler. J ------' 
Kooperatif~ 
Rakı fabrikası 
Muhterem müşterilerinin 

~amını kutlular. 

Al bayrak 
MUSTAFA NEZiH 

Çay depoları mUdilriyetl: 
Muhterem mil4ter!lerinin milbı· 

rek bayramlarını kuılulır ve bu 
vesile ile bayramın UçUncU pazar 
günü mağazalarını ıçık bulundurft· 
cağını beyın eyler. 

!1!111--•Dr. lhıan Sımi•--
ISTAF]LOKOK AŞISI 

lstafllokoklardao mUtevellit 
(ergenlik, kan çıbanı, koltıık 
altı çıbanı, arpacık) ve bütün 
cilt hastalıklarına karşı pek 

tesirli bir aşıdır. 
Dlvanyolu No 189 _ _. 

-Yakında O P E R A S i N E M A S 1 N D A 

PARİSLİ KIZLAR 
eballsinln 

Bayram münasebetlle -~~~ 

E L H A M R A Sioemasm~a 
Gayet zengin bir program 

Sesli ve sözlü Foks dünya havadisleri 
BILLI MÜZiKHOLDE 2kısımlık kahkahalı bir komedi ve 

JORJ BANKROPT untam•lll 

SESLİ FİLİMLERİN ŞAHESERİ 

ELEM YOLCULARI 
Bu sabah saat l 0,45 te ten zil Atlı flatla matine 

><><><><><><X><X><X><g>ô=:XX~~:>C=:>O< 
. ~,,.•ı~•c••• • rı•• Bngtin :• • •.:1•:1!'::-~:·e•eo • • • 
'• ı. 
•• ! 
;• 
'.• r 
:• 
a 
41 B E B E D A N 1 E L Ş in temsili • ; 11 -

0

(Üç dört sene evv11l mer l"Şc_h_re_m_a_n_e_t_i _i_IA_n_a_t11-
•Macaristan millt takımı i-~ .:..J .----------...... 

ŞUkQfe 
ltrıyat fabrikası 

ı bir ~~ım geldiği ve bu Bakırköy dairei belediyesi 
ı,ı.e mıl!ı. takım karıısma müdiriıyetinden: Bakırköyde 
1:ıye mılli takımı konuldu- Taş iskele civanndaki deniz ha 
, ı fa:ı:ılıyor. mamı mahalli bir ila •• tiç sene 
·,.ı takım düzme değildir. Bu müddetle ve aleni müzayede 

•lı yaptığı maç ta beynetteş- ile kiraya verilecektir. Talip 
); bir maçtır. Bu maç Macar olanların şartnameyi görmek 
>Urkiye federasyonları ara- tizere her gün daire muhasebe

~ ı~ takkarrür ettirilmiştir. ciliğine ve ihale günü olan 31 
ı manki federasyonumuz ise Mayıs 930 Cumartesi günü de 

·,1 iki federasyon gibi inhilal saat 14 te pey akçelerile birlik-

ı.• NE YAMAN GECE• 

i
l• ve R 1 Ş A R T A •U B E R in temsili ı: 

' il değildir. Bu takım, her te daire encümenine müracaat· 
i bir klübün daveti üzerine lan ilin olunur. 
tıiş ve m~~ ~k~ di~e yut- • • • 

Ba ranıınıı11 tebrik eder. 
lsıanbul müddei umumlllğlnden: 

Is. L". hapiıane \'C ceykJfanesi 
için 77 kalem eczayı tıbbiye mü
bayu edileceğinden tıllplerln 15-5-
1130 tariblne mUudlf perşembe gll· 
nn suı l 5 te Is. Ddterdarhğındı 
mtihayut komisyonuna mUracaıları 

llAn olunur. 
lsıanbul mohkemei 111iye llçilncil 

hukuk dairesinden: 

Tebessliın etmek teshir 
ttmcktir 

Sebhar tebessümii tercih 
erti&iın BIOKS diı ma
cunu sayeıinde muhafaza 
edebiliyorum. 
BlOKS bütiln dünyada 
oksljın >ıyesinde iıtihzar 

olunmuı yeğAne 'm•can
dur. 

:ftamamllo ~~~~~u·~y~~mi.l~c~~~•~ı~~ren muine•: 
• • • ....... • • •:·-·-··• w e-.-.---.-=-e..-o • • • • -- ıı n•-~4_...-., ıı ••-•""-'•--

-~~·~ ..... ~ 
Oııümüzdeki paırnrtesi gümi 

ELHAMRA SJNEMASIND A 
MORiS ŞÖVALYE nın ten1sili 
PAHIS ŞARKICISI 
Artık bundan fazlıı denecek bir ~ey kalmaz 

il 
rmut degıldır. !'7 1telri~ ay- Şehreınanetinden: Otobüs-
ı~ım İstanbul_a. gelirk~ lerde dolma lastikli tekerlek 
~ada Bulgar nulli takmıı!e kullanmak memnudur. "Zabıta 

· 1a~ yapmıı ve bu maçı bı~ ı belediye talimatnamesinin 

'1UddeJ Ane Z•hfre hanım tora· 
fınd•n müddeıleyh zevci Zıya bey 
aleyhine ikame eylediği boşanma 

davasının lcrıyi tahldlcatı zımnında 
mUdduleybin mahılll lkımetlnln 
meçbullyetlne mebni dava arzuhali 
llAnen ı.blıl edilmiş ve tahkikat 4 

BlOKS ditlerl bcyazlaur, 
diş etlerini kuvvetlendi
rir ve ağıza güzel bir 
uyıba verir. 

TAKSiM BAHÇESi 
BAYRAM MÜNASEBETİLE bır fe~erasyona mensubı- 174 üncü maddesine tezyil ve 

• dolayısıle fe~erasronuınuz tarihi ilandan itibaren bir ay 
/ındaI?- ~amdı Emın Bey 1• mühlet verilen encümeni ema
c etmı~tı. . . net kararma ittila hasıl edilmek 

bugtt ıkü cuma ile cumanesl ve pızar günleri 

ı - Sırtlarına beyaz bır fanı- Uzere keyfiyet ilin olunur. 

mayıı pazar taıt 14 de talik edilmiş 

olduğu halde yevmi! mezkılrdı mUd· 
dealeybin gelmemesine mebni bitt•· 

YlHYETE PH~GBlMiLE 
l!çirilerek ve gene ayni su-

Viyana rnuhtellti ıekline 
. lan Slovandan günlerce ~hrema_netinden: . Zabıtai 

ı ettiğini) bildiriyor. beledıye talımatnamesinin ze-

* * * lep hıkkınd• gıyak kararı ittihaz ve 
illnen tebliğin• karar verilmi~ ve bu 
bapakl ıahkikat 10 haziran 930 ıalı 

gilnu saac i0,30 da t•llk edilmiş 

olduğundan yevmll ve uati me~ktır
de biızat gelmesi ve ya tarafından 

BUyUk Matine 
:• mini ahşap olan dükkanların 
vet; bunu ben de hatırlıyo- b ·ı t f · • d · ı 
M h 

. b muşam a ı e e nşıne aır o an 
uarızım mu amr u ta- 228. • dd · "d k" fık v· ' t ·ı tm d' ıncı ma esme ati e 1 -

ıınilnlıyana yı emsfı e e 1 ranın tezyili encümeni emane-
g erce yazmış, akat ken ti" 363 alı 29 '-930 

b f k. "b' b" k n numar ve ..., 
)e u se er ı gı ı ır me - 'hl' k "kt" d d · .. t T tan ı aran.> ı ızasın an ır. 

; ıgos env_ınce gene şaşırıp Alikadaranın mali\mu olmak 
ııştı. ıyana Federasyonu . , 
· , k"t'b" 1 M"' .. H üzere ılan ol ınur. 

. mı "' ı ı o an usyu ugo A alık! kal f 
1,. • h' ·ı b r ar a atlanmak ve-ze ın ımzasmı amı u . 

'.tup Ziya Beye yazılmıştır. yamacunlanmak s~rtıle yağl~ 
o zaman Galatasaray ve Fe boy~. ve?ahut bu mısu~lfi gayn 

,.hiplerile İstanbul nunta!ta k~bılı nuf~z ~ddeler ıle de tel 
•' kendisini tavsit etmesi ii- vın setredılebılır. 
1,1e Müsyi.i Mayzel'le mııha- * * * 
1 

eden Ziya Beydi. Slovan Beyazıt d~iresinrlen: Mimar 
· mı bazı oyuncularla takviye Kemalettin mahallesinin LOle
. niş olarak İstanbul'a geldi. li caddesinde 46, 48 No emanet 
· ;an unvanı altında Galata- malı dükkan ve hanenin ankazı 

y ve Fenerbahçe ile birer hedim ve nakil masrafı alrcrva 
(ve merbut olduğu Avustur ait olmak üzere pazarlık sureti
?ederasyonunun müsaadesi- le satılacaktır. Almak istiyenle
iyana'yı temsilen İstanbul rin ihale günü olan 13/5/930 

ı ~telitile bir maç yaptı. Bunu Sair günü saat 14 te daire encü 
1: eden mektubun bu cihete meninde hazır bulunmalan iian 

mu•,ddak bir vekil göndermesi lu- Ş EYR İ 
i)"~;Üi~;~;~e ~üdürlüğündeil: j"=S=E=F=A=i=N==ıt 

Darül'accleye bir sene için muktezi yeril marnulaıın<lan BOUU 
kllo ,ekerlc ) cvıııi beş yüz elli kiloya kadar birinci neYi ekme~in 
2 lıazlran 930 pazartesi günü kapalı zarf usu!!le münakasa;ı icr~ 

edilecektir, Tııliplerin yüzde yedi buçuk teminat akçeleriyle ınlics-

seseye müra~aatları. -
YilaJel Daimi Encünıenin~en; 

ldarei hm,usiyeye muktezi yirmi be~ kıılem makbuı ve defter 
tab ve İmal edilmek Uzere 21 Mayıs 930 çarşamba gtınü !&at on 
bire kadar münakasaya konulmu~tur. Taliplerin encümene müraa 
caatlırı. 

_F_E_N......,NJ.,----S_,,Ü,__N-ET_T_Ç....,..i _M._E_M-=-lN--
Bn zor] sUıınetler kat'iyyeıı acısız seri yapılır. Betlktaf'la 

tramvay caddesinde MUzdao Nazif Hanındıı 1 numarada 

Merkez i\cenl&St; c~ıaıa köprü 
bcuındı, Beyoğlu 2.%2 Şube 
•entesı: ~labmudlye !Tom ıltınd• 
lscanbııl 740 

l l l\la) ıs pazar Karabiga 
p«stası yapılmıyacaknr. 

Antalya postası 
(İNEBOLU) vapuru r ı Mayıs 
pazar ı O dı Galatı rıhtımından 
hareketle lzmlr KUlliilı: Bodrum 
Rıdoı Fethiye Finike Antalyayı 
gidecek ve dönUşte mezktır 

lıkelelerle birlikte Andifi Kal
kan Saloz Çanakkale Geli
bolu'yı; uğrayarak gelecektir. 

;atırlarım aynen naklediyo- olunur. 

M I C 1 T M E H M E T K J 8 1 K l ~ Hahılık ,.ri ve muntazam 
!Son mektubunuza cevaben İstanbul icra riyasetinden: 11 A 1 Y PIRE-ISKENDFRJYE· PORT SAIT 

. tıan klübü ile Viyanayı tem- İstanbulda Tahmis sokağın- Ticarethanesinde poıtuı, " AT1KI ,, vapuru 
:den Slovan tesekkülü 22, da kuru kahveci hanında 17 nu J 1 Mayıs pazaneal gllnü gelecek 

! le 29 Temmuz 927 tarihleri- marada mukim İslim Zade Ha KAT'A SATIS ve ıs Mayıs salı gUnll 14ce eşya! 
· t·ahul ettiklerini beyan eyle- fız Mehmet ve İsmail Hakkı ve 1 ticariye aluık Galata rıhtımından 

' met İhsan ve İsmail Hakkı ve hareketle Pire, lılı:enderiyc ve Porı 

.,-:b~er ümit etmedig-i ve bekle Mahmut Mükerrem unvanı kan l l)eV31ll edı"yoı·. Sah"e gidecektir. · 1 Fiadar rekabet haricindedir. Tıf-
: !iği vesaikin klişeleri karşı- tanye kollekti~ şirketinin kon- ıüAt için Galttada merkez nhtım 

la i-::alnıaktan mütevellit şaş 
1 
k~:dato t~lebı.Ie _vuku bulan .---••••ll'll:m ________________ .. hanında 4 numeroda ıımunt acanıa-

ı aga muarızım alıştı ise ve muracaatı uzenne ıcra kılman v 
1 

T E !arı ÇELlPIDI ve STAFlLOPATI 
~m görürse bu mektubun kli tetkikat neticesinde konkorda- -.- L vapur acentalıjl;ıııı mllracıaL 
ni de ben nesrederim. to talebinin nazarı itibare alın- Telefon: Beyoğlu 854 

1 ıt- Son Viyana muhteliti i- masma ve icra ve iflas kanu- b 
ı(cıört polis. iki belediye cıeğ nunun 21s ve 219 uncu madde- M A D E N S U Y lJ Satılık ara ası 
·ç'si, ve bir o kadar da nere- leri mucibince iki ay mühlet ,..,""V'...,.. ........ BÖBREKLERİ TEMiZLER 1.J<......,..A...AJ 
alıştıkları malfım olmıyan verilmesine ve İstanbulda Bü- ,J'._....,A,;...; 

\ık 1 ardan müteşekkil \İ iya- yük Kınacıyan hanında avukat jiiiiiiiiiiiiimaa;ey~o;ii;lulu;n.~d;a f.ı,;dkl~aı~c;.ıd~di:eriıi;,nddte:-"i.ı 4848-;;nu;;,m;.;;r;oll~u'"iiıiiiiiiiiiiillll .. 
takrmı) tabirini ise, bir spor İsmail Şevket Beyin komiser ÇL'KOSLOVAK PAZARI 
harririne yakıştıramadım. tayinine ve işbu mühletin ilini- Cı 

SOÇETA ITALYANA 
Dl SERVıST MARITTIMI 
lTALYA val 

puru 13 ına 

yıs ıalı ( Sit
rnar Le' ant 

Ekıpres ) ola
rak ( Napoll, 
Marsılya ve CenoYa ) ya gide
cektir. 

Ul\lBRIA yapuru J5 mayıs 
per;cmbe (Sitmar Soıia Ekspre~) 
olarak ( Rados, Mer~in, lsken
deron, Trablus, Bcput, Hayfa. 
lskenderiye, Meııina, Napoll ve 
Cenovaya) gidecektir. 

KONST,\NTINOPOI.I Ya • 

puru 21 ıııay15 çar'ia m ba (Bur
gaz, \r ama, Kostence, Sulina, 
Kalas ve lbraile ) ye ~decektir. 

TdsllAt için Galatada merkez 
rıhtım hanında umuml acante
ıine mUracaat . Tel: Beyoğlu 

1'71 • 779. ve ya Beyoğlundı 

Pcrıpalas altındı Natıı Nasyo· 
nal Türldt turist acenalye. 
Telefon BeyoKlu 3599 n yal 
Tokaılıyan karşıtında beynelmila 
yataklı vagun ltumpanyısıua. 
Tel: Beyoğlu 2SSO ve yahut 
lıtınbuldı Eminönilnde lzmir 
10kağında 8 Numarada acente 
veldllne mUracut. 

Tel. lstanbul 779 

Bandırma postası 
Muntazam birinci ve ikinci 

mevki kamaralarile güverte yol· 
culın için mahfuz mahalleri havi 

A vapuru rt · 
syaıo mıyısCUma esı 

aabahı saat 9,30 dı Karaköy 
rllıumından hareketle doğru Ban
dırmaya gidecektir. Tıfsilit için 
Galatı Küçük Rıhum Han acen-islik ve belediye değnekçiii- le beraber icra ve tapu sicil me- elbise dairesi ayni sırada 26 numerolu 

pora mani olmryan şerefli murluklarına bildirilmesine ka-ı•--- ---· 
r vazifedir. Bundan sarfı na rar verflmiş oldu~u ilan olunur. ŞARK PAZARI na nakletınittir. 

olanlara oıı da mıcanı su nakle

debilecek uğlım iki adet araba 

atlarile birlikte acele ıatın alı

nacaktır. Göı:tepe'de Nadir ala 

soka1tnda ( 8) munerolu ldl4kte 

Ntuti -leye miirac:aat 
telıaneye miiracut Telefon Beyot;Ju 

913 

Bugün bütün şehir ehalısi 

Etual sinemasında 
gösterilmekte olan MILTON 
S!LS ve DORİS KENYONun 

temsili 

DEVLER VADİSİ 
ile şayanı perestiş yıldız 

KORlN GRIFFIT in temsili 
CAZ KıRALIÇASI 

namındaki 2 sesli fil mi gör
meğc şitap edecektir. 

Bayramı güzelce ge
çirmek için 

MIJiK lineınasın~a 
gösterllınekte olan 

J~il gözler gOzeli 
filminin mUmessileıi 

M!Ri~N Dl f i~i 
· görme~e ı;idiniı. 1 liçte te~süf 

etmiyeccksiniz. 

IBro~vey kuklası 1 Alis \ 1 ayt 

- Komik N AŞİT Bey 

Dört gün Bayramda gündüz ve 
gece Beyoklun'dı M U L E N 
RUJ ulonunda S A B R l Y E 
Hamm ve varyete hey'et\ ile 
birlikte, meşrubat mteburl değil-· 

dir. 
- Mekteplilere tenzilat -

Raşit Riza ve 
arkadaşları 

~·ranttz Tiyatrosunda hıvramın 
!inci gilnU 4 de Samson; geceı! 
Taf Parçuı ve Al~n Başak, 3 üncfl 

«fuıd Sekizinci, aksamı Aşkın ölümü. 
talebe;-e tenziltı \'Udır. 

Emı1i)ret sandığ 
111 ii d ii r 1iiğ,~nde11 

Faika Hanımın 18 Temmu 
927 tarihli ve 19661 ikraz nu 
maralr deyin senedi ınucibiııc 
Emniyet Sandığından istikra 
eylediği üc; yüz elli iki lira; 
mukabil Sandık namma ıner 
hun bulunan Erenköyünde mu 
kaddema Tuglacı bası Mustaf 
Efendi elye,·m Göztepe mah::ıl 
le ve sokağında eski üç müke 
rer numaralı maa bahce derde 
ti inşa bir hanenin ta".,namı v 
desi hulillünde borcun ödennı 
diğinden dolayı satılığa çıkarı 
larak üç ay müddetle icra kıl 
nan aleni müzayede neticesind 
yedi yüz on lira bedel ile mü 
terisi namına kat'! karan çeki 
miş ve borçlunun istikraz esn 
smda tııyin eylediği ikametg 
hma tebligat ifası için gönde 
len bir haftalık son ihbarnaJ1l 
zahrına mahallesi hey'eti ih 
ryariyesince yazılan meşmba 
tan borçlu muınaileyha Faik 
Hanımın vefat ettiği ve ze''c 
Mehmet Salihattin Beyle kebi 
oğlu Nurettin Bey ve kebir k 
rimesi Enver Hanımdan b~ 
ka mirasçısı olup olmadığını 

ve Enver Hanımın ikametgah 
nın meçhul bulunduğu anla?1 

mıs ve Mehmet Salahattin " 
Nurettin Beylere tebligatı l 
zime icra edilmis ise de ]Vfelı 
met Salahaddin Bey ihbarn~ı!'l1 
yi imzadan istinkaf ey lemis o 
duğundan ilan tarihinden iti)Jtt 
ren (Bir hafta) içimle borç 0 

denmediği takdirde mezkur hll 
nenin müsterisi namına kat'! fe 
rağ muan:ıeıesinin icra kıluJ.ac 
fı iliıı olunur. 



-
K~~Ük:enÇir!likailı;;;kı 1 

""""" "''"' '"'"''" "'""" '" '" •u• •~•u:•- ı Yarısına kadar HALK MUSiKİ SAZ HEYETi ve aynca mtt-
'7 kemmel cazband dahi icrayi ahenk edecektir. 

l•=•=••••••••e Türkiyede .. noMuzMARKA,, 
nımlle maruf ve bugüne kadar en 

mükemmel cinı olırak tanınmıf 

KRUPP 
BIÇAK, ÇAT AL 
ve KAŞIK !akıınlarıoı 

--Ier yerde musirren 
isteyiniz 1 

Allmotl farllı.aları: 

Aloaka 
Birinci derece 
gümi!şlenmi7 

® 
ARTHUR KRUPP S.A. 

B E R N D o R F (Avusturya) 

Bıçak, çatal ve kaşık takımları, gü
müş ve fakfon masnuatı fabrikası 

Türkiye mümessili: GEORGES HıLBERT 
( Paul Modan Ticarethanesi halefi ) 
lstanbul, Eski Reji Han 

'••••••••••••eeeee•••••===• 
""X~:X>OrC=<>Cı<X~•X)o::'x'.>ôıO<>C:<X>ô<:>< 

Dikkat ediniz 
İPEKLİ VE YÜNLÜ KUMAŞLARINIZI 

PAHALI SATIN ALMAYINIZ 
lstanbulda Sultan hamamında 29 numeroda 

k leantis Hacopulo 
Mafazası mallarının büyük bir kısmını 

Hakiki fiatlarının 
Nııfına tufiy• ıımekted!r. 

GEÇ OLMADAN ACELE EDİNİZ 
'XX>c<>ceı<>ıcı<>ı::><>O<•><>c:x:x:X:X:X:X:X:X:>ô< 

PROTEJİN , 

la.rıntştır. 

Fen nln lnsa 
niyete hediye 
ettiği bir hari
kadır. Aklı ba
şında her genç 
Firengi ve Bel-
soğukluğuna 

yakalanmamak 
için PROTEJIN 
kullanmalıdır. 1 
Şimdiye kadarı 
binlerce kişi

nin hayatını, 

sıhhatiai kur-

,}'esiri yüzde yllzdlir. Tecrllbe 
·ue 1 
Q 0 erden sorunuz. Her ecza-
et1e bulunur. ......____ _____ _ 

lıtan bul lskdn mUdiirlilğilnden: 
Ilı hlıtanbutda şeyh Mehmet GeyUni 
' •IJ ' d,,

11 
esınin taşçılar Balıkpazar cad-

Eski ve yıprannıış 
arabanızı yeni

letmek için 

DUKO(~~~~) 
niıroselilozlk emaye boy••ile bo
yatınız. 

Arıbanııı kat'iyyen 

DUKO iie boyaıacağı hale-

kında cilacınızdan mutlaka ıemi

nıı alınız. 

Galatada Kürekçilerdc 49 nu
marada Anavi ve mahtunıları tlca-
rethanesinde satılır. 

Türkiye umum acentaları: 
ERENŞTAYN ve TOLEDO 

lstanbul Altı Parmak Han No 1-3 
t•vr· de 145-55 numaralı mağazanın 
.\, l>.i için müracaat eden Hüseyin Liseler mubayaat komisyonundan: 
~ac~I efendi ile Fatma hanım ve Komisyonumuza mPrbut lcl'll 
~r, 'Ye hanim la kerimeleri ve İbrahim lise orta ve muallim mekt<plerlle 

1~ ·ı . K , , k ı e zevcesı übra hanımın pansiyonların bir senelik sabun ihti-
''n ~-ı mü•bitelerile beraber mayısın yacı, 8-6-930 tarihinde ve saat on 
ııı, Ordtincn çarşamba gününe kadar altıda ihalesi icra kılınmak üzre ka-
kn,''C•aı etmedikleri takdirde mez- pah zarf usıılile münakasaya konııl· 
ı.,11 dUkkiin hakkındaki teHiz hık- muştur. Şeraiti anlamak isteyenlerin 

1 
zayi edecekleri ilAn olunur. komisyon kitabetine mllracaatları. 

~A .. ır~·t•••••••• 
1• İKTiSAT ~ . 
~~ Z I Y N J~ T 

MlLLYET CUMA 9 MAYIS 1903 7 

İstanbul Zirat Bankasından 
Yaln ız önümüzdeki hafta için 

yırtık paraların mübadelesi· 13 - 5-
930 salı günü yerine 14-5-930 
Çarşamba günü icra olunacaktır. 

·-Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

65 bin ton maden kömürü kapalı zarfla münakasaya korunu 
tur. Münakasa 26/5/930 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada De 
let Demiryolları İdaresinde yapılacakır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak: 
kat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa ko 
misyonu katipliğine vermeleri lii.zımdır. 

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

Ankara nuınune bas- ı, EN NEFİS ' 
* • • 

İkiyüz ton rezidü yağı, kapalı zarfla münakasaya konmuş 
tur. Münakasa 19 Mayıs pazartesi günü saat 15 te Ankaradt 
Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

tanesin~en: 
1080 Kıye Yağ 

2200 
" 

Şeker 

1600 
" 

Sabun 

800 
" 

Soda 

600 
" 

Soğan 

10500 kilo Süt 

8700 
" 

Yoğurt 

9;;00 Kıye K'°yun eti 

1500 
" 

Kuzu eti 

4000 " 
Pirinç 

800 " 
Kuru fasulya 

2500 
" 

Pata ti> 

300 " 
Kunı kayisi 

250 
" 

Kmu üzüm 

300 
" 

SJlça 
2·00 

" 
Makarna 

100 " 
Şehriye 

!O 
" 

Nişasta 

200 " 
Pirinç unu 

35 " Çay 
100 K. Zeytun yağı 

400 
" 

Un 

14000 Adet Yumurta 

5000 .. Limon 

28200 Kilo Birinci ekmek 

300 Ton Kok kömürU 

3500 Kiye Benzin 

1300 .. Vııkum ya~ı 

!0800 
" 

!\!azot 

600 " Ispanak 
700 

" 
Pırasa 

400 ,. Lahna 

150 " 
Taze bakla 

400 " " 
Fasulya 

1000 
" 

Kabak 

700 .. Patlıcan 

100 
" 

Kırmızı domatis 

Ankara numune hastanesi ser 

taba be tinden: 

llastaneniıı 930 senesi ihti

yacı olan ba!ı\da muharrer (37) 

kalem ı<:rzak ile Benzin, Vakum 

ve ~la zor yağı 5 nıa yıs l 9JO 
tarihind~n 25 mayıs <JJO pazar 

gününe kadar yirmi giin müd

detle münakasai alcniyeye yal

nız Kok kömurü kapalı zarf 

usulile münakasaya vaz edildik

lerinden talip olanların yeynıi 

rnezkıirda tcminatlarile birlikte 

hastanede müteşekkil komisyona 

ve evsafı şeraitini görmek için 

bergün idare ve hesap memur

luğııa müracaatları. 

Sekizinci icra dairesinpen: 

Mahcuz ve fruhtu mukarrer Ooç 
markalı 1694 numerolu kapalı oto

mobil 1 S 5 930 tarihine müsadıf salı 

glinü saat 12 de Taksim meydanın-
da furuht edileceğfoden yevm ve sa
atı mezk~rd.ı mahallinde hazır bu
lunacak memuruna talip olanların 

müracaatları il:\n olunur. 

-HER YERDE lRlIINIZ---· 
Bursa belediye riyase
tinden: 
300 adet.su saati mü-

J 

nakasası. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve mu 
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakas~ 
katipliğine vermeleri laznndır. 

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

* * "' Mağazamızda mevcut ve idaremizde kullanılmayan muhte 
lif'humara ve cins liimba şişeleri şimdiye kadar satılığa çıkar~ 
lıp muhtelif sebepler altında satılamıyan e~ya 13 5/930 tarihin 
müsadif salı günü saat on dörtte alen1 müzayede ile satılacaktı 
Taliplerin müracaat etmeleri ilan olunur. 

* * * 
E.~cler marhlı çelik ve ka na:.C malzemesi kapnlı ntfla miınsakaa 23 

fl azirnn 930 pu 'lttcsi ırtJnü salt 15 te Ankamda On lct demin ol' arı i bet. 
sinde yapılacaktır. l;ıirak C<kcck\erln teklif mekıuplarını \e muvakkat teaı·
natlarını ayni günde sa1t 1 +,;10 kador münakasa komi<yonuna vermeleri 
13.ztmd.Jr. ~I'alip1cr müııaka"il şar[narnelerini üç lira muk3bilinde :\nka.r:ıda 

i\laliyc ve ınulı8'elıe işleri daire,inuen lstanbulda Haydar, aşa veznesinden 
tedarik edebilirler. 

* "' * 
:\lulıtelif demirler - kapalı zarfla münakasası 23 llaziran 1930 pazart ,( 

günü _.saat 15,!lO da Ankarada llel'let Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

:Vlünakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temi· 
natlarını ayni günde !Aat 15e lcadar münakaoa komisyonuna vermeleri 
llzımdır, 

Talipler münaka;a şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada, Maliye 
ve muhasebe işleri dairesinden ve lstanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik 
edebilirler. 

* * * 10000 buraj kazmasının kapalı zarfla mun:ıkuası 23 llazlrın 1930 
pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yıpıla

caktır. 

lıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı 

günde Hat l 5,30a kadar münakasa komisyonuna vermeleri l!zımdır . 
Talipler mıinakaaa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada Maliye 

ve muhıuebe işleri dairesinden, lstanbuldı Haydarp•şa veznesinden tedarik 
edebilirler. 

* • • 
Muhtelif ebatta 5550 kilo b&kır borunun kııpalı zarfla münakasası 23-

Haziran ! 9110 pazartesi gUnil saat l 4,30da Ankara Devlet demiryolları idııre

slnde yapılacaktır.iştirak edecıklerln tekli!.mektuplarını ve muvakkat teminat• 
tarını ayni günde saaı 1 14 e kadar mUnıtkasa komisyonuna vermeleri !Azım
dır. Talipler mOnaka,. şartnamelerini Uç lira mukabllinde Maliye ve muh•
sebe işleri dairesinden lstanbulda Haydarpaşa ve~nesinden tedarik edebilirler, 

* * * 
JOOO ton yeril çimentonun kapalı zarfla mtinakasa'ı 2 haziran 

930 pazartesi glinil saat 15 te Ankarada Devlet D~mirvoll:ırı ida · 

resinde yapılacaktır. l~tirak edeceklerin teklif mektuplm;nı \'C mu

vakkat teminatlarını mczk ür ~ünde saat 14,30 n kadar m unakasa 

komisyonuna tevdi etmiş olmaları lılzınıdır. Talipler mlinaka,a 

şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankarada !\!aliye ye muhasebe 

işleri reisliğinden ve Istanbu!da Haydarpaşa veznesinden tcdaıik 

edebilirler. 

T azyki 11 kilo, kutur 1 nEFTERDARLlif''ıLANA Tı 1 o' o 15 mi 1 im. Ton 1o00 İİmllllllı!AD~AN .. X .. B•t•Pf""'El!l!l!IRD""Alllll!l!RL•ıu .. IN~D~A---l\ =---
Adananın Karataş nahiyesindeki karataş dalyanı elyeYnı 

Tu .. rb·ı n saat evsaf 1 nda dalyan saydımsemek resmi ile birlikte mahfuz ~artnanıc>l dai v 
sinde yedi sı;ne mLiddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye ko-
nulmuştur. Taliplerin yedi senelik muhammen icar bedeli olan 

Olacak ·ışb·u 300 su sa- 50,000 liranın yüzde yedi buçuğu nisbetinde kanunen kal:>ulu 
caiz muvakkat teminatlarını havi teklif zarflarını vermek tizcre 
yevmi ihale olan 15 ~layıs 930 Perşembe ğllnü saat on bc~ten 

ati·, kapalı zarf usuıı·ıe eve! defterdarlıkta müteşekkil satış komisyonu riyasetine mliracajt 
eylemeleri. TafsilAt almak ve ya şartnameyi görmek \'e surctinı 

almak isteyenler her gün Adana em!Ak idaresine müracaat edebilirler 

münakasaya konul- Hadımköy askeri satın alma koınisyonundan: 
Hadımköyde bulunan kıtaat lhtlyıcı ıçin münakasaya konulan erzakrn 

clnslerile mıktar ve !haleleri günleri aşağıda yazılmıştır. Taliplerin alel11st1l 
muayyen günde Hadımköyde satın alma komisyonun• müracaatları. 

Etin şartnamesi lstanpulda Kolordu, Ankara, Çorlu ve kırklarelindcki 

fırka satın alma komisyonlarında da vardır. 

Erzakın Miktarı Münakasanın 
cinsi ldlo usuli 

Sıjtır eti Kapalı zarf 
.. " 

ihale Günü 

Çar~amba 

uatl 

3 
3-5 

1~ 'faınaınen otomatik 

i KEtli NlT ~ R 
·ff=?J· 

muştur. 28-5-930çar
şamba günü saat 16da 
ihalesi yapılacağından 
saat vermek istiyenle
rin mezkQr günde nu
muneleri ile beraber 
yüzde 7 ,5 teminat ve 
teklifat mektupların ı 
Bursa belediye meclisi., 
ne vermeleri. J 

Koyun eti 
Odun 
Yaı sebn 
Soğan 

Peynir 
Sabun 

15100 
1!4000 

Aleni milnaka>a 

n " 

tarihi 
~8-5-930 

28-5-930 
1-6-930 
1·6·930 
l-9·930 

Pa1.ar 2 

" 
2-~ 

1) ?•ıısyerı ( Buz dolabı ) sayesinde Her 
~ ;•ey;_ Rıllkemıııelen hUsnO muhafaza edil· 

1~ dıgı gibi her dakika saf buz 
I fi temin edilebilir 
~ Ususı tesisata ihtiyaç yoktur 
I) 

1 
l'Urkiye için yeğane acentaları: 

~ ' K~L' !N~TOR ~OHPORATION ,, 
~> ~\iişıerilerin emrine amade mlltehas
•> ~'1 lnülıendisler bulunduran yegane 
• e -3~~cJJr. 
~) . Satıs ve teşhir mahalli: 
~ lst.ınbui'da Hamldiye caddesinde No. 
~' ' felefon: İstanbul 182 
~ı , il ').ı~ un'da İstiklal caddesinde No. . -~ ı> 1 1 cleioıı: Beyoğlu 532. 
'$~ t; O 1 Y A T T A T E S H İ L A 1 

~"""'·· ~~~·········e••• .... ..,,,.,_....,....,...,.....,....,._._ -

Zeytin yagı 

Sade 
Pirinç 
Makamı 

Mercimek 
Nohut 
Kuru Uzilm 
~'a.;ulye 

1300 • 
900 .. 

1000 .. 
300 

" 234-0 .. 
4950 .. 
4000 • 
11000 • 
1200 " 
1800 n 

.ıooo n 

• 
" • 
• 

" .. 
• 
• 
• 
• 
" 

3·6-930 
3-6-930 
3-6-930 
4-6-930 
4-6·930 
4-6-9'10 
4-6-930 
4·6·9~0 
4-6 g;ıo 
4-6 9.10 

r 

Salı 

" 
" 

çır~anıba 

• 
• 
n 

n 

.. 

.. 

Gayri Mü~a~iller Tat~iri Kıymet 
Komisyonu Reisi 

:ı 

2 
2-5 
3 
1 
1-5 
2 
2 ;; 
3 
;J5 
4 

:\11111 eınJAk müdiiri beyefendinin burada huluna~aı;ı 1 :ı mn

yıstan 18 mayısa kadar beş gün zarfında Gayri mübadiller umuri'e 

de iştigal edeceklerinden ıı;örlı~mek arzu eden Cayri nıtılıadillcrııı 

vesaiki tanuüfiyelerini mlistashiben bin:ıt Ycya bilnkılk tal.c ri 

kn·met komisyonuna müracaat etmeleri 



t 

1 • 

' .~akleden: 
RON 
KAMRAN ~ERIF 

1HARIÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER' =:-H- ~ 

Cezairde tesit edilen yıldönümü =~~ı-~'. ~I 
Fransanın ~üsteınleke siYaseti bir asır Ankarada bircinayt 

evvelki gibi devam etmektedir .. Bir kadııı yatağında yedi ,-erin(ll' 
lH(ak vara, ı Cezaird e yn-lı;;;~;;·;;; ................................ c.~·;ı;;·~-ti ... 

zilncü sene.. Kıratlık 1 J\kvam 
oldıığu l1ald.e öli"ı hulur1n1u.-:ıtur 

Parlak merasim 
yapıldı 

Halkın çoğu kırat 
taraftarı mı ? 

Madrit, 11 (A.A) - M. Be
Bugünlerin şayanı dikkat renguer hükfunetin dahii siya

hadiselerinden biri de Cezair de set hakkındaki programın tatbi
parlak bir takım merasim yapıl ~n~e devam ettiğ~ni'. yeni_tahri 
ması teşkil ediyor ... Fransa, Ce- n nufı:s _m':'amelesı bıter bıt~ez 
zair i ele geçirdiğininin yüzün- umumı ınt~h~bat yapılacagım 
cü senesini tesit ediyor. Bu me- beyan etmıştır. 
rasime azami derecede revnak M. Berenguer gazetecilere nik 

Ankara, 12 (Milliyet)- Dün lamamış, kızmış hiddetlenmiş 

Mecllsl
•O 59 UOCU akşam Atpazarında bir katil ha ve Kadriyeyi beklemiştir. Niha 

- <lisesi olmuş ve İstanbullu Kad- yet geç vakit Kadriye eve gel-
İ l'tİ m aı riy~ ism~nde bir kadın dostu İb miş ve sessizçe uyumuşlardır. 

T rahım oglu Mestan tarafından s b hl · k ı K d · •• . . . . a a eyın omsu ar a n}Y 
Paris, 11 (A.A) ] M Briand fece c~ınde r~dı··~~:.1~~e~_bı~_ak iy odasında yatağında halitabide 

Akvam cemiyetine ait ~cscleler ı an:~ _sur~. 1 e ~-d~ru muştlur. bir uyku halinde ve yedi yeriıı-
hakkında dün 

1 
ka nyc dır mu 

1 
et cvve a~ den biçakla yaralı olarak ölmii§ 

Alman sefiriM. ; 1 k ocas~n k:n 
1 
ay~~ ~ış v~ bbır olduğunu görmüşler ve keyfi-

fon Hoesch la ımter Me etr e ?"oruKşmde?"c ~ş yet zabitaya ihbar edilmiştir. 
M z 

1 
. ' amış ır. es an ıse a nyenın · 

· a eskı _ve en son dostudur. Zabita bu mesele üzerinde talı 
~: ~ou~o~. ıle Dün gece Kadriyenin evde ol kikata devam etmektedir. Katil 

" · vermek için reisicümhur da ora binane bazı beyanatta bulun-
~ Onu da lıendln• ballmaltla oldugunu giJrdlJ. ya gitti. Cezair in bundan yüz m~ş .• milletin büyük bir eks:ri 
- Oh senyör... Ben bu ka-jyok mu? Seni gördükten sonra . sene evvel 830 da Fransızlar ta- etını __ kıral~ık_ taraftan oldugu 
ıa asıknn. Onun için belki hayatımın eksiğim anladım. Be ı rafından ilk ihraç hareketine nu soylemıştır. M. Berenguer İs 

~or~ş~~ş(~r. ""... , madığı bir vakit Mestan eve firar etmiştir, henüz yakalaıull8 

M
anzs, l ki C.A) ' gelmiş ve Kadriyeyi aramış bu- mıştır. . a es e· · -----'--'---""";_ __ ....;. ________ _ 

1 Ear dönüşü paslaııede 
çıkan bir vak'a 'ı'tılıyor':'~: Fakat şayet y~ n_i yalı:ız sen !11~s 'ut edebilir-! sahı;e . ol~a~~ndan. evvel~i ve- p~ny~da, ~atta ~':'hafa~ak~r 

rsam butun Roma da benım- sın! Eger kendim benden esir- kayı bır turlu tenvır edıleme- bır cumhunyet tesısıne ımkan 
beraber yanılıyor! Roma ka- gersen İmparatorluk benim i-' miştir. Cezair de "Dayı" deni- olmadığı zannında bulunduğu -

;ıı dünyanın bütün kadınla- çin taşınmaz bir yük olacak! len ve Babıalinin bir hidivi olan nu ilave etmiştir. 
ıdan üstün tutuyor! Poppea bir müddet sessiz Hüseyin paşanın paralarını bir Son günlerde İspanya hadi-

f durdu. Gözleri yaşla doldu. A- Yahudi almış, Fransaya kaç- sate gene nazarı dikkati celbedi 
~Bunun üzerine Neron yalvar yağa kalktı, ağır ağır duvağını mış. Hüseyiı; paşa bunu Fran- y~r. M_adri~_te taleberün yaptığı 
:· yüzüne indirdi. sızlardan ıstıyor. Fakat bu ta- numayış musellah kuvvetlerle 

1 - Bırak bir kere göreyim... - Kalbinden geçenleri kimse dağıdıldı. Diktatör aylarca ev-
• olur? Şimdiye kadar ben bilmez dedi. Hele sen hiç bil- vel iş başın~an uzaklaştı. O za-
:ıden ne esirgedim? Bana bu mezsin! Evliyim. Oton bana ser mandanben memlekette meşru-

• fu yap ... Bir akşam saraya vetini, aşkını, asaletini verdi. O tiryet usullerinin iadesine, tabii 
isin. İstersen bir daha yüzü- büyük ve mağrur ruhlu bir in- halin avdetini temine çalıştığın 

1 gormem!... • sandır. Ben ona şükran ve min- dan bahsedilen ceneral Beren-

10ton biraz daha nazlandık
ı ~ sonra razı oldu. Poppea sa
. a geldi. Oton guya Neron
ı hullısu niyetine emin olmuş 
lİ karısını bir kaç defa daha 
aya getirdi. Neron'un genç 
dın karsısında arzu ile kıv
ndıgını g.ördüğü zaman mü-

• n bir is bahane eder, kansı
bırakıp giderdi. 

İmparator ömründe hiç bir 
dını bukadar sevmemişti. İlk 
ce Roma'nm bütün kadınlan 

1 
~ i Poppea'nm da kendine he

n ramolacağını zannetmiş

ı F~kat bu vekur ve mağrur 
lhluk karşısında tereddüt et
Acaba kendine karııı lakayt 

1 idi? ... 
Bazan gözlerini genç kadına 
irdigi vakit onun da bir müd 

q 1ttenberi kendine bakmakta 
iugunu gördü. O zaman genç 
dmın dudakları titrer, alihe
inkine benziyen göğsü kaba
• bunu gören Neron içinde 
kıcı bir sevine hisseder, ken
kendine muzafferane: 

- Beni seviyor! 

Diye düşünürdü. Fakat se
. /Ors~ halindeki bu çekinme, 
'I; hresındeki bu hüzün neden? .. 

Nihayet acılmağa cesaret et-

- Poppea.... Sevgilim, be

net bağı ile bağlıyım. guer hükfuneti son zamanlarda 
Eğer haris olsaydın, harmani bir takım müşkilatla yeniden 

yenin erguvan rengi gözlerimi karştlaşt~". .. 
kamaştırır, bana vazifemi unut- Bu muşkulatın en başında-
tururdu. Fakat benim kadınlık memlekette cümhuriyet taraf-
şerefimiyüksek tuttuğum kadar tarlarının tahrikatı vardır. Dik 
sen Kayser şerefini yüksek tut tatör idaresi altı seneden fazla 
tamazsm! Senin unvanın gözle- sürdü. Şimdi yeni intihap yapı-
rimi kamaştırıyor! Yalnız aşkı-ı larak parlamentohayatına avdet 
nm samimiyeti bana dokunabi- edilecek. Fakat yeni intihabat 
lir! Fakat aşkta ortaklık benim ancak önümüzdeki seneden ev-
düşmanımdır. Dünyaya hakim vel yapılamıyacaktır. Memleket 
bile olsa, bir Akte'nin nüvaziş- M. Doumergue teki fırkalar intihabattan evvel 
!erine kadar tenezzül eden, esi-

1 
dd dT H.. . kırallık meselesi hakkında fikir 

rin esiri olan bir adama kat'i- b~p ~e e 1 1 :1:'.0~: k wı;y~ P~~ ve kanaatlerini göstermek mec-
yen tahammül edemem!... kır arra; gunu ~n ınıl te rı- buriyetinde bulunuyorlar. Kıral 

Neron bağırdı: -~ ~e ~nhk~an~z konsoro~~':' lık kalacak mı? Yoksa İspanya 
- Akte'den bana ne? ... is- sof e a.

1 
1~; e~ ... e ~ -~ 1 da cümhuriyet mi ilan edilecek? 

tersen onun yüzüne bakmıya- ye pare ıBe re~ ~n yFuzune Diktatör Primo de Riveranın 
,,1mı E d d vuruyor. unun uzerıne ransa 923 d h .. k. . 1 • . , . mre ersen, yarın an te- k 1 d C . k. e u umetı e e geçırmesın 
zi k d k ıra ı a ezaıre o zaman ı ge- d k 11 yo , onu sarayım an ova- . 11 k k d" e ıra ık mekamınının müsait 
rım 

1 
mı yo uyor, as er sev e ıyor. . . d"" iln .. 1 k .. 

· Şu kısaca i aret etti· im· kt vazıyetı uş u ere mazının o-
- Fakat ben Otonu kovmam '· F !i1 C g . _ız 1no a na göre tasfiyesi isteniyor. 

k" , .. rr ransız arın ezaırı e e ge-
ı. · · çirmek için daha evvelden pek 
Bir kaç gün snora Oton Lusi T · çok tasavvuratta bulundukları-
amya'ya vah tayin edildi, Pop 01 hatırlatabilir. 

pea da resmen Kayserin metre
si oldu. Genç kadın partiyi ka- Hele Dayı Hüseyin paşanın 
zanmıştı. Fakat bu, yükselmek Fransız konsolosuna yelpaze ile 
istediği şahikaya doğru atılmış vurduğunu ispat edecek ne şa
ilk adımdı. İmpara:torluğu ele hit, ne vesika yokken bir asır 
geçiremedikten sonra İmpara- evvelki vak'anın tenviri hakika 

ten imkansızdır. 
toru elde etmek neye yarardı? .. 
Ş . d" ·· ·· d"k'l b .. ·· • Ne olursa olsun, bugün şa
ım 1 oııune 1 1 en utun ma- yanı dikkat bir cihet daha var: 

niaları kırmak lazım geliyordu! yüz sene evve1 bir Fransız kıra-

Neron Poppea'yı ihtir~sl~ se . lın'.n ön aya~ ol_duğu işgal _siya 
viyordu.Çünkü Poppea dahaca setı~ bugunku Cumh~rıyet 
zip ve kudretli olduğu halde,, :ı;:ransası tarafından belkı daha 
kendisini Akte'ye raptetmiş o- zı_ayde_ ~uvvet \"~ har~re~l~ ta
lan bütün meziyetlere malikti. kıp edılıyor. ~fnkayı ıstıla eder 

H. Nadolnl 
Alman sefiri Mosko
vaya becayiş ediliyor 

ANKARA, 12 (Telefonla) -
Alman sefiri bugünlerde Berli
ne gidecektir. Bu seyahati, 
Moskova sefaretine tayini ile 
alakadar görünmektedir. Bu ta
yin tahakkuk ederse sefir An
kara'ya dönerek ricalimize veda 
edecektir. -------
irtişa tahkikatı 

Onda f
.f b" b" 1 ken kırallık, ımparatorluk veya a ı ır gurur, ır asa et, . 

_ ............................ _ bakışında ve tavrunda bir saf- c~hurıyet Fransa~ı arasın~a 

biricik sevgilim! Beni se
or musun? Bana ne azap çek 
diğni görmüyor musun? His 
• misin? Sende merhamet 

Kamil ve İhsan Beyler 
hakkında lüzumu 

nevreye gitme~ 
üzere saat 11 
de Pristen hare 
ket etmiştir. 

Cenevre, 11 
( A.A ) ·- M. 
Curtius ile M. 
Briand Cenevıe . lfr. Henderson 

ye gelmişlerdir. 
Cemiyeti Akvam mel "!isinin 

59 uncu içtimaı Cenevrel e akte 
diliyor. Avrupanın harid}'e na
zırları 1aı içtimada bulun~ak 
için İsviçreye gittiler. Bu topla 
nış her halde ehemmiyetsiz ol
mıyacaktır. İngiltere hariciye 
nazırı Mr. Henderson Cenevre 
ye giderken Pariste Fransa ha 
riciye nazırı M. Briand ile görüş 
tü. 

l 
l Anka:a. 12(Telefonla) -Bu 
sab"1h Istanbul pastanesinde 
müessif bir vak'a olmuştur. Sa
bahın dördünde Tabaren barın
dan yanında dört artistle birlik 
\e pastanede çay içmeğe gelen 
Evkaf mimarı Salim Beyin ve 
artistlerin işgal ettikleri masa
nın yanındaki masaya oturan şo 
för Salih ile şoför Ahmet artist 

Dahiliye Vekilinin 
tetkik sevahati -ANKARA, 12 (Telefonla) -

Dahiliye vekili ile birlikte Ço
r..;m, Yozgat, ve Kayseriye gi
den dahiliye müsteşarı avdet et 
miştir. 

Ff~vzi Pş. Hz.nin keri
mesinin evlenme 

lere laf atmağa başlamışlar ve 
Salim Beyin ihtarlarına rağmen 
sarkıntıklarına devam etmişler 
dir. 

Bunun üzerine şoför Ahme
de dört tokat atan Salim Bey!rı 
Ahmet masanın üzerinde durall 
sığara tablasını atmak sureti· 
le yaralamıştır. 

Şerif H. orduya davet 
edilecek mi? 

ANKARA, 12 (Telefonla) --" 
İstanbul polis müdürünün ordıl 
dan aldığı mezuniyet Haziran· 
da hitama ,·erecektir. Bu müd
det temdit olunmadığı takdirde 
Şerif B. ordudaki vazifesine a\I• 
det edecektir. 

Bu mülakata ehemmiyet veri 
liyor. Ortada Londra konferan 
sından kalan birtaknn meseleler 
vardır. Tahdidi teslihat gibi pek 
şümtillü bir mesele dolayısile 
devletlerin emniyeti meselesi
nin de kurcalandığı Londra mü 
zakeratı esnasında görüldü.Şim 
di Cenevrede değil yalnız Cemi 
yeti :ıkvam meclisinin müzake
ratı ve resmi celseler, daha ziya 
demes'ul devlet adamları arasın 
da cereyan edecek mükalemeler 
mühim olacağa benziyor. 

izmirliler Yalovada 
Yalova, 12 (Milliyet) - Ba~ 

ramda, İstanbula gelen İzmirli 
ANKARA, 12 (Telefonla) - ler Adnan vapuru ile buraya gel 

Müşir Fevzi Pş. Hz. nin kerime diler. Güzel bir istikbal yapıldl· 
!erinin evlenmeleri münasebeti- İzm:rliler Yalovadan <;ok merıı· 
le önümüzdeki perşembe akşa- nun kalmıslardır. Temmuz or· 
mı Türkocağında bir suvare ve- tasında tekrar ziyaret edeceklt-
rilecektir. rini beyan etmişlerdir. 

merasimi 

--
Rusya da 

Karadeniz devletlerinde endişe artıyor! 
Baltık donanıı1asıı1ııı Karade11ize 11akledileceği 

hakikat ıııi '( - l{oı11aııya, 
• 

Bulgaristan ve Yunaıı hiikılınetleri 
"Times" in İstanbul muha

biri gazetesine yazdığı bir mek 
tupta Karadeniz ile alakası o
lan memle~etlerin geçenlerde 
"Pariskaya Kommuna" namın
daki Sovyet Rus saffı harp ge
misi ile Profintem ismindeki 
kruvazörün Bai'k denizinden 
gelerek Karadenize geçmesi me 
selesinden sinirlendiğini yaza
rak ezcümle diyor ki: 

epfli~ede .. 

ıin aonuna kadar devam etti. fet vardı ki, ruhtan doğran bir ~ır far\ bulunmadıgı~ı C~zaır muhakeme kararı 
İkinci devre, bahse bile değmiye- ışığı andırıyordu. Poppea em- e yapı an son _merasını, soy le- Ankara, 12 (Telefonla ) -
derecede zevksı"z ve ,uursuz ol- nen nutul-lar bır kere daha g·· "Bu asabiyet kısmen bu iki 

• salsiz bir komedyacı idi: Onun . . ' os Favller (geçer akçe) gibi meL termıştır Maliye vekaletinin irtişa tahki- harp ge~ısının Karadenizde 
... için Neron'da zerre kadar bir · · · eşmişti. Bu mebzuliyet karşısmda ihtiras uyandırmadı. Neron o- c~_ZAIR. ıı __ A.A. _ 6_6 ha_ rp katında ismi geçen iki maliye tamir edileceği haberinden ve 

em bunlardan bir çoğunu pek d kk b f 1 memurundan sabık varidat mü- nisanda gene Baltik denizine 
ı olarak görmedi veya görmemez nu göründüğü gibi zannetti. g~~ı~~n en mure ep ır 1 0 diri umumisi Kamil ve sabık döneceklerinden ileri geliyor-

• e geldi. _Zira bütün bu favlleri çal- (Bitmedi) reısı~umhurun karşısında geçit Ankara defterdarı İhsan B. Jer du. Fakat artık nisan geçmiş 
dı belkı oyun daha dürüst bir ııe- -------- resmı yapmışlardır. M. Doumer 
abr, fakat her halde tarzı cereyanı Osmanlı borçları gue bugün Orana gitmiştir. Ya- hakkında lüzumu muhakeme ka ve gemiler de hareket etmemiş 
te~e ağzı gibi kesik kesik olurdu. rın Marsilyaya hareket etmek rarı verilmiştir. terdir. Marat ismindeki Rus 

tacıra~evtaretnikn bş~ursuzluğu içinde M. Rist Haziranda iizre vapura binecektir. . Türk."R~m-e•n-m-a-hkemeıi drednotu da dahil olduğu halde 
e ır sayı yapmağa mu iki harp gemisinin daha Kara-

fak olamadılar. Buna maddeten gelecek Muhtelit Türk-Romen hakem denizde tamir edilmek üzre 
imkan yoktu denilebilir. Çünkü Hlndlslanda mahkemesi lağvedilmiştir. en hemen her Fenerli topu bir Pari .en yazrlıyor: - Mali Türk-Yunan hakem mahkeme- Baltık denizinden bir iki hafta 'lıklardan bahsettikten sonra qi- misyondaki Romanya, Bulır' 
cara, her Macar da bir Fenerliye mahafilin vasıtası olan Agence Protesto yağıyor sindeki dava adedi lO,OOO den evvel hareket ~tti~leri h~ber a- yor ki: . ristan ve Yunanistan muralllıl' 

nyordu. Financicre tarafından verilen lındı. Bu gemılerın Bogazlar- "Baltık denizindeki donanma !arının vaziyeti dikkatle ta1'
1 

Hulasa edersek iki taraf ta en fe- l' b Londra, 11 (A.A) - Gandi- fazladır. Bunuq intacı için bir d 1 · b ki · T .. k of oyunlarını oynadılar. Bir taraf bir mat~a~ a~ılır.sa Ttkü~kk. h_ük_u nin halefi olan Abbas-Tyabjil çok senelerin geçmesi lazımdır. '.1° _geç~e en e enıyor. • ':1r gelince Karadenizdeki bahri için talimat aldıklarını yazı~ e 
daha iyi oynaııaydı muhakkak ol- me ı ma ı vazıyetın te ı mı bır Dh d k" d - . •• - hukumetı bunlar~n _ge_lecegın.- müvazene bozulmuş olacaktır. Baltık donanması Karadeıııt 

b mu 
.. tehassısa yaptırdıktan sonra aras.ama a .1 tu_z eposu_nu Trakyada mezalim den haberdar edılmıştır Teyıt A" ça üyük bir farkla galip gelirdL. 1 · Hatta yalnız "Pariskaya Kom- · • · kd" d C · t. rr 

ı e e geçırmek nıyetınde oldugu d"l · b" h b ·· B 1 geçtıgı ta ır e emıye ı 

E
lk maçlarında az çok kuvvetli bir Avrupada bir istikraz akti mev- .. - Yunanlıların Garbi Trakya· e 1 mıyen ır a ere gore a - muna" ve "Profintem" gemile- d. d d bulıl nu bu tasavvurunun teşnı mec k d · · d b 1 b"" .. vam nez ın e protesto a 

tesirini gösteren Macarlar zu bahsolacaktır. Bu mütehas- . ' . . - da müslüman emlakine haksız tı enızın e u unan utun rinin Karadenize gelmesile Ru- .. .. ld - 11 sO' şte muhteliti) ve (Viyana muh:... &ısın M. Rı·st olması muhtemel- lis reuıı. M .. · P .. ate_ l_ta .. ra __ fm._dan d_a 1 R ·ı · · k d K nulması mumkun o uguıı ,., ·~ f yere vaziyet muamele eri de· us gemı erının ya ın a ara- sya burada diğer her hangi bir . . . d''I"' 
den daha kuvvetli) •özlerini bu dir. Gene "Agence Financiere" ~uva ık goruydügunu soylemış vam etmektedir. Ahiren 500 bin denize ve Uzak Sarka gönderi- l k d h k ı· 1 ylıyen muhabır nıhayet ı ~a.çlarile filen de tekzip etttler. br 1 1 . .. . · mem e etten a a uvvet ı o - ki. Bızım takımlar ayarında olan bu in bildirdiğine göre Türkiye hü · . lira kıymetinde türk emlakini ecek en soylenıyor. muş olacaktır · ·tıtİ' 

Galatasaraya 2 
1 

-
1 

kumeti bugun·· kü mali azi t l Rangondan bınlerce dok ame zaptetmişlerdir. B el b k İ · - . "Türkiye şimdiye kadar 
1 

,, 

Şa 3 o l" 1- BmaEg up Be- Osmanlı borrl h kk vd ye_ lesi Gandinin tevkifini protesto u onanmanın eş ·ruva- stanbul Bo~azlar ~omısyo- yatkar bir vaziyet muhafaza e• 
- ga ıp ge en .. A.C. Fe- ~ an a ın a ev k .. -

1
- . T f · · zör, iki büyük muharrip (Kali- nunun toplandıbo-ı yerdır. Bunun . . . . . ,,.M-

'le berabere kalarak htanbul tur- velce Pariste aktedilen mukave e~e uzere grev 1 an etmışler- aaarru cemıyetı t F k t annedıl bıl r kı •"' mi itmam etmiş oldu. s. G. dır Milli tasarruf cemiyeti aza- nin, Kari Marx), yedi küçük tor la beraber komisyon, Karadeniz 
1

: a a z • e 
1 

' ıııl' 
Tekau 

.. tler lenin imzalandığı zamanki taah ==·=========== -
1 

- k pido, üç mayın gemisinden mü- sahilindeki memleketlerin 9 kıye de umumı hoşnutsUJl </' 
h_ütleri ifaya m. üsait bulunmadı Ankaray·a giderek Türkiyenin sını çoga tmaga arar vermiş- k d " · · k t · So ti ·n rııe K dıkoy sahasında dün Fener ve tir. Asker, memur, muallim, bü re kep ol ugu söyleniyor. Ka- harp gemilerinin Boğazlardan ıştıra e sın. vye erı bıtİ' 

ordu arasında tekau""tler turnu- gını nazarı dıkkate vazedecek- mali vaziyeti hakkında tetkika- .. . radenizdeki Rus makamatı ta- gec.mesine mani olamaz. Komis zuu baheolan devletlerden .... ...e-
t. B 1 be b H · b tun vatandaşlar cemıyete aza Ol''·, ın finali yapılacaktı. Fakat Fe- ~r. unun a ra er azırana ta aşlıyacaktır, M. Rıst in ha- kaydedi leceklerdir. rafından bu donanmanın parlak yon yalnız, bu sulardaki en kuv ne suiniyet beslediğini g ııl''l 1ı11• .,.r.ı.r maçı Stadyuma na~etmek is aı~ k~ponun tediyesi temin edil zırlıyacağı rapor Düyunu umı.lc - ••• . - bir surette istikbali icin hazır- vetli donanmadan fazla bir kuv ren hiç bir şey yoktur. ~F , 

rinden oynamamı•lar ve Alt m_ı_ştır. Banque de France(Bank miue hamillerile Türkiye hu .. ku' Kadın yurdu l kl 1 " M h b. b · K d · · K d · d b". ··k b' d ~~~w~~~~m~·~~~~·~-~U~~~~~~~~~~~Jm~·~~~~~~~~~~~il~~~~~~~~~~~~~~1 ~·~~~~ uaır ~ntın ara.~~ ~mefil= ~=ne eyu rr ~ "' eremoni a arak k do Frans ın sabık ikinci müdü- meti arasındaki müzakerata e- Kadınları çalıştırma yurdu dan sonra Karadenizdeki belli mini olabilir. manın toplanması davayı w 
1 n .. _ 1 : -- 1 -·-...J ... ı.· ı.. ....... "'... U.,h ... ht,. hnnrl~n a.nnr::a len ... tPrf":k bir hale 1retirivor.'' · 

Husganın ltaradenız filosundan bir aıuharrlp 


