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1- "Neron,, tarihi tefrlka;ırz 
2- Harici haberler 
3- Seyahat notları 

3 lacll sahileıle 
1- Nermlnbn katlll mah

ktlm oldu 1 

fuhuşla harp! 
Bekçier işi bir yol una 
konacak •• 

J - SUz arasında 
2- felek 
3- HlkAyo 

Hakikatin yolu Yeni bir ihtilaf: Fab ika ar kapanacaklar 1 ? .. 
"- Milli ıktısadın her şube

de tesis, tevsi ve inkişafına la
zım olan sermayenin en kudret 
lisı, en bereketlisi "milli tasar
ruf,, tur. Milli tasarruf fikri; bel 
di, hususi, umumi bütçelerin en 
Verimli bir surette tatbikını, 
her bütçenin behemehal müs
ıtıir bir kısmı ihtiva etmesini 
temin eder. Bn suretle her ge
Çen zamanda behemehal yeni 
\le İyi bir şey yapılmış olması
na imkan hasıl olur.,, 

İktısat programında yer bu
~n mühim şeylerden biri de mil 
lı tasarnıfa ait yukardaki esas
lardır; cu esaslara riayet et
ıtıek, hem ferdin, hem cemiye
tin vazifesidir. Her vatandaşın 
kazancı, dolayısile umumi refa
ha hadim olmalıdır. 

Emanet fabrika sahip 
/erini sıkıştırıyor/ 

Fabrika tör/ere 
üç giln mühlet! 

~ 

Cevap! 
Emlakin mahsubu 

reddediliyor. 
--

Cevap Atina sefirimize 
tebliğ edilmiştir .. 

Mefkure .. 
.... 

Türkocakları ve 
milli mefkure 

Kazım, İsmet, Fevzi 
Paşaların beyanata 

ANKARA, 29 (A.A.) -
Türk Ocakları kurultay azala
rı Büyilk Millet Meclisi Reisi 
Kazım, Başvekil İsmet, Büyük 
Erkanı harbiye Reisi Fevzi Pa 
şal ar hazeratını ziyaret ederek 
tazimatta bulunmuşlardır. 

Kendi vesaitimizle, kendi 
nıenabiimizle geniş geniş yaşa
ıtıağa başlıyacağımız güne ka
dar milli tasarruf işlerinde çok 
h?ssas olmak mecburiyetinde
}'ız. Zengin milletler, ellerinde 
k.i serveti yalnız tasarruf saye
sınde kazanmışlardır. İstikraz 
diye başka memleketlere borç 
Vermekte olan milletler; b_u ik
razı tasarruflarının, kazançları
ıun fazlasından vermektedirler. 

ATİNA, 29 (Rumca gaze
tderden) - Yunan Hariciye 
nazırı M. Mihalakopulos dün 
vukubulan mükalemeleri esna
sında Türkiye sefiri Enis Beye 
Yunan hükftmetinin cevabını 
tebliğ etmiştir. Yunan hiikfi 
meti bu cevabınd.ı mübadil em-

. J Jake bitaraf mübadele azaH ta-
İsmet Paşa Hazretleri mur

ahhasları büyiik memnuniyet
le kabul • buyurmuşlar ve "Bu 
raya şevk, neş'e ve kuvvet ge
tirdiniz, Ankaradan da ümit ve 
kuvvet alarak gdieceksiniz. Mil 
li mefkureyi takviye yolunda 
sarfettiğiniz mesaiye pek ziya
de alakadarım. İttihaz ettiği
niz feyizli ve imanlı kararları
nızdan büyük neticeler bekli

Bir trikotaj fabrika.funda 1'Drh hızları 

Okt t h '}' bulda bulunan fabrika ve i -
fU vanın a Sl lil-. malathane sahipleri Sanayi Bir 

de ısrar edilirse fabri-1 liğinde bir içtima yapmışlardır. 
kalar kapanmak teh- Hararetli bir celse 

Bu içtima çok hararetli ol-
likesine maruz muş, bir fabrikatör 20 bin lira 

go .. ru" nu" yarlar! tesis sermayesi olan fabrika-
sına 32 bin lira oktruva resmi 
kesildiğini söylemiştir. 

Dört saat kadar devam eden 
içtimadan sonra Cemiyeti bele
diyeye bir ariza ile milracaata 
karar verilmiş ve bu milracaat 
ta derhal yapılmıştır. 

rafından toptan kıvmet biçil-
mesi hususunda Ankarada ınü
tehassısiar tarafnırlan haı:ırla -
nan projenin bc.'i;ııci maddesin 
den feragat edemiyeceğini be -
yan etmekte ve proje ahkamı
na tebaiyete amade bulunduğu 
nu iJave eylemektedir. Enis B. 
Ank~radan talimat aldıktan so 
nra cevap vereceğini · söylemiş-
tir. Yunan cevabı mutedil a 1-

yoruz.,,. demişlerdir. 

Başvekil Paşa Hazretleri 
gelecek kurultaya daha fazla 
mesai ile dönmeleri ve kalple -
rinde milliyet imanının milte
madi genişlemesi temennisin -
de bulunmuşlardır. 

J,te Hikmet Şevkinin başını kendisile beraber 
ate,e yakan Saime ... 

Katilin, cinayet yerinin ve cenazenin 
!eri ve tafsilat Üçüncü sahifede. 

Türkiye mazide ne tasarruf u 
8Ullerine riayet etti, ne de ikra
~ mevzuuna ehemmiyet. ver
di. Şimdiye kadar hususi ve u
ıt,ıumi hayatımızda tasarruf ye
~ne israf yaptık. Yaptığımız is
tıkrazlar ise, verimli teşebbüs
ler İçin değil, hiç bir semere ver 
n;ıiyen işlere ve masraflara tah
sıs edilmiştir. Halbuki iktısadi 
Programa, ruhlarda bir an'ane 
mahiyetini alan bu teUikkilere 
nihayet verecek ahkam konul
~uşt~r. Kimse için meçhul dc
~ı.l. kı, Türkiye, müsait şerait 
1~~~e herhangi bir istikraz tek
lıfını hilsnü telakki etmektedir. 
Ancak hükürnet, istikraz hak
lundaki noktai nazarını da da
ha evvel tesbit etmiş bulunu
Yor. 

Fabrikatörler Emanet ve cemi
yeti belediyece talepleri kabul edil
medili ve Uç gUnlUk milhletln hita
mında reomln tahsilin~ kalltıtıldığı 
takdirde fıbrlkılırını kapatmığ11 ve 
faaliyetini tatile karar vermişlerdir. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kazım Paııa Hazretleri demiş
lerdir ki: "1'iirkiye Büyük Mil-'==~-===-=-=~~~======~~=~=~~-==· 

Sanayi birliHI rı'isi san/si 
KIJ:zım Ziya Bey 

Emanet şehir hudutları da
hilinde bulunan biltün fabrika 
ve imalAthanelere müracaat e -
derek müterakim ve 1929 senei 

Sanayi birliği bu tetebbtısll seme
re vermezse İktıaat vekaletine ve sair 
makamatı allyeye müracaat edecek 
ve Emanetin oktrua reamlle TUrk ıa
nayllnl tehdit ettiflni arroylayecek
tlr. 

Daha kaç lira? 
Aldığımız maHlmııta nazaran 1929 

senesinde fabrikalardan alınacak ok
trua vergisi miktarı 90 bin lira tah
min edilmekte idi. Bunun 82 bin li
rası tahsil edilmiıtir. Halbuki daha 
Emantt fabrikalardan 90 bin lira ka
dar bir para istemektedir. 

Diğer taraftan Şehremini muavini 
HSmit Bey bir muharririmize: 

, "Hariçte~ istikraz, memleke
ti yeni külfet ve borç altµıa so
~ar. Bu sebeple bir istikraz, ha
rıce ödenecek sendik borçlar
dan daha fazla bir gClir temin 
ettiği mevzular için ve meinle
\tetin siyasi, iktısadi nizamım 
halde ve atide ulal etmemek 
§arti!e; derpiş edilebilir.,, 
b Bu şerait altında yapılan bir 

maliyesine ait oktruva resimle
rinin ilç gün zarfında verilme
sini istemiştir. Halbuki İstan
bul fabrikaları bu parayı defa
ten verebilecek vaziyette değil
dir. "-Böyle bir muameledtın ha

Dün bu tebliğ üzerine İstan- berdar değilim!" demiştir. 
orcun yüküne, hem millet se

\le seve katlanır, hem de parayı 
Y~recek olanların emniyet ve r 
ıtıınadı kuvvetli olaca~ı için , 
§artları da o nisbette hafif olur. f' 
Şüphe yok ki, bu prensiplere 
kudret ve salahiyetini münha
sıran halktan alan demokratik 
idareler riayet eder. Yeni Tüt"
lthiy~, höyle bir idaredir. Cüm-
urıyet hükilmeti dev Letin va

ı:ifesini şöyle telakki eder: 

ms B. M. Mlhalalt.opulos 
dedilmekte oluI\ diplomasi ta
rikile yapllacak milzakere ne
tlcesindebiritUı~ zemini bulu
nacağı limit edilmektedir. Bu
raya gelen bitaraf mUbadele 
Azasındıın M. Anderson bugiln 
Başveki!le Hariciye nazın tara 
fmdan kabul edilecek, milbadll 
emlfık meselesi hakkındaki Yu 
nan noktai nazarı kendisine i -
zah edilecektir. 

Allah muvaffak 
etsin!.. 

İstanbul avukatlarından olup Ad-
liye vekiletince A~liye mahkeme i 
ha mlllhimllğin• s;;:..-
tayin edilen ı:ı~;· 
han H. dtln yer. 
vaıifeslne ba9Ja 
mıgtır. lleyhan H 
birinci ticaret ma 
kemesi emrine ve 
rilmlttir. İlk ka 
dm h~ltimimlz dü ı 
hAkim elbisesi!< 
ite baslamıı ve bı 
tedbiri ihtiyati ka
rarını tetkik et- 1 ıcr.rt!t ma.... k.:r.ıl!lı. 
migtir. Beyhan H. aza mülblmi 
ayni zamanda bir Beyhan H. 
kaç iflh kararına dı İmzasını atmıt

I tır. 

let Meclisi teşekkülündenberi 
milliyet prensipine istinat et -

(Mabadi 3 üncü sahifede) 

Münakaşa 

Gayri mübadiller 
dün tuplandı 

Oayıi mübadiller Cemiyeti 
heyeti idaresi dün içtima et
miştir İçtimada 
bilhassa ınusak
kafat aahabının 
vaziyeti etrafın
da müzakerat 
cereyan etmiş
tir. Yunanistan 
da emlaki bulu 

' nanlann hakla
rının ı,.ıyaına mE 
ydan verilme -

' mesi için hilkfi
: met nezdinde 
1 bazı temenniyat- Cemıy~r rei~i 

ta bulunulmasına Hüsoyin B•1 

karar verilmiştir. Maamafih 
yapılacak teşebbilsatrn kat'! 
şekli gelecek içtima"a talik edil 
miştir. 

Istanbulda yeni 
teşkilat yapılacak! 

Nufus müdür
lerine yeni iş! 

Burada yalnız 4-~ me· 
murdan mürekkep bir 

teşkilat kalacak 
r ı 930 scnei mallr,e bütçesin
de İskO.n umum müdiirlilğü !ağ 
vedilmektedir. 

Bu hususta aldığımız ma!U
mata g!Sre müstakbel iskO.n ida 
resi şu şekilde olacaktır. 

HUkfimet nezdinde umumi 
iskan müdürlilğU ilga olunduk 
tan sonra iskan işleri muame
latı Umumi nilfus mildürlüğil
ne devrolunacaktır. İskan umu 
mi mtidilr!Uğilnden açıkta ka
lacak memurların da mağdur 
olmamaları temin edilmiştir. 

' il 

kilçük bir memur kadrosu 
birlikte nüfus müdürlükler. 
devrolunacaktır. 

l haftalık bayramlarını neş'e içinde ge 
çirme]eri idf. Her iki maksadımızda 

Bundan maada arazi sahibi 
gayri miibadillerln vaziyeti de 
görilşiilmüş., Anadoludakl Yu
nan emlakinin varidatı mesele-

İskAn umum müdilrlüiünün 
laivinden dolayı bütçede mü
him miktarda bir tasarruf ya
pılmaktadır. . A • • 

Vilayetlerde de ıskan ışlen 

Fakat yeni teşkilat, bund 
sonra, gelecek muhacirler 
sevkleri ve tesçil işleri ile m• 
gul olacaktır. Esasen Ma· 
nihayetine kadar teffiz ve te 
lik işleri ikmal edilmiş 

· Devletin başlıca vazifesi, 
~alkın maişetini kolaylaştırıp 
refahını temin etmeğe çalışmak 
tır.Bugilnkü manada devlet;ınil 
let iktısadiyatını tanzim esası
tıa istinat ve bu gayeye tevecf Üh eder. Hakikl demokrasinin 
tabı ve hakikatin yolu budur. 

sine temas edilmiştir. 
1 da muvaffak olduk. Bunlardan başka -----------------------------------------

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

'"acar hariciye nazırı 
Atinaya gidiyor 

. Pe,te, 29 (A.A.) - Y1una
:11stanla hakem muahedesini 
~ll1za için M. Valko Atlnaıya gi~ 

ecektir. 

Mektepliler 
miisabakası 

51 inci hafta başladı 
51 inci hafta başlamıştır .. 

Gazetemizde çıkan haber· 
!erden en mOhlmmlnl seçip 
c~martesl akf&mına kadar 
IDOsabaka memurlujtuna glln• 
deriniz. 

bir gilniin beyllfll ber. llllllr .. derler ga1 Necdet Bey de 
bfr haftanın beyliğinin aon gilniJnil T/Jrkoca(Jı riya

set makamında arlt.adaılarlle birlikte gertrlyor. 

Çocuk hakimiyeti bitti! 

Küçük Reis, hanım arkadaş]arının ihmal 
ve tekasülünden şikayet ediyor 1 

Dün çocuk haftasının son günü i-
di. Yarının büyükleri, bu bir hafta 
süren hAkimiyetlnden ayrılarak yer
lerini bilyilklerine terkettiler. Bu mil 
nasebetle çocuk erkanından TUrkoca 
ğı reisi Necdet Beyle &örilştUk. Kü
çük reis bakınız neler anlatıyor: 

"- EvvelS şu cihete işaret etmek 
isterim: Bazı gazeteler, bir çocuk sal 
tanatından bahsediyorlar. 

Cümhuriyet devrinde "Çocuk sal 
tanatı" ne demektir? Demokrasi dev 
rinde su1tanhk oJamıyacağınr düşüne 

·-

miyorlar mı? 
Protesto etmcği düşünaük. Fa

kat zaten bir haftalık Mkimiyetimiz 
var. Göz yumup açıncaya kadar ıe
çecek. Bir haftalık hakimiyetimizden 
ben ve arkadaşlarım do4ruıu pek 
memnunuz. Bize kalsa mevkilerlmlıi 
bırakmayı aklımıza bile getirmezdik. 

- Bir hafta içinde ne gibi işlerle 
me§gul olundu? 

- Ben ve arkadaşlarım. canlabaşla 
çalıştık. Maksadımız. Türk çocukla
rını biribirine tanıtmak ve onların bir 

bizlerin-yani kilçüklerin-sıhhat ve 
terbiyelerine nasıl bakmak lhımgel
diğini, miltehassrs doktorlar ağzın
dan annelerimize dinlettik ve öğret
tik.. .. Musabakalar tertip ettik. Bü
yük bir balo verdilr. 

- Ocağın bir haftalık heyeti idare 
sine mensup arkadaşlarınızdan mem
nun musunuz? 

- İki hanım müstesna olmak şar
tile evet . 

Ve izah etti: 
- Bana öyle geliyor ki, bu hanım

Jar "vazife" nedir bilmiyorlar ve bil
miyeceklerdir. Düşününüz: şimdi 
vazifesini ihmal eden bu küçük ha
nım arkadaşlarım, yarın bir meb'us, 
bir belediye veya her hangi bir daire 
reisi olursa halimiz nice olur?!" 

Ocakta verilen dünkü 
Konferans 

Diln Türkocaiında, doktor İhaan 
Hilmi B. t;ırafmdan "sinirli çocuk
lar" mevzulu bir konferans verilmiş 
tir. Mütahaasıı doktorun konferansı, 
kalabalık bir anne kütlesi tarahndan 
alaka ile' t<ıklp edilmiştir. 

Bugün Tepebaşında. küçükler, bü 
yüklerine son bir veda müsamereai 
vereceklerdir. 

Darillftinun ve yüksek mek

tepler mezunlarına mahsus Fa

külte talim taburundaki altıncı 

devreye devav:ı eden gençle-

rin imtihanları dUn bitmiştir. askerlik ruhunu ve~n Tali 
Bu suretle yüksek askeri ehli- taburu kumandanı ve hey 
yetname alarak Cilmhuriyet . . . . . 
ordulanrıa iltihak edecek olan 

1 

talımıyenın grup halındekı r 
gençlerle bunları yetiştiren ve simlerini dercediyoruz. 

tyma 
ri ref 

tize 
J 



· " 'Mllliget,, in tarihi tefrikası: 15 

·::cNERON 
~ ~ 
· .lakleden : 

I 
KAMRAN ŞERiF 

~'. ıırsise intihar etmeaı ı,ın emir v•rlldl(JI 
.;.,nan onıı e11 çok acıyan Neron oldu I 

ı eron samimi göz yaşlan dö 
c k azatlının meziyet ve 

etlerini göklere çıkardı, p
tendisinden istenilmiş olsa 
·e bir emirnameye imzala

; a asla razı olmıyacağıru söy 
. Bu hareketten kimse bir 

•ı uılamadı ve herkes ona Ne 
ıi n garabetlerinden biri na-

leme halkı istedikleri gibi asıp 
keeiyorlardı. Yeni Kayaer hal
kın salahiyetini temin, imparıı.
torluğun şeref v-e hayııiyetini, 
kanunlarını iade edecek olursa 
ezeli şehir için ne saadet olacak 
tı!... 

Senek şakirdine: 

- Ougustus devrini ihya et
melisin r diyordu. Ougustus'un 
en sonra olduğunu sen ilk önce 
olmalısın! 

e baktı. Halbuki bu hila
l Neronun zaman zaman de
~~ ,'u tecelli ettiren ani ve de
l • .,~öriişlerindendi.B!itün ikba 

J 1 . anasına medyun olduğu Neron Romanın halaskarı ol-
1 ı , atte gene anasına karşı mak isti.yordu. Büt!in kainata 

afaa edilmek l!izumunu önünde diz çöktürmek için fa
, l:diyor ve günün birinde ziletkar olmak icap ediyorsa fa
~lisi ile elbirliği edebilecek ziletkar olmakta tereddüt et
i' bu birick adamın akıbeti- miyecekti. 

ı
cıyordu. Fakat imparatori- O sırada,insam kendi fevkine 

' karşı durmak hususunda çıkaran ve kalbine ilahi bir saf
" line hiç ummadığı iki zahir vet veren bir heyecan ve hayra 

luştı: Senekle Brutus. niyet devresi geçiriyordu. 
Bir adam kararı imza eder

: :ron imparator harmaniye- k .. 
1 

d". ,, b' h . 
vmekle sanki ruhan değiş- en. soy. e. ıg·ı· şu soz ır. . al~tı 

ı ~gibi idi. Hakimiyet ümidi ruhıyesıı_ıı gos.tennek ıtıbanle 
1 \ + aşamak başka, hikim ol- şayanı dıkkattı~: 

f başka şeydir. Artık arzula- . - Ah!~e~kı yazı yazmasını 
ı o arzulann tahakkuku ara- bılmeseydım ·· · ·. 
}ı hiç bir mania, hiç bir fa- • Ncron, Senc.kı.n kaleme aldı
<>talmamıştı. g.ı~.fakat kendmın de kabul et-
u esnada gururunun sesi tıgı saltan~t nutkunu. S~na.to hu 

1
itisine muttasıl: zu~nda ~ındarane bır ıhtışan:ı-

\ · .ı Dünyaya hakimsin! diyor- la.ırat ettı. Tam manası.ıle bır 
ı .11{udretine hudut yoktur! htirriyet mukavelen~mes: ?la_n 
' ~ger taraftan vicdanı fısıldı- bu ~ut~u •. yalnız gosterışçı hır 
., . ı u. ha tıp gıbı okumakla kalmadı, o 

1 
l y0 ·r · b. · ? nu iman ve vicdanı üzerine söz 
11 azı enı ılıyor musun... .. 1. b' · 'b' · 

1 } • . . .. _ . _ .. .. • .. .. 1 so.l'. ıyen ır ımperator gı ı ırat 

' .ı İnsan kalbini okumaktaki ettı: R b · memu tt" 
ı • · b · d · 'kb 1. d - omanın em r e ı-
aretı nıs ctın e ıstı a ı e .. · l · d ı· k .. d" • .. , J . Klodl ü gı sı:ı: erın e ayı gor ugu-

• }. te mahır olan us m - Uz 'f · t k bb"l d k n vazı cyı e a u e er en, 
ı neye kulak asmadı, gurura bö 1 bi f • · 

ı.llm d ye r şere ene men şeım, ne 
a 1

• . de imparator tarafından evlatlr-
, man~nda ~crayı salt~.nat e- ğa kabul edili itibarile istih-
sankı kutsı şahsı degıl, biz- ş. .. . 

•rıkı·· ba · t · A la d kak kesbetrnedıgımı beyan ede-• u sıre tı. rzu nn a · B 'f 
d'l 'h · 1 h'k' rım. u vazı e bana Roma Se-

lı • /R1 • 1 tıras arına. a_ ım do- na tosu ve orduları tarafından 
1 omanın azametı ugrun a ·1 b' d' d N"f • ı.: l · d · 1 'hmal d Ki verı en ır ve ıa ır. u uz ve 

~ '1 ı saa etın ı e en o l"h' · b' k"l 'b 
o ,ı ilahlar adadına ithal edil- sa ". ıyse.hml ır ve abeettebn. ı • ~-
f li k 1 rettır. ız o masanız n ır ı11-

!J ' 
1
-e kyı tıafr .. ·d· N k çim. Ben ancak sizin · namınıza 

ı lıö' :ne tar ın an erona o u 'd · · k · · -A , • k b 'f ı areı umur etme ısterım. 
1\ . ı nut un u parçası tezyı - Sonra sözüne devamla : 

' ıandelerle karşılandı. T "b · l" · · "f • k k S k" .. - ecru esız ıgımı, za ıını, 
_ !r es nutu ta ene m us- cehaletimi muterifim. Fakat en 

ı nu sarahaten tanıyor ve o- "k 1 ba · tk" .. · 1 · • a ı ve sıre .. r muşavır enn 

ı J . 1 ıgu nutukları başkasına yaz · d ·1 h k t d k · 
" l . . b ırşa ı ı e are e e ere en ası-

1 ı yenı unparatorun u ac- l" f' 1. k d' .. k · · · f d' d ane e a ı en ıme orne ıttı-

bl 
1 
! eeeta e fıtyorsu. k t Klod' haz edeceğim. İtimadınıza iha-

..J er ra an ene e ı k· t "h" ·· d r ı h' d kah h' . 1 net etmeme , evecu unuze -
_. ey ın e a ıcvıye er ya · l' k 1 k t d" °' k d h 1 d 1 aıma ayı o ma .... ste ustu-

1 on an ıncını a ıyor u · ru hareketim im olac~ktır ! 
. ıkat filozof bu hiffeti gös- (Bitmedi) 
· esine mukabil, şakirdi için 

1 
me aldığı saltanat nutkun-

!. rensiplerine sadık olduğu
;bat etti. Neron'un tahta 

{ rıesi Roma için bir saadet 
inin başlangıcı addolundu. 

ı ; imparator samimi idi. Her 
1 kendisini nasıl umuyorsa 

• r olmak istiyordu. Seneler
' ıeri Senato hor ve zelil gö-
1 ıckte idi. Klodius bir kere 
: n balığına nasıl salça yapı

l ~ı hakkında mütaleasmı al
i için koca Ayan Meclisini 
ı 1 

laa davet etmişti! Fesat er • ı etrafa korku salıyor, azatlı 
ı ırkalarmda bir sürü dalka
ı taşıyor, vergiler tahsil me
ı lannın elinde kalıyordu. 
iUtün müessesat mülga, ka

.ar metruktü. Bir takım za

•• •• •• • • • • • • • • • • • • • ı • • ••' 
• ~ ktır. 

' 1 stihbaratımrza nazaran bir 
, ' viliyetlerde iskan işleri bit 
• olduğu cihetle muamelatın 
ıs idarelerine devri dolayı-

1 nüfus memurluklarmm kad 
İ' nrun tezyidine lüzum gö
ıemektedir. Ancak İstan
vilayeti mevkii itibarile bir 
yerlerin transit istasyonu 
ıgu cihetle buranın teşkila

...,,.,.,,_•, L1Susiyeti haiz olacaktır. 
Ju itibarla İstanbul iskan 
ıirlüğü muamelatı için nü
müdürlüğiine merbut aza
·n memurluk bir masa tes 

mutasavverdir. 
lırimizde bulunan Unıu
'n müdürü Hacı Meh-

Amerikalı 
banger 

Yunaniatan'ın istik
raz yapmak istediği 
grup mümessillerin
den birisi şehrimizde ----

Yunaniatanxn bir istikraz akdx i
çin temasa girdiği bir Amerikalı 
grupun mümessillerinden ve Federal 
Revize bankası sahiplerinde M. Da
ntel Bruk dün Toroa ekspresile şehri 
mize gelmiştir. M. Daniel Paskalya 
yortuları eanaıında Atinaya gitmlt 
iae de o 11rada M. Veniıı:elos Girltte 
bulunduğundan kendl•ile görütcme· 
miftir. 

Amerikalı maliyeci dün ıehrimiz
deki ecnebi bankalarından birini zi
yaret etmit ve Türkiye maliyesi hak
kında bazı mah1inat almqtır. Kendi
sine, Cumhuriyet hükllmetinin teeı
süsünden beri hariçten 10 para bile 
almadığı söylenmiş, buna mukabil 
Yunanlstanın yekunu 16 milyon İn
giliz lirasına baliğ yedi istikraz ak
dettiği bildirilmittir. Bundan maada 
Türkiyenin bir çok menabie malik ol
duğu, mücavir hülcilmetlere niıbetle 
kredi açılmağa en ziyade layık oldu
ğu isbat edilmiştir. 

Dün kendisile görüşen bir muhar
ririmize M. Daniel aon teıebbüsatı 
hakkında bir şey söylemek istenıe
miş, bütün suallere kartı yalnız te· 
bessüm etmekle iktifa etmiş, şlmen
diferlerimi• hakkında sitayişte bulu
narak demiştir ki: 

Bey de Hazirandan ev•.'el '.'-:- Sizi temin ederim şimendifer-
a a .)d •reP. teşkilatın lerı1ıdnz s

1
on derece temiz ve mükem~ 

1 · 1 f' m ır. nsan rahatca seyahat edebı
e, ıcap ecen tas ıye nıu- 1 liyor Biiha""" memmurların nezake-

t na ne·:arct cyliye ... ektir. ti şayanı tebriktir. 

HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER ':}?=:;;::;;::=;;:=-~-. -- _ 
w~~~ifi 

Eğer kağıt üzerinde kalmazsa .. S . k . d ----- . anayı ongresın e 
hakkındaki verilen kararlar 

• 

Nihayet şark tamiratı 
itilafname de imza edilmiştir .. 

imza merasimi nasıl oldu? 

ANKARA, 29 A.A. - Sana-ı edemiyecekleri için hükumetçe 
yi kongresi dün akşam ve bu tetkikat yapılması ve memleke 
sabahki toplanmasında muhte- tin bertarafında münferiden ça 
lif encümenlerin raporlarını mü hşmakta bulunan do~rnmacıla
zakere ve kabul etmiştir. Kabul rın sanayi ve ticaret odaları de
edilen temenniyat meyanında laletile gruplar halinde koope
şunlar bulunmaktadır: ratiflere rabtı ile vaziyetlerinin 

M. Loucheur'ün nutku ve di
ğer ınurahhasların temennileri 

Mağnisa Aydın pamuk ista- ticari mahiyette tebellür ettirii 
syonlarının bir an evvel faali- mesi. 
yete geçirilmesi, Geyve ve Ak- Kongre bugün öğleden son-
hisar pamuk ovasında bir pa- ra tetkrar toplanacaktır. 

Bu itilaf ihtiyacı temine kifayet 
edebilecek mi acaba? 

. -----------
PARİS, 28 A.A. - Şark tamiratı 

hakkındaki itilaflar dün hariciye ne
zaretinde saat 19,40 ta imza edilmiş 
tir. Celseye M. Loucheur riya&et et -
mekte idi. M. Loucheur, bu itilafların 
akdinden ve konferans azasının bu 
neticeye varmak hususunda gösterdi
ği samimiyet ve hüsnü niyetten dol
ayı memnuniyet beyan etml,tir. 

M. Schober 
ya, İngiltere ve İtalya murahhasları 
kendisini tebrik eylemitlerdlr. Çin de 

M. Schober Paris'te 
PARts. 28 A. A. _Avusturya Düzelmfyenbelde 

Başvekili M. Schober Parise gelmiş- 1 Ç. d k k 
tir. İstasyonda reisicumhur tarafın- . ın e gene arışı -
dan gönderilen bir mümessil ile har!- } kl b " d • 1 
ciye nazırı M. Briand ve bir çok ma- l ar aŞgOStef 1 

muk istasyonunun tesisi, pa-
muk tohum tevziinin hükumet Kongre halıcılığın himaye
tarafından kontrol altına alın- si ve dokumacılığın koopera
ması ve ziraat bankasının bu hu tifleştirilmesi, asgari on beş se 
susta esaslı bir surette alaka- nelik bir sanayi programı teş
dar olması, 471 ve 340 numara- kili, sanayiin nasyonalize edil
lı kanunla hah nesç ve imalin- mesi için tetkiki, ithalat eşya
de kullanılan çözgü ve kaıılı:am sında muamele vergisini tezyit 
ipliği muafiyetinin kaldırılma- suretile sanayiden bu verginin 
sı, hükftmetçe mevcut muafiyet alınmaması, saydiye kanunu
lerden maada hahcılığm daha nun tadili, İstanbul rıhtım şir
fazla muhtacı himaye olduğu ketinin asri tetkilatla teçhizi, 
görül!irse halıcıların hariçten it imtiyazlı şirketlere ait demir
hal edecekleri bilumum mevad- yollarında da tenzilatlı tarife
dan gümrük resmi alınması ve nin tatbiki gibi temenni karar
halı ihracında münasip bir prim lannı tasvip ederek mesaisini 
verilmesi, memleketin hertara- bitii:miştir. 

ruf Avusturyalılar tarafından selam-

1 
<:1.1.1._ NGHA Y, 28 (A.A.) - fında yapılmış olan el tezgahla Bu kararllll' kitap halinde 

İtilafların imzasına batlanmadan ı ~ 
anmıştır. ş · d l lisinde ma evvel M. Briand murahhaslara hoşa- M. Schober, Fransa hükumetinin an~.ı~_r a . ."e, ıa:.'a 

rının kendi sermayelerlle tesis neşrolunacaktır. 

medl beyan etmiş' ve bir çay zlyafe- davetine icabetten dolayı büyük blr hallı l,;ın hukum·~tı taralından 
ti vermiştir. İmza muamelesi bittik- memnuniyet duyduğunu söylemiş, örfi idare ilan edilmiş, komü
ten sonra söyle~iği nutu~ta M. Lou- bu ziyaretinden istifade ederek Fran nistlerin ve işçileri-ı galeyan ve 
cheur Lahey m':'za.kere!erı esnasında 

1 
sız ricaline Lahey konferansında A- tahrikatı neticesi olarak 150 

ortaya çıkan gliçluklerı ha~ırlatmış. vustury.aya gösterdikleri yardımdan . . 
müzak~rat esnasında _k~ndısıne. ~os- dolayı yeniden teşekkürlerini beyan kadar kımse tevkıf olumuş~ur: 
tane bır surette ve bul:'uk bır ıt~m~t edeceğini il§ve etmiştir. Bununla " "bera~e~ ~ızı.laı, 
göstererek yardım etmış olan İnıglız M. Schober Fransaya vaki olan bu tarafından hala yem suıkastlar
ve lt~lyan mu.~a~haslarını, konferans seyahatının Avu•.turyayi terakki ve; yapıldığı ve Şanghay mıntaka 
ıle alakadar h.ukuınetl~rın murahhas- inkişaf ettirmek ıçin yapılan şeyler I sının bir çok yerleri.nde eski-

Dainler vekilleri Maliye 
vekilile giJrüştDler 

larını ve Bclçıka, Lehıstan, Portekız, hakkmda izahat vermesine imkan te- l · d 1 ! ld '. 
Y_unan _ve do':"inyonlar miimessilleri- min edeceği fikrinde bulunduğunu 1 Y'.1 çet~ en °. aşma <ta .0 tıg~ 
nı teonk etmı~tır. 1 ve Fransanın Avusturyadaki vaziyeti 1 bıldın~ıyo~. Bılha.ssa Kıangsu 

M. Loucheur bu itilaflarla alaka- eskisi gibi takdirde devam edeceğine nun şımalınde Kıngsur.hen' de 
dar devlet ada.,;Jarının üç aydanberi kani. bulu~duğunu söyled_ikten sonra 1 bir eş ki ya çetesinin mitralyöz
göstermiş oldukları samimi dostluk demıştır ki; bu h~l.ve netıce Avustur !erle şehre hücum ettiği, butt\11 
eserlerini itilafların tatbiki esnasında yanın menfaatlerını, Avrupada sulh 1 memurları ve ahaliden 1000 
da izhar etmelerini temenni ederek ve müsalemetln muhafazasını ve Av-1 k d k' . "ld" d"I 

·ıı ti ı d ı b' r-- ·ı 1 a ar ımseyı o ur u <ten son nutkuna nihayet vermiştir. rupa mı e er arasın a e ır ıgı ı e 

1 

. . . . 
çalışma tasavvurunun hakikat saha- ra şehırdekı bınalann hepslnı 

Macaristan, Rumanya, Yugoslav- sına çıkmasını kolaylaştıracaktır. ateşe verdiği bildiriliy )f 

Seyahat notları 

Niçin aleyhimizde düşünüyorlar 
Türkiye' de milyonlar kazanaııların şükra

nı nimet yerine aleyhimize yaptıkları 
propagandaııın hikayesi çok hazindir 

Berlinde büyük bankalardan biri- şu fark ile ki muhatabımda bize acı- den biz Avrupa sermayedarlarının 
nin direktörü ile tanıştım. Beni bir yan, bizim böyle olduğumuzu istemi- kontrolünü istemlyormuıuz, memle
gazeteci sıfatlle değil, bir Türk sıfa- yen bir adam hali vardı. kette servet hisıl oluncıya kadar ma
tile kabul eden bu zat isminin gaze- Muhatabımla ilk müsadememiz bir li istlklalimizden bir parça fedak&rlık 
te sütunlarına geçmemesinde pek ıs- kelime üzerinde oldu: O, Türk borç- yaparsak ne çıkarmış, gazetelerin son 
rar ettiği için ben de bu noktayı ka- !arı diyordu. Ben derhal ta•hlh et- yazdıklarına bakılır&a Ankara hükfi
palı geçeceğim. tim: Osmanlı borçları! Muhatabım meti kendi imzaladığı mukaveleler 
Muhatabım Türkiyeyi ve bilhassa bu noktada fazla izahat vememe ma- için de tediyat yapmamağa karar ver

lstanbulu kl!.fi derece biliyor: Tarab- hal bırakmadan aradaki farkı anladı mit imiş, bu şayia tekzip olunmadığı 
yanın mehtabına, Karacaahmedin ser ve bir parça yumutadı. Fakat tecavU- için Türkiyeye ait bütün emeller ve 
vilerine, Yakacığın suyuna, Büyüka- zi vaziyetten ayrılmamak için hissi- teşebüsler felce uğramış imiş .... 

ANKARA, 29 (Telefon) -
Düyunu umumiye murahhas
ları bu sabah geldiler. Mü
messiller Maliye Vekili Saraç 

Franaada 
Kim olacak ? 

Şimdiden bir hayli 
namzet varl 

PARİS, 29 A. A. - M. Doumer
gue'in gelecek sene Versayda kongre 
·tarafından lntih•,. 
edilmesi liizımge
len halefinin inti
habından bahseden 
Echo de Paris ga
zetesi hiçbir zaman 
relsicümhur intiha 
bmda bu kadar çok 
namzetlikler der
pif edilmemiı ol
duğunu ve henüz 
daha bir sene ka-
dar uzun bir zaman M. Briand 
olduğu halde siyasi mahafilln bu me
sele ile motgul .olmakta bulundukla
rını yazmaktadır. Mezkür mahafll ta 
rafrndan sık sık ileri sürülen isimler 
ounlardır. Ayan va meb'usan meclis
leri reisleri M. Doumer ve M. Bouis
son. Bunlardan sonra M. Lebrun, M . 
Clementel, M. Peret, M. Briand, M. 
Cheron ve M. Boullloux - Laffont. 
Mezkt:lr gazete M. Doumergue ile M. 
Poincarenin namzetllklerini koymak
tan kat'lyyen istinklf edeceklerini 
yazmaktadır. 

---..... ----~ danın deniz banyosuna meftundur. yat cephesinden taarruza geçti: Türk Btitiln bu "imi§., !eri tevlit eden 
Türkleri seviyor, Yahudileri beğeni- ler taahhütlerine sadakatlerile meş- haleti ruhiye şöyle htllasa olunabilir: Korkunç bir tehlike 
yor, Ermenilerden pek hoşlanmıyor, hurdurlar dedi. Ben buna cevaben, Onlar alacaklı, biz borçlu; onlar kuv-
Rumlardan nefret ediyor. İlk önce harbi umuminin başlangıcında Kay- vetli biz zaif; alacaklı icabında borç- MELBURN, 28 (A.A.) 
festen şapkadan. haremden ve peçe- ser ordularının Belçika bitaraflığını !unun yorganını da sattırabilir ve Darülfünun İktısat milderris
den, tekkeden ve medreseden, bir çiğnemeleri l§zım geldiği zaman Al- kuvvetli lüzum halinde zalfln canını !erinden M. Gibbiıı Darülfünun 
müddet sonra aa Latin harflerinden man hükfımetinin imzasını havi bir da alabilirken nasıl oluyorda borclar d .. 1 d' .. b' k • a soy e ıgı ır nutu ta, 
bahsettik. Kah ben söylüyorum o taahhütnameye bir Alman Baıvekill- itinde bu icra kanunu tatbik edileml milli varidatın her sene dai
dinliyordu, kah o itiraz ediyor ve ben nin (paçavra) demekte hiç tereddüt yor? 
cevap veriyordum. etmediğini ve 9imdiki Alman Cümhu Muhatabıma Jltife tarzında bu bil- mi surette 50 milyon İngiliz 

· Muhaveremiz mütekabil bir neı'e- riyetinin Versayde kabul etmiş oldu- !Asayı yaptıktan aonra bizim için bir lirası raddesinde azalmakta ol
nin açtığı dilz ve kolay bir saha iize· duğu tamirat ve tazminat borçlarını Rus meaeleııi mevcut ve varit olmadı- masından dolayı amele ücret
rinde yürürken iktısadi bahse geçin- Cenevrede,Lokarnoda, Parlste veLon ğını, Türkiye polialerlnln Berlin so- terinin biraz daha indirilmesi 
ce muhatabım birden yu"' zünü et..itti. drada dört defa lf!§a tehdidile verme- kaklarında ayda iki defa kommUniat · A• b'l' d' F lflzım geldiğıni, böyle yapılma Sanki bir tarafı çimdiklenmiş gibi mek istediğini söyliye ı ır ım. a- !erle kurıun teati eden Alınan poli-
burkuldu ve sebebini aormağa vakit kat muhatabımı kızdırmak işime gel- sinden daha çok rahat olduğunu, kan dığı takdirde işsizliğin korkunç 
bırakmadan: miyordu.Onu söyletmek lizımdı. Yal pahasına kazanılan her hangi bir la- bir şekil alacağını beyan etmiş-

- ı,te anlatamıyacağımız nokta 1 nız şunu söylemekle iktifa ettim: tiklali istikbale ait bir ihtimale feda- tir. M. Gibbin, ücretlerde yüz
Dedi. Ben buna zaten hazırdım. - Sizin taahhüdata sadakat dedi- edemiyeceğimizi söyledim ve borçlar de 5 nisbetinde tenzilat yar.ıl-

Tu .. rk Maliye ;•lenn· 1• Avrupada h'dı'- ğiniz şey ile bizim milli varlık dedi- meseleıini izah ettim. Bana öyle gell '-~f· l .. . d .. 
..,.. d •• • ka ı b ·ki masmın .... ı ge ecegını e sr.z 

ıelerin hakikati değil, alakadar me- gımız şey rşı aımca u ı zaruret- yordu ki muhatabım sözümU kese-
hafilin. propagandaları ı~-re ettiğinı· ten hangisini ihmal ve hangisini ter- rek: "Efendi, bunlar bizce malfim lerine ilave etmiştir. 

Ud 'h d ğ" . . . ) 1 d' 1• 1• 1• 1• 1• 1• 1••• 1•••1• 1•••1 bildiğim için muhatabımı Tarabyanın cı e ece mızı sıze soranın. şey er ır.,. diyecekti. Halbuki o, Os-
mehtabı, Karacaahmedin servileri, Muhatabımı kııdırmadığıma isabet manlı borçları işinin naaıl meydana Türkiyeye yırtık bir yol çantası ve 
Y ka k d ban etmişim. Bana hak verdi.Biraz tevak çıktı"ına, dayinler veklllerinin -•·in sudan br tavsiye mektubu ile gel-a cığın suyu, Büyü a anın - " ,..._ 
yoları kadar Türk HükQmetinin ma- kuftan sonra; geldiklerine, hastalığının sebebi ve ça diği halde Türk hazinesini sülük gi-
liye siyasetinden haberdar etmek - Ah ıu Ruslar, dedi, sizi hep on- resi ne olduğuna dair benim -pek bi emerek Boğaziçlnde saray kadar 
makudile ne söylesem faidesiz ola- !ar kandırıyorlar. te maliyeci tarzında olmıyan- iza- büyük yalılar yaptırmış ve Almanya 
ca<nnda fÜphem yoktu. Tarabyada Ben bu nakaratı işitmeğe de hazır hatımı dikkatle hatta hayretle dinli- ya milyonlar göndermeğe muvaffak 

1>" idim. Muhatabım kanaatlerini birer yordu. olmuıtur. Bunların, şükranı nim•t 
mehtabı görmek Tokatliyan otelinde 
bir kaç gece gcçfrmeğe, Karacaah- birer döküyordu: Ankaranın siyaseti Muhatabımı ikna edip etmediğimi makamında, fena propagandanın piş-
medi tanımak ve Yakacığın suyunu maliyesi Moskovadan direktif alıyor- bilmiyorum. Yalnız ben şuna kani ol darlığını yapmalarım hiç müsteb'it 
tatmak için bozuk kaldırımlı sokaklar muı, borçlar . hakkında hükumetin dum ki iki tarafın anlaşması için ilç görmem. Buna mukabil, muhatabım 
da glinlerce dolatmağa, TUrkiyedeki son verdiği kararı bize Ruslar ilham dört bin kilometrelik bir mesafeyi olan drektör efendinin de itiraf etti
ırkları öğrenmek için bir kaç işte bin etmit imlı, hatta kambiyo kararname aşmak Ulzım. Ve şurası muhakkak ki ği, bir Alınan müeaaeseıi vardır ki 
!erce lira zarar etmeğe katlanan bu si bile Ruıyadakinin ayni imiş, dü- bizim hakkımızda çok hakaız, fakat TUrkiyode çalışmak bir zevk, Türk
efendiler Türk maliyesinin hakikatini nün borçarını ödemiyecek olursak bu çok fena düşünüyorlar. Milletinin tı- ler aleyhlneki dedikodu ise bayağı ve 
birkaç blnkilometre uzaktan naaılhUk günün ve yarının ihtiyaçları için Av- arı namusunu ve hükt'ımetinin ciddi- bir bühtan olduğunu bağıra bağıra 
medeblliyorlar, buna şaımamak mUm rupada bize açılacak hiç bir kasa bu- yet ve hüsnü niyetini bilen bir Türk ıöylüyor. Fakat ne çare ki bu. bir 
kün değildir. Binaeııaleyh benim iza- lamazmışız. Harbı umumiden sonra için bu haksız ve vahfl hülı:Umleri akalllyettir ve ekseriyet zehirlenmek 
hatim muhatabımı ikna edemiyeceğl- her devlet askeri bütçesini tenkts ititmek, bunlara karşı olancak kuvve te olduğu için ya açıktan açığa ve ka 
nl bildiğim için onu dinlemeği daha ettiği halde Fransa ve Türkiye mutta tile baitırdığı halde hotbin ve men- baca aleyhimizde bulunuyorlar, ya-
faideli buldum. sıl silaha para veriyormuı. Düyunu faatperest para dünyasının kanaatini !tut terbiyeli ve nazik kalmak istiyen 

. .. . . . u~u~i.yeyl kökünden kopa~ıp atına- değittirememek bilseniz ne elimdir ı.. ler: "Türkiye artık bizi alakadar e-
. Evv.~lemırd~ ş.unu soJ:'lıyeyım kı yaı~ışız Avrupa maliyesi bıze daha Almanyada bizim aleyhimizde hi- den bir müşteri olmaktan çıkmıştır,. 

dırer~r debn_d~nınhsökzkılerı Adlmk?n ga- çok .'tımat edermiş, Romanya hükQ- sıl olan bu cereyanın başlıca amilleri diyorlar. Anlaıılıyor ki onların rolü 
zete erının . '7'~ a. . mız a ı yazı- metı Amerika bankerlerinin ve Çe- Alman sanayiinin Türkiyedeki röpre kalmamıştır, bizim rolümüz başlama 
!arına .daır ış.~ttıkl~rı~ı~ . ~emen he-ı koılovakya. piyasası Paris borsasının zantanları olduğunu öğrendim. Ben Jıdır. 
men bır tcrcumesı gıbı ıdı. Yalnız murakabesıni kabul ettiği halde ne• Bunlar içinde öylelerini tanırım ki • .. * 

oğlu Şükrü Beyle 3 çeyrek sa
at görüı,ımüşlerdlr. Maliye Ve
kili miltoaldben Başvekil İs
met Papyı ziyaret etmiştir 

Yeni bütçe 
Bayramdan sonra mü 
zakereıine beşlanıyor. 

Ziraat, sanayi, ticaret için 
getirilecek miitahassıslar .. 

Bütçe encUmo:ıinde tetkiki 
ikmal edilen 1930 bütçesinin 
Bayıamdan sonrıı. B. M. Mec
lisinde müzakereBlne başlana
caktır. 

H!ikfunet bütı;eden beş mil
.:ron lira tasarruf etmiştir. Bu 
para en fazla müdafaa ve nafia 
bütçelerinden keııilmiştlr. 

Bu beş milyon tasarruf İkti
sat Vek8.letl bütçoııhıe tahsis 
edilmiş az bit' kısmı da Sıhhi
yeye verllmiı:ıtlr. 

Bütçe encümeni varidatı tet 
ldk ederek tahmlnt varidat ye
kununda iki milyon lira fazla
lık bulmuı ve bunu muhtelif 
Vekiletlerln bütçelerine mas
rafları nisbetinde dağıtmıştır. 

İktisat Vekaleti b!itçesinde 
bilhassa ecnebi mütehassıslara 
ehemmiyet verilmiş, ziraat, ti
caret, sanayi şubelerinde otuz 
ecnebi m!itehassıs celbi için la
zım gelen para bütçeye konmuş 
tur. 

Bundan başka Ankarada bir 
yüksek ziraat mektebi bir yük
sek orman mektebi, muhtelif 
yerlerde laboratuvar ve Ensti
tüler açılması bir de harici ti
caret enstitüsü teşkili mukar
rerdir. 

Haşarat ve sair zirai emraz 
ile mücadele için mühim tah
sisat konmuştur. 

Seyyah celbi ıçın yapıla 
cak teşebbüslere yardım para
sı da ayrılmıştır . 

Yeni bütçe umumi hatları 
itibarile yeni iktisat programı 
nın bu seneye ait tatbikat hat
larını şimdiden ihtiva ediyor ve 
tam manasile iktisadi bir büt· 
çe manzarası arzediyor. 

· Her sene harici borçlara ay 
nlan yirmi milyon liranın bu 
mali ve iktisadı sıkıntı devrin 
de iktisadi işlere ve mesela zi
raat ve sanayi bankalarına tah
sisi lehinde Mecliste çok kuv
vetli bir cereyan vardır. 

' ...... . 
Tapuda tasnif 

Tapu idaresi kuyudatı atika def. 
terleri tasnifi bitmiştir. 

-o-
Tapu müracaat kişeşi 

Tapu dairesi, müracaat mahallinir 
asri bir hale ifrağı için yapılacak te 
beddülatının keşfi yapılmış ve mildi 
riyetl umumiyeye gönderilmittir • 
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•ııı~ A·t J f ~ ,~~y- - 1 Şehremaneti ilanat ı 1 
Ed.~biy« tt, 

tıı ıy~ r ICLE'!lftıl ',/IJ{;. ~chremanetinden: l >kiıdarda Kcp-
u.=~..rLJ çe dede mahallesinde 1 o ıon ' ka

n Dmdesi "Milliyet" tir. 

30 . iSAN 1930 
: liANE - Ankara caddeti

l' elgraf adresi: Milliyet, lı. 

ı ,_l'elefon numaral&n: 
1""'1ıuJ 3911, 3912, 3913 

SoNE ÜCRETLER! 
._ Türkiye için Hariç için 
" 400 kurut 800 kunıt 

7 50 " 1400 " 
' . HOO ,, 2700 ., 

ltıı evrak geri verilmez 
ltçen nushalar 1 O kuru9tur. 
• ve matbaaya alt i~Jer için 
llriyete müracaat edilir. 
tıııic illnların meı'uliyetini 

kabul etınu. 

GüNKÜ HAVA 
h1t11m en çok 18 ın ız 
~e ldl. B•stın rüzglr poy!I 

I, hı,, bulGtlu olaoalmr. 

arasında 

valh halk .. 
it.ık irin, ıu, cerahati• 
•Ut içiyor. 

lfalk müteaffin, bayat, 
•ıı içiyor ... 

uı ikiılnin adı da: 
ltaJtı ıUt I 
li1.Ha memba suyu!.. 

1,,, Bütün bu ıözlerln ıöy
Yer: Bllytlk belediye 

· liem, yalnız bir.. iki ... 
defli. Bütün ıene ve •• 
•enedenberi. lnaan ku

lllıte ayni mec:lİı, ayni 
"'11 çerçeve içinde yük
~ yağmur bulutlan gl
lıotamp, klh bulanıp ge
lln bu feryatları, tiki

' lenıenn\lerl dinlemejte 
''•tıp ta gene ayni nağ
~t ve huruıunu gördilk-

~-vallı halk. .. 
ekten kendlıhı\ alamı

Caha: 

~Ilı ... 
İfbnbı halk bu zavalhli
dtyor? .. O, belli deitil!. 

* • • 
l değil, tercüme? 

~ ~ yetlıen çocuAa ne o-
117. 
llıuharrir, hlr kaç gün

ıoruyor ve .. cevap lı-

· ~blmlz iıteUen ceva
)or ve .. diyor ki: 
~ride bıraktığmıu bU-

1\tk eıerlerini naltlf'tmeli 
1'ı da Garp ıaheıerleri
lııda okutmalıyız ... 

fi hıma nakil... dejtil, ter
~ebilln. Fakat, hangi-

" 

* "' * au ne •Ürat? 

Aşk yolu! 
Facialar kimlerin başına çö• 

kecektir bilinmez. Zavallı sa
kin ve sulhperver Hikmet Şev
kinin elim akibeti bunu bize 
gösterdi. 

Anlaşılıyor ki ııu zamanda 
"Aşk yolu,, kanlı bir yoldur. 
Bunun böyle olduğunu göste
ren alametlerin Ankara faciası 
ilki değildir. Bu kadar pahalı 
bir metain hala arkasından ko
şanlar olduğunu gördükçe bun
da göze görünmeyen bir ateş 
olduğuna kail olacağım geli
yor. 

Niçin kapadınız?! 
Dün iki kişi Babıaliden ge

çiyorduk. Karşımıza, bir kaç 
ay evvel kapanmış bir gazete
nin sahiplerinden bir zat çıktı, 
görüştük, bize: 

- Anadoludan yağ getirip 
İıtanbulda sattığını söyledi. 
Arkada§ım sordu: 

- Gazeteyi neden kapadı
nız?! .. 

Gülüştük ve ayrıldık. 

Belediye ve gürültü 
Bir gün Nasrettin Hocaya 

bir dostu gelir: 
- Hoca! der, bana beşyüz 

kuruş ö'dünç ver, fakat derhal 
ödeyemem, altı ay da vade ver! 

Hoca bir müddet dütUndük 
ten sonra cevap verir: 

- Vallahi birader, ben fa
kir bir adamım, sana beşytiz 
kuruş veremem, lakin seni büs 
bütün reddetmek te istemem. 
Onun için sana altı ay vade ve
ririm! 

Bunun gibi bizim Beledi ye
ler halkın gece rahatsız edil
memesi esbabını düşünüyor 
ve bunu men'e kudreti olmadı
ğından sade (vade verir gibi) 
karar veriyor .. Ve onun bu ka
rarım sabahın başında biltün 
mahalleleri gürültüye boğan 
çBp arabalan bile dinkmiyor. 

FELEK 

bir iki aaniye içine sığabilen 
bir tehevvilrden çıkıyor. En 
a9ağı bir n.at sürebilen bir fe
caat ıahneıi oluyor. Evdekile
rin bir kıımı uyanıp ıokağa 
fırlıyabiliyor, komşular kapı ö
nüne birikebiliyor, katil ile im
dada ko§aııfar ara11nda: 

- Yapma, etme ... 
- Yakarım, ederim .. 

Gibi konugrnalar oluyor .. Ve 
en ıon polise kotuluyor; ancak 
katil damarlarındaki ateşi sula
yan bir canavar gibi elini ko
lunu ullıya sallıya rahat ve sa
kin evin merdivenlerini iniyor 
ve polisi orada kendisini bekler 
buluyor! 

Hadiaede şaşılacak bir şey 
re.da bir cinayet oluyor yok amma, tek bir sual belki 
lrkadat öldürülüyor. hakir olabilir: Bu ne sür'at? .. 

tarzı, öldürüı tekli Vala Nureddine kurtun a-
rı teyler! Sadece bir nok tan Şevket te Babıali cadde•İn-
0tede okuyoruz, cinaye- de poli•İ böyle beklemişti! 

ağın mantarına dogru çekiyor ne olup bıttıgını anlam ak ıçın 
ve hem de diyordu ki : ağı bir tarafa bıraktım. Sanda

- İşte bu pis zanaat böyle- lın kenarına doğru iğildim. 
dir.Bazı gün yığır' çıktığı İki elimle ıskarmozları tutu
halde, hazan da eli L :? döne- yor, e kendimi teraziliyerek de-
riz! nizin üstüne sarkıyordum. 

- Ama, dedim, bu koy daima Yüzj.im adeta suya değecek 
iyidir: Hiç balık eksik olmaz!. - gibi idi. 

- Öyle ... Fakat bazı seneler Önce bir şeyler göremedim. 
ekseriya da ağı atarsın, deniz Sonra sandalın dalgalan bi-
yıldızla:ından ve yosunlardan az geçti. 
başka hır şey çıkmaz! Denizin yüzü durgunlaştı .. 

Sonra esrarengiz bir sesle iia Bir de ne göreyim!. .. 
ve etti: Aman yarabbi! .. Aman yarab 

- Hoş deniz kızları da var bi !. . . 
ya ... Asıl bunlar fena!. . . Bunu ömrüm oldukça unuta-

- Deniz krzı mı? diye . hay- mıyacağım! .. 
kırdım. Dernek bunlara ınanı- Ağıma blr kadın takılı idi ... 

1 

ı 

LeO Darquez 
ve 

LS-LOLOTT 
ilk temsilleri 

BEKEFFY 
QUARTETT VOCAL 

yorsun ~abalık?. . Şeytanın karısı!.. Denizkızı!.. 
O aynı tonu muhafaza ederek Ancak vücudi.inün üst kısmı-!:== 

cevap verdi: nı farkedebiliyordum ... JORJ - Nasıl inanmam, gözlerim- Harikulade ıriizeldi. Pembe 
le gör~~.~ .. , beyaz teni va~dı. Göğsü yus-

- Gordun mu.· ·.. yuvarlaktı. . . Kollarını bana 
- Evet 1. • ve o g~den sonra doğru uzatmıştı. Bana bakıyor-

artık senelerce balıga çıkmaz du. Uzun, up uzun kolan gibi 
oldu~. saçları vardı. Lacivert gözleri 

İhtıyar balıkçı sustu. Kayık ve minicik ağzı ile bana gülüm-

(,:ok mükemmel ıeıli ve şarkılı 

ELEM YOLCULARI 
lıtmlni 

B~~TTl KOMPSON ve OLGA BAKLANO\' A nın 
refakatile bir sur•tl fe vkaltdede temsil etmektedir. 

Vaıı'ı uhııe Josef Von Stenberg önümüzdeki pazanuiden itibaren 

ELHAMRA S1NE~1ASINDA 
mantara yaklaşmıştı. Büyük bir süyordu 1 
sükUt içinde _ağı çekti .h.itirdi. O ba~a bakıyordu. Ben ona 

Sonra yumrugunun tersı ıle al- bakıyordum. Gözlerim bu müt- ::::::::,:::::::::;::::;:::::::: 
nının terlerini silerek yerine o- hiş manzaradan ayrılmıyordu. 

1 
K () R 

1 
N G R 

1 
F I' 

1 
T 

turdu. _Bir siga:a sardı ateşledi Hümmadan şa!ı:aklarım atı- labl yıl d ız 
Bu hafta ve benım tek hır sual sormama yor, kalbim adeta bir balyoz gi

mey~a;ı bırakmadan macerası- bi göğsümü dövüyordu. ELHAMRA SİNEMASININ 
nı hıkayeye başaldı: . . Bu kız, bu deniz kızı sanki 

- O zaman çok gençtım. Yı- beni kendine çağırıyordu. Ve A Q K g1!5termelııe ol duğu 

NAGMELERI ne balıkç~lık yapıyordum. Ak- ben farkında olınıyarak daha Y 
ş~mları hır arkadaşla beraber ziyade ona doğru uzanıyordum. muhtejem sesli, şarkılı ve sözlü filminde 
agı atıyor, sabahları ~olu dolu Böylece ne kadar kaldım bilmi- ı biltlin se1ırcilere göz >•~lan döktlirmektedir 
topluyorduk. Annemın ve ken- yo um 
dimin ekmek parasından başka sr . b' d b ' ke d' . to ...... -.-.-.-.-••••••• :--::·- · •• ·- •• 
h . b' d" .. d ..... kt onra ır en ıre n ımı - ---~·-~ _ ••••• 
ıç ır şey 1;1ııun ugurn yo u. arladım ve doğruldum. • Bu akşam 

Fakat Allah ınsanı rahat bırak- P N 1 1 • k k • M E t E K s , N E M l s 1 N B 1 1 D . 1 . b k b' .. e o ursa o sun agı çe ece • 

1 ma ı. ın eyın a m ır gun ne 
oldu: Alessabah o arkadaş ba- ti~.ütün kuvvetimi topladım • 
na gelmişti. Kasabada çok mü- "e asıldım • mıvsimin •n pırlak mu\'affak iyetlerinl gôron 

- Aman! dedi ne yaparsan MÜMTAZ FAiK • 

• • • • • 
• • • 

hirrı bir işi varmış. Onun için (Sonu yanna) • • • • k .A. h 
gitmeğe mecburmuş. • uç n 1 a 
yap bugün beni bırak!. IBilıpDler ılubabaı • : 

Kabul ettim, gitti. Ağı de- - sesli ve ~arkılı filmlerin ııheseri iroe edllecektir. • 
nizden ben yalnız başıma çeke- 23 O (S80 Milme11ııteri: Se>·imli sinema yıldızları e 
cektim. ŞARL ROJERS ve NANSJ K..'ıROL 

O gün hava çok sakindi. De- $0 inci haltanm 4 IJncülüğlJ- • 
nizin yüzünde ufak bir kırışık nü Galatasaray lisesinden 672 • lllveten: PEKiNDE l:llR GECE, ANNA ÇANG ve ,\TSU KUMA. $• 
bile yoktu. Güneşin ışığı aitm- numarals Mithat B. kazanmış- • namındaki iki Çin ıktör tarafından oynın an ve ıaganıı ! edilen ı• 
da kulaç kulaç derindeki kaya- tır. Yazısı şudur: • küçük ve IAtif bir operet •• 
1 · 1· 1 . b' 1 d K ' 7

1 • .- • • • • • • • • • • il • .. ··~·::· :·;!·~··=·~··=·~··;";"·;· ·~·;··:· ar cı a ı gı ı par ıyor u. a" - Şüphesiz ki bu haftanın en • ··~ • • • • • • • • • "'· • • ~ --
ğımı indirdim ve atladım. Ak- mühim haberi tarihimizin bü- %%%%%%%%..... Yarın ak~am •XXIXXXXX 
şam~an ağr bır~ktığırn yere doğ yük günlerind~n biri olan 23 ni- A S R İ S İ N E M A D A 
ru kurek çekıyordum. Fakat san gününün onuncu senei dev-
hayret.!.: .. . riyesidir. 23 Nisan günü yalnız 

Denızın uzerınde mantarlar Büyük Millett Meclisinin ilk 
yoktu. · · . . . ? . .. toplandığı gün ~eğil, ar.ni. z~-

- Nerey e gıdebılır · dıye du- manda Cumhurıyet reıımının 

'lılükemmel ve ku9Uuuz vücudile mermer gibi beyaz ederli• 
dünyanın •n güzel kadıoı y~ı olıı nmağa llyık ilföl alııris 

B 1 L J, J D O V 
GÜZEL şündüm. . . temellerinin atıldığı bir glin-

Çünkü hakıkaten merak edı- dür. İşte o gün teshit edilen e- filminde arzı endım ederek bütiln seyircileri behtü hı ı ret !çind• 
lecek şeydi. Bu taraflarda akın- saslar sayesindedir ki, Türk bıracıktır. Bu ••heser lıHıün şehir ehıllsi tırnfından bllm•cburlye 

VENÜSTEN DE 

tı filan arama! Gecede hiç rüz- milleti refah ve saadet içinde ıemışa edilecektir. 
gar esmeınişti. Bunun iç.in ağın yaşamaktadır. Bu günü her llt veıen lleyecanlı vttyet• numerolırı. 

ğında 463 metro mlırabbaı ""a 
pazarlıkla utılacaktır. Taliplı rin 7 
ma~ıs 930 Çlr~amha ~tinü ...:aat n 
beşe kadar leazım mudur g une 
gelmeleri. 

* * * 
::lehremanctinden: C,kütiarda Sel · 

mana~a mahallesinde l\ar.ı ahır.et 
soka P;ında ~9· 81 numaralı d.;l,.k ;in 
pazarlık la kiraya verilecektir. Talip
lerin 7 mayıs 930 ı·arşamba gü nü 
saat ou beşe kadar le»azım müdür 
lüğUne gel ıı deri. 

:ır * :f-

Şehremanetindeo : Battal birine 
hamur doksan altı lOp, ikinci ha
mur yüz yirmi top, tek lstanbul bi
rinci hamur elli rop k Ağıt pazarlık
la s atın alı nacaktır. Talip olanların 
3 mayıs cumartesi günil saat on 
beşe kadar le,·azım mıi dürlO j\ilne 
gelmeleri. 

Raşit R·za ve arkada;ları 
Tara!ından Fransı;ı tiyatro -

ıunda 6 l\layts ı:alı gilnii akşamı 

9,45 de 

SAMSON 
H. Berı~tayindcn 

4 perde 

tcrciime 

Klrahk dUkkAn 
No 361, .3~ 1 Tophaue kışlı 

altı, senelik kirası 180 Ura. kirala
mak muamelesi aleni müzayede ile 
14 mıyıı 930 çaı~ımba günü saat 
l +,30 da De!terdarlıku yapılacak-
tır M-164 ) 

TEŞEKKÜR 
Sevgili valldemiz, merhum 

Seraaker esbak Rıza Paşa ha
remi Adviye Hanııııın cenaze 
merasimine iştirak buyuran ze
vata teşekkUratımızı takdime 
imkıln bulamadığımızdan alenen 
arzı teşekküre gazetenizi tavslt 
eyleriz. 

Merlııım Serasker eıbak Rıza 
Paşa mahdumları 

Sllreyya, ŞUkrU, Ziya 

Emrazı y p R l1 M miiteha;, ı,ı 
dahiliye ~ ~ • doktor 

ŞEKIP HABlP 
Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba 
Pertembe Ayasofya Yerebaıın 
caddeel Hacı SQleyman apar· 
tmanı Telefon: lıt. 8035 

Preventorium mü
dürlüğünden: 

Mdeeıese için kıpah zarfla mü· 
nakuaaı 16-4 -1 950 rar!h!nde Yüksek 
mektepler mubııslpllkinde mtın'alm 

Preventorlum mubayaa komisyonundı 
icra edilerek fiııların gali görUlm.,i 
huablle ihale edilmeyen yerli ll.ıta 

alye, yerli Amerilun bezi dokuma 
be•, yüz bıvlusu, pamuk, ıllıe, v ı
tak. )'&Silk ve torllğin p3zarlıkla lh•-
leıl 8 mayıs 19.~0 da ~•• t on ht·ı te 
Fındıklıda mezkur muha>ipllk n< z-
dindeki komi sı·on da icra ed ı l t c<kllr. 
Talipler ntim unc \ e ~ı rtnamelcri 

muhasibi mes' ulluk "" müessesede 
görebilirler. 

Muhteren1 ahalimizin 
nazarı dikkatine: 

Ilı, yapılıtı, bitişi adeta :ı. :ı. 

liarik, hamt, kaza ve otomobil sigortalarınızı -.=-
Gaıaıa da Cny~n hanında kain ONVON SfGORT ASINA 

Yaptırınız. 

ntk:ıyede bili fasıla icrayı muamele etmekte olan 

sürüklenmiş . olacağı aklıma gel Türk vatandaşı derin bir sevinç .,........ ............... "".,....,.....,..... .. ...,....,.,.,,.,....""" 
miyordu_ Küreklere asıldım ve ile karşılamalıdır. 23 Nisan XXXXXXXXY'%44 X:X:XXX:XX ... 
etrafı aramağa ba§ladım. Böy- 1336 senesinde Büyük Millet IU M >::><>C=ôô<'.>C:ıc:'.XX>C:wı:: 
l~ saatlerce do~a~tıktan son.re Meclisi ilk açıldığı zaman, ge- T A K s t M 
nıhayet uzakta tkı mantarı gor- rek dahili ve gerekse harici va-
düm. ziyetimiz herhalde unutulma

El_ı ~eniz bu, _inaı:ı olmaz!. · mıştır. İlk zama11larda herkes 

Be' azıt ::ı e rg ı !lı i ndcn aldığnuz 'c 
pek memnun kal dığını t iki lcaynama 
"llacı Cemal! Zade, •ahunları ke

l mafl••abık toptan ve pn kcnde ~<
( mı Altı No 7~ 

ÜN YON Denızcı kısmı hıç hır şeye şaş- ümitsiz bir halde yaşıyordu. Fa 
mamalı! Ol urda olur. · · kat Büyük Gazimiz bu elim va- B h • 
Düşünmeğe bile lüzum gör- ziyeti fevkalbeşer dehasile ida- a çesı 

,.._~ııpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. _ _ meden o tarafa yollandım ve re etti. Büyük dehasını her yer 
Telefon : Beyoğlu - 2002 4 __ • mantarın birini alıp çekmeğe de gösterdiği gibi burada da 

·l ·d b • başladım! gösteren Büyük Gazi, hiç bir 
aSJI al all efl ~J:E• Tuhaf!. .. Bir gün evvel ok- tesir altında kalmadan, can çe-

ft ıınıdıl;ı '" büyük tifa ve ıı' ı hat kaynıgı 1 •Jı kalarla barbunya, tekir, gümüş itişen bir milletten büyük ve me 
\llllrüt Yalova kaplıcaları çıktığı halde ?ugün bir sürü yos deni bir de~l~t çıkardı. Milliyet 
I' sundan, denız yıldızlarından esaslarına ıstınat eden bu dev-
~ li.lı-HJ sıhhi tesisata (muhtelif usullerde başka bir şey görünmüyordu. let, milli bir siyaset takip et-
~olaı- ou,ıar, Masa), ınhalatlon, ıçme, i Çektim... Çektim... Çek- mekten başka bir şey yapamaz-
Eleklrlk, Ziya, ııa ..• tedavllerl) ı tim!. . . dı. Büyük Gazinin yüksek de-

Her t ürlii eğlenceleri Tam ağın sonuna yaklaşmı~- h~sı .ken~~i .burad~ da gös~er-
ıl f () ı ı • G .. ı . ,· ı e j tım ki birden bire ag· ır bir cı- mıştı. Mıllı sıyasetın hedefi a-er qnı t"., .rı" a.t.1 ı azıno :ııı • 

- sim takıldı kaldı. sırlardanberı bakımsız kalan 

M A Y 1 S lı Asıldım!.. Türk yurdunu hakiki saade.t ve 
1 Fakat nafile!. . refaha iriştirrnekti. Bunun için 

Aif yerinden bile kımıldamı- bir takım esaslar kabul edildi. 

HER CUMA VE PAZAR GÜNLERİ 
Hava müsait olduğu takdirde 

YARJETE PR~GRAMiLE 

f::ıatıar: Odalar t-6 Liraya kadar 1 yordu. . . Bu esaslardan anlaşıldığına gö-
~ ( Sabah, Öğle, Akşam dahil ) tablo d'hoıe 225-5 ' kıı n• Bu ne olabilirdi? re ilerde kurulacak olan devle- • ><><>ıC:<J~-O<><><>C-O< 

tUrlU malOmat için Seyri ·- .w • , umum: Hem korkuyor hem merak e- tin şekli, Cürnhuriyet şeklinden !I>(ıııOı(>QıcC:-ı:>ıı:XX)ı()-0< 

Büyük matine 
MUdUrlUk Kal • · - .. • ürecaat ; diyordum. Denizin üzerinde ya- başka bir şey olamazdı. o za- H ı· vapurları şirketinden· 
..... Tel . - ,_; ~ ·o~ıu 1745 •l .......... , pa yalnı~~ım!.. Ve alnımd~n manki 23 Nisa)ıd~n bugüne ka- a ıç . 

._-----~---~'!!'!!>p.~=~= nohut gtbı ter damlıyordu.İşın dar on sene geçtı. Bu on sene 1 Mayıs 1930 Pertmbe ıttnünden itibaren ya:ı: tarifesi tatbik 

ALANTIN 1 

garibine bakın k;, ben ağı çek- zarfında, hiç bir milletin yapa- olunacaktır. Muhterl'T'!l yolculımaızm işbu tarifeyi, ifkelelerde bilet 
tiğim halde ağ beni sandalımla matlığı büyük inkılaplar yapıl- gı'•elerlnden ve vapurlarda kontrol memurl~rındın alahileceklerl 
beraber sürüklüyordu. dı ve Türk milletinin varlığı bü • 

=="-' • Yli!-eğ'.!Ti küt küt atmağa baş tün cih,.ııa tanıtıldı.. ilin olıın ııT 

IUrahk dUkkln --
'lio. 35a. 363 Tophane li ıı l : . ıılı, 

senelik kira . ı 330 ı;ra . l\ir:ı~ 1mak 

muımele•i aleni müt.a\Cd., ile 14 
ma y11 930 çarşımbı gün\I >lal 14,JU 
da Oefıerdarlı kta y ıpıla calı tır. , ~l.l 6.l} 

EN NEFiS 

Her yerde arayınız. 
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'!.Tıbbiyeli katil 12 s ay hapse mahkUm old 
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Dava bitti 

Katil 2 bin lira 
da tazminat 

verecek 

Yalan yere ,ehadet 
le maznun 

Avni Ef. berat etti 

Nermin barında mobilyacı 
Ahmııt Efendiyi öldüren Tıb
biyeli Zati Ef. nin muhakeme
sıne dün devam edildi. Kala

ı' • ~ balık bir kütle davayı merak
ı • la dinliyordu. İlk sözü muavin 

ıı • Burhan B . alarak uzun ve mü

• 
ı 

dellel iddiasına şöyle başlıya
rak zavallı Ahmedin ölümü ile 

~ neticelenen Nermin barı clna
~ yetinin heup günü geldiğini 

J 
beyan ederek cinayeti şöylece 
tasvir oylemfttir: 

- Ahmet ııarhoaluğu baha-
1 neslle dıııan çıkarıldı. Zati ya-

nma gitti ve küfrederek !Ulve 
etti ı 

1 - Ulan paralarr ver. Ah-

Hilanet Şevki B. in feci bir surette öldürüldüğü ev, 
Hilanet .Sevki B. katil, cenaze defnediliyor. 

Cebeci faciası tahkikatı 

1 
1 

Poliste 

Ne olacak? 
Istanbulda 1800 den 

fazla bekçi var .. 

Emanette 

Bütçe açığı 
Emanet bu işin için

den nasıl çıkacak'? 

Bunlar 3 sınıfa ayrıla-jMuhiddin B. geldikten 
cak ve kazançları , sonra bir çare 

tesbit edilecek ! aranacak 
Bekçiler hakkında mahalle ihtiyar i Emanet ifleri ve bilhassa 

heyetlerince tanzim edilcrel; ;:>~!i• ! bütçe hakkında Vekaletle t e-
merkezlerine veri- mas etmek üzre Ankarad bu. 
len cetveller tam& lunan Muhiddin B. in burun 1 
mile Polis mildiri ~- . l k d' M "' ' G • H 1 • ku J 'd '( b• lik 

t. .. d .1 avdetı bek enme t.e ır. uma- azı azret erı ru t ay a aza ı e ır te J 
ye ıne gon erı • . b"" .. " 
:ı:::~ii~~ k~~~f!~r~ ~ ~~~~m!~~d~~!f;as~~:~ek b~~~= --~u-.. h-.. ş."'a ..... h .... "a ....... p ...... , ......... -y-·""ı.-r ... t ... ı .. k ........ p ...... a ... r .... a .. 
verilecek yeni sc ~·~~ hakkındaki tetkikata devam e- ı' • r ... 
kil hakkındaki. •< o ı decektir. 
karar tesbıt edı lı . ;i ~ 1:;.. \ ' 
üzre alakadarlaı rı· --o- Gizli fuhşa vasıtalık Hangi paralar burB 
dan mürekkep bi . \~, . _-: Otomobille yapılacak d , d d d ıoc. • • • ı k? 
komisyon bu gun '°"'/ Yeni zam e enıerl şim I en e~ıştırı ece 
lerde tetkikata ba\ JL.ı.I Köprü :nüruriyesinin ilgasından telaş aldı, umumha-
layacaktı r . Cedvel (~ sonra ucaaltl nakliye ücretlerine ya- B k ki 1 · d [ k 
lerde tesbit edile.- 1 d b necllerde endişede.... an a şe enn e yır 1 

Pılacak olan otuzar para zam an aş 
miktara nazaran ' ,,.. d g· t' k · ' l ..:a otomobillerden alınmakta olan be- ra c ış ırme ıçın usu 
İstanbulda 1800 

da k . lediye resmine de bir miktar zam Açık fuhşu kökünden kal-
ka r be çı vardır. Bunların kazanç- yapılacaktır. Şoförler cemiyeti bu res Dün yırtık ve fersude 
!arına gelince çok nisbetsiz bir hal- mı'n yü·de yliz nisbetinde old. ui<un- dırmağa ve zlihrevi hastalıkla- l ' h . l .1 bd'l' 
d d. M li B · 1 "hl b' • • arm ı tıyat an e te ı ıne e ır. ese eyoı: unun mu m ır dan şikiyet etmektedirler. Halbuki rm sirayet imk~nlarımn önünü 
malıallesindeld bir bekçinin kazancı Emanet muhafilinde tema• e«!ğimiz almağa matuf olan yeni fuhuş raat Bankasında devam 
ayda 200 lirayı bulduğu halde İstan- zevat henUs bu niabettten bahü\me- miştir. 

i t i rdi 
~ met~·i>~r v~atı: atabeyciğim .. Katil şoför kayın validesini ayakta görünce 

1 1 
ve elini oebine soktu. Fakat bu h 1 "S ·· 1 d · "'1 d' 

bulun kenar bir rhahallesindeki bir talimatnamesi dün alqama ka-
nin mevıimıiz oldufunu aöylemekte- d V'lA bl' 1'- d'lm . Maliye Vekaletinden g 

bekçide ancak 15-20 lira temin e- dirler. Çu .. nkü kanun benli• teblig" ar ı ayete te lıı; e ı emış-
.. _b"lm kt dlr H lb k' · klin · bir emir mucibince Banka 
..., 1 8 e · a u 1 yenı şe edilmemittlr. Ancak tebliğden sonra tı . 

nu İatlntn kımuzı saplı bıçağı- ayret e en o me 111 ffilf" ıye tatbikinden sonra büttin bekçilerin vaziyet beJli olacaktır. Talimatnamenin yeniden lerinde yalnız iki parçayt 

' i nm 3 defa inip kalkması ile ke- b0lhrmıştır Cinayetten evel aldıx-ı tedbirler 
sik bir feryat takip etti: "6 • · 5 

aidatı toplanacak ve kendilerine üç --o- nlmn• olan, seri ve tertip ~ 
f · d umumhane açılmaaına müsaa- ..,.. 

sını Uzerın on maaı nrilecektir. b•d • 'IA I -"'-d h . meraları okunan paralar te --o- Takaim a ı esı Cl a anıyor de etmediti mcuuıu ur. Se n 
Taksim meydanında yapılmakta mizde verilen müsaade üzenne edilmektedir. 
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- Beni yaktın be ağabeyci
ğim! 

Zati bunu müteakip Diyar
bekir kıraathanesine gitti. Ah
medln kanı bulaoan efinl ve bı-

h•lll Zait k•rar4 dinliyor 
çağını yıkadı. Sonra geldi ve 
arkadaf!D" cinayetini itiraf et
ti. Cinayetin Zati tarafından 
yapıldlfı Mbitti . .,. Burhan B. 
cürmtln vufma da temas ede
rek kasten katil oldufu nokta
sını müdafaa etmiş sübut delil
lerim tetrlh etmigtir. 

- "Avni Ef. nln ketrni şe
hadet maddesinden cUrtim sa
bit olmadıfmdan cezadan mu
afiyetin! isterim.,, dedi. 

Tarafeyn avukatlarr müda
faalarmı yaptıktan aonra mah
keme heyeti müzakereye çekil
di. 4 saat ııUTen bir müzakere
den sonra heyeti hikime altı 
sahifelik kararını okudu. Neti
cede Zati'nln kasten katilden 
15 sene atu" hapse ve yq mese 
lesinden il da biri blttenzil 12 
sene il ay ağır hapse mahkumi
yetine ve 2,000 Ura tazminat i
tasına mahkfuniyetine karar 
verildi. Avni Efendi beraet ka
ran aldı. 

Deli 

•••••••• 
ANKARA, 29 {Telefon) -
Aziz Hikmet Şevkinin uğra 

dıtı acı akibet etrafında ad
liyece yapılan tahkikat bu ak 
şanı. ikmal edilmiştir. Evde ya 
ptlan ketlf, dinlenen şahitler, 

Bir araba üç olan in§&atın son vaziyeti dün Ema- açılmış 90 kadar umumhane İki parçadan fazlaya 3 

k • . :..:.. d, net mühendislerinden mürekkep bir varsa da bunlardan ekserisi, mıı olan earalar Banka t~ kUl değildi. Blr metrelik bir yü
kıeklik var. Bu sırada Saime
nin seıi de duyuluyor: 

ISJyf t'İf.rne I heyet tarafından tetkik olunmuıtur. . 1 kl dan Ankarada toplanan bır 
• T '""' Abidenin tamiratı da ikmal edil- yem sermaye a amıyıı.ca arı 

Halilin ldar.,..indelri tek bey- miş olup ~Ubına başlanmııtır. için esasen peyderpey kapıla- misyona haval~ edilmekte 
giril yük arabası Galatada Malı- --<>- rmı kapamak mecburiy.:t.i••'e Komisyonun bu paralar ha - Ah anne! Korktuğumu

za uğradık. Allahrm, can kurta
ran yok mu?! .. 

mudiye caddeeinden Unkapanı köprü d 1 
süne doğru gitmekte iken hayvan ürk Ziya B. gitti kalacaklardır. Bilhassa umum- a vereceği karar muta o 8 

müf, dizginler kopmuı ve evvc!O. a- Yalovadakl i nşaatı tetkik etmek hanelerin gece yansından son- tır. 
rabacı yere dli§erek yaralanmıttır. üzre Emanet heyeti fenniye müdürü ra müşteri kabul edemiyecek- Her hangi bir paranırı ' katilin. ifadeleri, tamik edilen 

tahkikat şoför Cemalin bu ci
nayeti taammüden ve kasten 
yaptığı neticesine vannı,tır. 

Pencerenin açıldığını duyan 
katil balkona fırlıyor. Tahta 
kepenklerin üzerinden içeriye 
ateş ediyor. Bu kurgunlar onla
rın hem cesaretini hem de iki
sine tesadüf etmesi suretile 
dermanlarını kırıyor. 

Bu suretle idaresiz kalan ve gemi Ziya B. tekrar Yalovaya gitmittir, leri ve içki içilemiyeceği hak- dilinde ihtilaf çıkarsa o pa 
azıya alan hayvan arabayı yıldırım Ayrıca Emanıt müfettlılerlnden bet kmdaki kayit, umumhane sa- da komisyona gönderi lme~ 
süratlle aürtiklemeğe batlamış ve bu- zat te Yalovaya gitınif olup inpatın 'd d" 
nun farkına varan ahali ka9ıgıruısa- nihayetine kadar orada kalacaklar- hiplerini şimdı en endişeye dil ır. 
da Posta telgraf ı:ııektelıi tafebeein- dır. şürmüştür. Randevu evi işle-Katil bundan on beş gün 

evvel Koyunpazarmda bıçakçı 
MU8tafadan (250} kuruşa ucu 
sivri bir bıçak satın almrıtır. 
O civarda silfthçr Hakkıdan da 
(12} liraya Smit Venııon ta
bancasıru satın ırlmıştır. Bıçağı 
alırken, biçakçıya: 

Kapıdan içeri girip te Hik
met ve Saimeyi yaralı bulan 
Cemal bilhassa Hikmet Beyin 
kendisine çok yalvardığını: 

- Aman, kıyma ı dediğini 
iti raf ediyor. 

- Bıçağın ucu sivri ve kes- Fakat bütün bu yalvar: :-.ala-
kin olsun. Bu bıçak iş görecek- ra katil kama darbelerile ce-
tir. demiştir. vap veriyor. 

Tabancayı aldığı adamdan Gene Cemalin ifadesine gö-
da kurıunlarm nikel olup ol- re Hikmet Saimeden evvel son 
madığını tetkik etmiştir. nefesini vermiştir. 

Pazar gecesi Hikmet Şevki Cinayet yatağın içinde değil 
Bey Salmenin evine gittikten odanın ortasında ikmal ediltni9 
sonra, Saime ve annesi mahal· tir. Katil kanun karşısında kozı. 
lenin bekçisini çağırıyor. Bekçi dlsini daha iyi müdafaa için 
nln eline bir lira bah§iş, bir Hikmet Şevkinin cesedini o
bardak limonata ikram olunu- muzlayıp karyolaya yatırıyor. 
yor ve bekçiden ı,receyi bilhas- Saimeyi ise daha ağır olduğu 
sa evlerinin civarında gezmek için kaldıramıyarak ancak kar
suretlle geçirmesi rica ediliyor. yolanın yanma kadar sUrükli-

Katil ne söylüyor? 

den Salih Ef. ile Hacı Htinsü ve ateı ---<>- tenler de telaş içindedirler. Ye· 
ci Aliye çarpmııt ır. Bunlardan Salih Verem hastahanesi bu ni talimatnamede fuhşu kaz-
Ef. He HüsnU ölüm derecesinde yara t A... 1 · · k 

Sene de Yapllamıyac:ak anç vası ası cuınen er ıçın pe 
)anmışlar, diğeri hafif ıe.;irmiftir. 
Ahalinin yardımllc ilerde araba dur- Şehremaneti oktruvarwı kalkmaeı §iddetli maddeler bulunması, 
durulabllınit, gelen polialer yaralıla- ve saire gibi sebeplerlle varidatından bu yüzden geçinenleri, ister is
rı Beyoflu hastanesine kaldırmı9lar- mtlb~ bir kısmını laı7bedeceiini na l temez başka iş bulmağa sevke· 
dır. zarı dıkkate alarak bu senede verem decefi ümit olunuyor. Diğer 

-o- haııtahanoalftln i~n tehirine ka- taraftan söylendiğine göre eın-
F 'di d bi rar vermlıtlr . . erı ye e r cerh Anoak, Emanet limdllik veremli- r~ı zühreviye tallmatname~ı-

Feridiyede Bülbülderesinde gazi- )erin tedavisi için d!ıpanserlerdeki mn buna dair mevaddmda bır 
nocu Hasan Efendi şoför Altmdig faaliyeti artırmak, mttracaat eden değl§lklik olmıyacaktır. Sıhhi 
Muzaffer tarafından tabanca ile cor- hastaların mUmktin mertebe daha cid muayeneler eskisi gibi yapıla
hedilmi§, polis Muzafferin taharrisi- dl Jıtr ihtimama tutuhnalarını teaıln aktı 
ne baııJamıtbr. etmek hususunu kararlaştırmıştır. c Mr. h 

1 
.. 

Cerhln sebebi hentiz malum değil- ·--O- evcut umum ane er ıçın-
dir. E "lence erlerinde fiat de mükerreren kanlı vak'alara 

-o- g . y • sahne olanların Ankarada oldu 
Umumhanede dayak 

Ahınet Rtllmft lııf. lsnıln<M biri dün 
ıecıe Bayram eokağında umumJıan•
d Blenl tarafından darp ve tahkir e
dildllinden poliaçe tahkikata baaJan
mıttır. 

--<>-
Bıçak çelaniş 

İltiklaJ caddesinde Moskova paata. 
nesinde Nizamettin Bey isminde blrl 
ile pastahane sahibi arasında 91kan 

Iistelerı ğu gibi kapatılması da mufıte-
Bu ve çaJıdı bbvelercje yiyocelı ldi 

ve itki flatferine ait liıte~rlıı ıııli§te- me r. . 
rinln ıörebiltcell bir yere aaılmaaı Randevu evi ışleten, yani 
liıııı:ıdır. HJ!bu~ bazı bar, kahve ve dofrudan doğruya fuhııun ta
birahanelerde flat liateleri g8rlneC<!k ammfunüne sebep olanlar hak· 
yere a11lmachfı için mUgterl vereceği kında kanuni takibat yapdabil
parayı bllaılyt>ı:. EneUmeni emanet mek li:ıre talimatnamenin teb-
ivfnde ei!encıe v~ çalp olan yerlerde . 
behemehal flat tıeteleri buhınmaeı J.il!ne int1.sar edilmektedır. 
mecburiyetine karar vermi§tk. Talimatnamenin neşri tarihin 

Bu tedbire rağmen evde bir yor. 
huzursuzluk, bir endite var. 
Hizmetçi Hikmet Şevkiden ge 

Katil karakoldaki ifadesinde münazaada Nlzamettln Bey bı$8lr Selim Sırrı Beyin ce kalmamasını rica ediyor. 
Hatta gücenip evi terketmesinl 
teminen kendisine kahve bile 
pişirmiyor. 

Saimeyi öldürdüğünü söyle- t .. hlr ettiği ve üzerinde bir de taban konferan•• 

den itibaren memleketimlsde 
kalabilen ecnebt tabiiyetini ha
iz fahlııeler, ilk vasıta ile hu
dut harici edilecektir. 

Umurnhaneciler muhitin.de 

mekte ve kastının yalnız karı- ça bulunduğu dhetle hakkında talı· _ 
b 

klkata baılantDJftır. Muallim Selim San Beyfendl '8-
smı u hale sokan ve bu vazi- rafından (çoçuklarıtlUII nasıl lıliyil-
yetten mes'ul olan kayınvalide- telim) mevnıu üzerine paear ak,amı 
si Makbuleyi öldürmek olduğu- MefkQre eaat s de Erkek muallim mektebinde 
nu söylemiştir. •• bir konferanı verlleçtktlr. 

- O halde Saime ile Hikmet MUhendlı Mel<tetıt muallimlerin-
Ekonomi 

VlllJyette 

Askerlik isi 

Yoklamaya gelmiye 
ler cezalandırıldı 

Askerlik komiıyonu dün Vi 
te toplandı . Yoklamalarını va . 
icra ettlrmlyen ve muayeneye 
etmemiş olan bazı mukellefleri~ 
amelitı tetkik edilmiştir. 

Bunlardan kanuni mazereti f 
yanlann cezalandırılmasına 1<ar• 
rilml tir. 

yeni talimatname pek kor 
bir tesir bırakmış olac~ 
metres hayatı yaşamak 
umumhanelerden çekile!l 
rnayelerin adedi gilnden 
çofalmaktadır. 

Esasen serbest umurn!ı 
lerln iti pek azalmıştır. p..s~ 
llyen randevu evleridir. Ş 
mlzde adedi ( 7 00) ü bulsJI 
evlerin yeni talimatname ıll 
hince seddedilmeleri ve işle 
ler hakkında takibat yapıl 
icap etmektedir. 

Makbule H. (kayınvalide) 
bekçiıye güvenerek bir derece
ye kadar mutmain. Saimeye 
gelince; içinde bir his, fena bir 
his felaketin pek yakın olduğu 
nu kendisine ihsas ediyor. Bu 
hissini mükerreren Hikmete 
söylüyor. Hikmet Şevki: 

B · d '"ldü d (Birinci sahifeden mabaat) den Salih Murat Bey, tıu"•fmdan P'erı 
eyı ne en o · r tin? sualine: nt terekkıyat ııı•vzuu ıı.criııı ~ 
- Hiç mukavemet gösterme- miı ve bunu daima muhafaza ba alqamı eaat 8 de muailiın mdt•· 

diler, kendilerini müdafaa etme eylemiıtir. Bu fikir ve prenaip binde bir konferanı vorilocelrtlr. 
Tahvilat alım satımı .. 

diler, etselerdi, böyle olmazdu için memloketimizcje çalıp.n --0--

demiştir. Kayınvalidesinin öldü Türk Ocaklannm kurultay aza ::.-..ı 
ğünü zanneden katil, Makbule sını selamlamakla bahtiyarım,. Türk Oc~.; ..... a 

e 
imi 1 ,. - Ölürsem bu evde, senin 

yanında öleyim! cevabile mu -
kabele ediyor. 

muvacehe maksadile karııısına Kazım Paııa Hazretleri ku- Konferans 

Bundan sonra tabii bir şekilde 
cereyan edecektir. 

• 

n 

r 1 

( 

ı( 

Valıl. Nurettin Beyi vurmak ister 
ken Şevket Beyi yaralryan Şevket B. 
Tıbbı adli milessisesinde muayeneıi
ni mtiteakip cinneti tahakkuk ettiği 
için müıtantıklık kararile 6 hafta 
müddetle emrazı akliye hastahanesi
ne sevkedllmittir. 

Ecnebi ve seyyahlara 
seyahat teshilat 

Emniyeti umumiye mtidirlyetince 
hazırlanan seyrtisefer talimatname. 
si tab'a gönderilmıştır. Talimatname 
memleketimize gelecek ecnebi ve sey 
yahların seyahatlarine mütealliktir. 

Muntazam pasaportla gelecek ec
nebiler memleketimizde serbestçe se 
yahat edebileceklerdir. 

Memleket dahilinde seyahat vara
kası ve saire gibi kuyudat refedilmiş 
tir. Seyyahlar ile mütefenninlerden 
beyanname alınmayacaktır. 

--.. --
Petrol şirketi mühendisleri 

Anglo - Pers petrol şirketine men 
sup bazı İngiliz mühendislerle bir 
Arkiyolok dün Toros ekspreıile şeh
rlmiEe gelmi~lerdir, 

Bir taraftan çeketini çıkarı
yor. Diğer taraftan kravatını 
çözüyor. Hatta bu sırada Sai
menln boynunda gezdirdiği u
cunda altından iki kurbağa bu
lunan zincirini çıkarıp kendi 
boynuna takıyor ve: 

- İşte maskotum. Bu tı1ı -
sım her tehlikeyi dereye düşli
rür. diyor. 

Cemal, bekçinin evin etra -
fında gezdiğini görüyor. Kuyu 
lu kahve ve Tabakhane sokak
ları arasında dolaşıyor, şafağın 
sökmesini bekliyor. 

Şıfak sökerken 
Şafak sökerken Cemal kayın 

validesini vurup ta Saimenin 
yattığı odanın kapısmr zorla
mağa başladığı zaman Hikmet 
ve Saime balkon penceresinden 
kaçmağa teşebbüs etmişler. Bal 
kondan sokağ:a atlamak müs-

çıkarıldığı zaman hayret il?inde rultayın mesaiıt hakkında tak- 1 May11 930 paroembe ıUnU aqa 
kalmış: dirk!r beyanatta bulunmut ve ııır ıaat 21,30 da doktor Abdullah 

Cevdet Bey tarafından Ttirkoca.mda 
- Nasıl olur sen ölmedin mi? muvıaffalciyet temenni eylemiş- (Ömer Hayaııım hayatı ve felıefol) 

diye bağırmış, ve müddeiurnu- tir. mevsulU bir Konferana verilecektir. 
mi muavinine: Büyük Erkanı Harbiye Reisi -o--

- Beni bırakın, gidip onu öl- Fevzi Paşa Hazretleri: "Millet Bahçecik posta merkezi 
diireyim, gene gelirim diye yal lerl mefkftre yagattığını, mef- Poata idareel muamelesi az oldu-
varmıştır. kftrelerin inhllUe uğradı(ı za- ğundan İmıit civarında Bahçecik poa 

Katilin ha atı man milletlerin de inhillle uğ- ta ve telgraf merkcıini kapatmııtır. 
y radğmı söylemiş ve demiştir Bahçecik posta ve telgraf mlidUrü 

K,atll Cemal ai!e hayatında ki:"Bize daima doiru yolu iöe Haslıöy mtidilrlilğUne, llaaklly mU-
mes Ut Olmam b d d dUrU seyyar müdilr!Uğe nalıledllmlf 

ış ır a am ır. teren bir mefkOre rehberimiz · 

-o--
30 poıta mem~ru 

tasfiye edildi 

Evvele~ e~lendiii Perihan na- vardır. Türk Ocakları da mille- tir. 
mındakı bır kadından da iha- tin kalbinde mefkOre aşkını da
net görmüştür. Saime ~le iki ima uyanık tutmalıdır. Milletle 
karde~ ÇCX:~klar~dır .. Saımenln ri yıekpare bir hale koyan mef
annesı . m~htedıyodır. Cem~!, kftre ocaklarının atetfdir. Her 
Salmeyı bılhassa e~salsiz vti- nevi ayrılıklar bunun içinde e
cudu, masum cehresı, güzel o- rir ve bu izabenin net!ceııinde 
l~n om~ ~a~la~rnrn ihtişamı. i~ millet dediğimiz şuurlu v-e kuv

Poıtanın İstanbul merlııe.ıinden, 
iP memur tasfiyeye tabi tutulmuıtu. 
Bu memurlardan 22 si münhaliere 
tayin olunmuştur. 

çın sev~ığ~ı goz yaşları ile ıtı- vetli varlık husule gelir. İstik--
raf etmıştır. bal bir mefkure etrafında sım-

~u.gü_? t~hkikat e:vra~ ve sıkı toplanan millctlerindir". 
~el~~ı c~ıy~ ~e katıl müstan Merkez heyeti, murahhasla-
tıklıe;e verılmıştır. ra cav ı:ivafeti vermistir.. 

-0--

Hanım tütünü 
Tütün inhisarı hanımlara mahsus 

olmak üzre yeni bir nevi tütün imal 
etmiş ve içinede 45 sigara kağıdı da 
koymustur. 

Bir numaralı kararnamenin netrln
den evvel icra edllmlt, fakat intaç e
dilememif olan vadeli tahvi!At mua
melitı, ilıl numaralı kararnamenin 
negrinden sonra likide edilmesi zaru
ı1 idi. 

Ancak likidasyon& batlanmazdan 
evvel alikadar bankalarla aC<!ntalar 
araamda bir sureti toeviye bulunmak 
için devam eden mlizakerat dün neti
celenmittir. 

Netice tarafeynin ıµenfaatine uy
gun bir ıokilde halledilmittlr. Tahvi
lit mUJm~tı bıından bllyle tabii ce
reyanını almıt demektir. 

--o
Kambiyo fiatleri 

Dün boruda İn~ lirası 1933 
l<uruı otu• parada a~ bir aralık 
1034 kurut oıı parayıa kadar yüksel
dikten sonra 1033,5 kurugta kapan
mıttır. 

Altın 902, Liret 8,97 kuruştan 
muamele görmilşttir. 

-()o-

Kabzunallar arasında 
Kabzımallar cemiyeti heyeti ida-

resllt eınaf araaında büyük bilıl' 
l&f çıkm1Jtır. Bu meıele etrafıP 
mlyetler mUrakaba heyeti talı 
baıtamııtır. 

-0-

Liyej sergisi 

Bu sene hükilmetimiz be 
le! (Liyej)sergisine i§tirak ed ıf 

Dün ticaret odasına geleıt 
!iğde bu sergiye ittirakimiıd<~ 
nazar edildiği bildirilmiştir. 

-o-
Oda meclisi 

Oda meclisi bugün ad! s~~.< 
tima ederek bazı mesaili gör 
tir. 

-0-

Liman ve köprület 

raporu 

Ticaret odasında Liman ~t 
nu tarafından hazırlanan 
köprüler raporu bayramda" ı,ı 
Oda mecllsininyapacağı fe"lc' 
içtimada görügülecektir. 



• 

'" ,ıc-

lstanbul 'fraınvay 
şirketinden: 

1 LA~ 
Beheri 50 kuruş kıymetinde 
nan ve " bono karneleri ~ 
ılen aboneman karnelerinin 

llaziran ı 930 tarihinden iti
n muteber olmayacagı aha· 
ıldn olum.r. Bu karneler 
illayıs tarihine kadar aralıa 

ılt her mutat kabul olu
:aktır. 
Ellerinde bu karnelerden 
tcuı bulunupta ımıayyL~ 
~ rnezkQr tarihe kadar bun
larfedemeycnlerin 31 ma· 
1930 tarihi.ne kadar Tunel 

11aftalık seri ve muntazam posta 

1 "ATTIKI,, ve "MIAOUllS,, 
LUks vapurlarlle 

PİRE-ISKENDERIYE-PORTSAIT 
ilk posta :\layısın l.l üncü Sah günü 
saat l 8 de Galota rıhtımından hare
ket edecektir. 

Fazla tafsiltı için Galıta'da Mer
kez rıhtım hanında 4 numarada k!
ln umumi acantıları Çelet.ldi ve 
Stafilopaıi vapur acantalı~ına mtlra 
raat. Telefon. il. O. 854 

Yelkenci vapurları 
Karadeniz posta;ı 

Anadolu 
vapuru 30Çarsa111ba 

Nisan 's 

~eyriselain 
~~~-=-~--~~~--

Merkcr. AcentlSI; Galata köprü 
bcısında, Beyoğlu 23tı2 Şube 
aentesı: Mahmudiye Hını altındı 
lsıınbul 740 

Trabzon lkioci postası 
[Cumhuriyet] vapuru l mayıs 

Perşembe akşamı Galata rıhtı
mından hareketle Zonguldak, 

. ., 
lnebolu, Sinop, SJmsun, l nye, 
Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Rize Hopa'ya gidecek \C pa
zar iskelesile Rize, Sürme
ne, Of, Trabzon, l'olathane, 
Gire::un, Ordu, Faı>a, Samsun, 
Sinop, İneboluya u~rayarak 
gelecektir. .danında !\Ietro Hanında şir 

~ merkez vczneoine miıra
ı bu karnelerin bedelleri
irdat etmeleri icap eder. 

günü akşımı 6:!ı Sirkeci rıhtımındJn 
hareketle do~ru . /..onguldak, ln!
bolu, Sımsu!'l, Ordu, Giresun, 
Trtb1.on, Sürmene Ye Riı: 1 yo 

gidecektir. --:--------·--
İznıiı- sür'at postası 

6u mliddetin mürurundan 
ra alıoncman blletleriuin hi<; 
illtıtelıer olmayacak Ye ka
ttlilnıcyct·ek tir 

Taf;iLlt için ~irkeci.!: Yelkene! 
hanınja k1in :ıccntcjin~ mürı· 

''""" Tel. l,ıanbol l 5 l 5 

1LAN-
Ayvalıktı ttstj cdilın Clloterliğe 

şeraiti kanuniycyi h:ıiz taliplerin bir 
ay za»Jında adli\'o vck:\ktino mil
rac;ıatları il.in oluıur. 

' 

J,raıılıul '.!tı nbJıı ı 1ı.l0 
\il lllı{l\'IJ'J' ----

Suı hazimdeo ve ınkibazdan mOztaripmisiniz " 
Her gdn bir sıı kadehi derununda bir •kah ve 

kasiğı Eno's "Fruit Salt" meyTe tozu alınız. 

Altmııı senelik cihanfıımııl ~Ohret ve aıavaffekiyeti 
!eseri kat'isioe delildir. 

• ,nl,. .. ,. .... 
""l:no" llM•krile 
etibtı fabrib•tlİ 
al6ıaetı farı• 
tu.dır. 

Karyolaya ihtiyacıolanlara-4 
1s 1 Mobllye Ma~azasına 

Yah, lake ve bronz karyola 
arın her boyu ve her neyi 
Clrni~tir, 

1 ler çc~it m:Jbilya bulunur. 
1•tlar rekabet kabul etmez 

L:recede ehvendir. Bir ziyaret 
~ildir. 

ı\drcs: 1'ta•ıbul Fincancılar yoku~u No 27 Tel. ht,J.ıo7 

1\ HMET FEVZİ 

L·T·PIVER 
PARIS 

FRANSA ÇİÇEKLERi 

KOLONYA SUYU 

EAU DE COLDGNE 
... .4UX FLEURS OE FRAICCE 

lıtanbul Şubell 

~itti Ahmet Bey sokak No. ISC. Tel. Beyoölu 3044 

t~~~~ ................. . 
e Aieı;gizn•zarı dikkatine! i 

leantis Hacopulo ı 
1)1 1 ıcarcthanesı; milsadci muh.usa ile 
illlarının kısmı azamını tasfiye ediyor va 

Yarı fiatına satıyor 

(CCLCl:\L\L) 'apuru 2 
;\la yıs cuma 1 4,.ıo d ı Galata 
Rıhtımından brt~ttle Cumar
tesi sabahı lznıir c !{idecck ve 
pazar 14,30 da lzıııir'deıı ha 
reketle pazartesi sabahı gele
cektir. Vapurrl.ı ınııkcmnıcl 
lıir orkestra V<' cazbant mev
cuttur. 

1 :\layı-tan itibarcıı \·alOY:ı 

YC Adalar tarifesi dcği~mi~tir. 

Yalova postası Köprüden 
(8,20 )de Yalova' dan ( ı 7,~0 ı 

de kalkacaktır. 

, Yalova sahilinde 
Pilaj mahalli ile ı;aziııo ı 

Haziran tarihinden "ıtilıaren bir 
seııe müddetle arrı, ayrı ve 
yabm mü~terckcıı kiraya ve
rUtcektir. 

Şera 'ti esasi yesi Levazım 

şubesine muraca.ıtla görüle
bilir. Talipler verecekleri be
del ve arzu cykdlkleri şera

iti kapalı hır zarf derununda 
blldırnıclidirler ve bt• zarfın 

içine aynca yıizde on ııisbe
tinde nıelıaliği havi ikin el bir 
zarf koyacaklar ve teminat 
Zilrfının u~tüne yalnız (. Pey 
akçcsı) dir diye yazacaklardır. 
Kapalı urflar 12 Mayıs 980 
zevaline 1<adar kabu! edilecek
tir. Seyrisefaln idaresi mutlak 
surette her hangi bir talibi 
terdh hakkını muhafaza eder. 

idareye ait olup Haliçte 
Fabrika öm.nde demirli bu 
lun8n Akdeniz vapuru halı
hazırlle buıuncluğu mahalde 
satılacaktır. Beş bin isıcrlindc 
talibi uhdesind~ bulun~n işbu 
vapura faz!asilc talip olan· 
lar '.tr'a \ Jpuru görmek i~iıı 
her gun fabrika nıiidllriyrtiııe 
~~rtnarrc) i !!;Örmek iç:n de 
lcrnzı nı mütluri vetiuc miır•

caatları ycYmi ıı;Lizayc<lc 30· 
nisan·930çar~amba ;ı;üııü olup 
nııızayedcyc iştirak edecekler 
yüzde 16 nislıetinde teminat 
akçclerile sa.t 14 te levazım 
mlıdüriyetinde hazır bulun
maları. 

- ,r .,..- -- __ .. _____ __ 

SevahllimLitecavire hududuna 
·~lcyen vapurların kahve ocakları 
milnakasası görülen lüzum 
üzerine 3 Mayıs 9,rn tarihine 
talik cdÜdip;i ve yevmi mez
kör<lc saat l 6 da kat'! ihale· 
sinin icra kılınacağı ilAn olu. 
nur. 

İZMİR ·MERSİN 
Lüks ve ~ür'at postası 

\apuru 
30 Nisan Gl~ll.Z~~ 

Çar~aı11ha s::r7~ 
<la .irkeci rıhtımından hare
ketle doğru ( Gelibolu, Çanak
kale, lzmir, Güllük, Fethiye, 
Antalya, AIAiyc, Anamur ve 
!'-!ersine)' azimet ve avdet ede
cektir. 

TafsilAt için Sirkecide Ku
çük Kırzade hanındaki acen

ta!lna müracaat. tel: lst 31 J 8 

MAMA ıslan b~\ limanı saMI sınlıiJe ve ıııer~ezi s~rid '.rn 'rnli nuen: 
Dr. H. ŞİN ASİ 

i\lcrkez'm;. ihtiya.:ı i<;in kaıl'llı zarf Lt<uiik ıııhaycr J 1 \h\'ls • ~.ıo ta". ıinde ııı ·rk·:· /. .ııi7. 
anbarıııa tcs!im edilmek şarrilc 20 ton çubuk k iktırt ımılıayaa cdıl:cckt, . 

_ Ya\Tunuzıın en sıhhi gıdasıdır 

Dr. Horhoruni 
Beyoğlu :\kkte? sokak No .J5 

mua!ene saba ıran ak> ıma kadar. 

Taliplerin mezkur kukürte ait ;artııamc ve nu·nL ncsil'i ~·irnıc·k uzrc :·a gıiı· Ga atgda Kar.ı 

i\lustafa pa,:ı sokağında kAin ıncrktz miz levazım mcmurluıtuna nuıracaatları \ c h1. ' retle tanzim 
edecekleri teklif mektuplarile ycYnıl mıınak:ısa olarak tc;bit edilen 7 :'llay s J!HU tarihınc mu>a· 
dif Çarşamba günü saat J 4 den evvel nıczkQr merkezde mutc~ekkil ihale lcombyoııuna tenli ile 
mezkur saatte ko'Tlbyonda bulunmaları iUn olunur 

1 
hiralık Yuli nıaballi 

İskele mevkii, Kınalıada, balık tutmağa mahsustur. Talı- 1 

min olunan bedeli icarı her ay peşin alırunak şartile (150) 
liradır. Üç sene müddetle icar olunacaktır. İcar muamelesi 
15/5. '930 Perşembe günü saat 14 te Adalar Malmüdürlüğünde 
aleni müzayede ile yapılacaktr. M. 

.. * * 
l(iralık Vuli n1ahalli 

Manastır mevkii, Burgaz ada. Balık tutmağa mahsustur. 
Tahmin olunan bedeli icarı her ay peşin alınmak şartile (10) 
liradır. Üç sene müddetle icar olunacaktır. İcar m'Jamelesi 
15/5/930 Perşembe günü saat 14 te Adalar Malmüdürlüğünde 
aleni müzayede ile yapılacaktır. M. 

* * * Kiralık \'uli nıahalli 
Jarden önü mevkii. Kınalı ada: Balık tutıiıağa mahsustur. 

Tahmin olunan bedeli icarı her ay peşin alınmak şartile (150) 
liradan üç sene müddetle icar olunacaktır. İcar muamelesi 
15/5 930 Perşembe güni.: saat 14 te Adalar Malmüdürlüğünde 
alem müzayede ile yapılacaktır. M. 

* * * 
B:ıkırköy n1al ınüdürJüğünden: 
llakırko) Kalitarya kariycsin<lc hazi:cd maliyeye ait on oda 

gazino ve lıahç~) i havi otel bir >ene müddetle kiraya verilecek
tir. Tahmin edilen 'Cnevl bedeli icıır 720 liradır. 0 7 5 pey ak
çesi icar muamelesi l O 1\laps 930 Cumarte><i !(llnt• saat on bcşde 
Bakırklız 1\lal miı<lurlup;unde yapılaı:akur . 

* * * 
Bakırköy mal nıüdürlüğünden: 

. . '". ~ 
~M • • . . . 

BU YÜK 

TlYllBE PlllN~~~~ 
8, INCI TER1 lP .ı, uNCÜ KEŞİDE 

11 MAYIS 1930 
Ke.7ideler; \Tjl~\yeı, ~ehre-
111anetı, l)efterdarlık, 17, Zi
raat, \'C ()sınanlı Bankaları 
jf urakıpları \re lıalk lıuzu-

runda yapılır. 
Büyük ikramiye 

45.000 Liradır 
f iP r ke.~i de ele<.; ı kaı1 11 u ıııara
lar tekrar dolal>a konnıaz 

Satılık Boş Şişe '4~ 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarının ~' 

B:ıkırküy uııdc Kalitarya kariycsinde lıaziııci maliyeye ait dört Be~ikta:: '·ş~ anoorında m<.'VCUt nıuhtclıf gr ımlık 20,21! 1 

oda bir sofa bir mutbahı havi hane. Tahmin cdiltn senevi bedeli adçt bo~ \ e yeni şl,c 5-5 ltıJO Pazartesi gcınu "ı t ')n la 
icar 84 liradır. 0 ,7 ~ pey akçesi, icar muamelesi !O 1\layıs 930 , pazarl>i.:la >atılacaktır, <

1 Cumartesi ı:;llnü saat on \ıesdc· Bakırköy 1\lal mlidL 1 il';Liııde y;ıpı , A , ...,. ' r;,;=::; .... Taliplerin o gün m~zkQr anbara ıııüra~aatları ....,. 

111.aa .. kt.ır~ ... 52Zlı::ııtı:.;o;;;;:::ı::ıı111mmmıısmm1l:!lllmaııımı:ım1a'!sımm.. >C-C-C:=<>::::=::><>=::::::<>C=<><ll>C<>Co<>C<:=:Cx:><x:><>::l!l 

Deyi et D~~i!yolları ıl Galala'~a MA YER Ma~azasının , 
ıdaresı danalı li K d 1 

~~=~~~:i~9m~:;:ep::~~~s~a~~~ü~~~~~~:;ö~:~:ı:~~~~: ~ a ın eşyası 
Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. ~ 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve mu- dairesinin kat'i tasfivesi 
vakkat teminatlarını ayni günde saat 15 şe kadar münakasa ka- C. 
tipliğine vermeleri lazımdır. < y b 

1 Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde An- < arın aş ıyor 
karada, muhasebat dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa veme- < 
sinden tedarik edebilirler < 

Kaol, zınpara kiiğıclı, toz boya vernik, gomalika neft ve bezir ( 
yağı L TQ daha mufassal malumat için münakasa şartnamesine 
müracaat olunmalidır. 

* * * Kayseri - Sıvas hattının 469-603 kilometreleri arasında Ka-
ra özü - Bedirli ve Sıvas istasyonlarında yapılacak mebani ve te
sisatı sabite kapalı zarfla münakasaya korunuştur. 

Münakasa 19 V. 930 pazartesi günü saat 16 ta Ankarada Dev 
let Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya i~tirak edeceklerin teklif mektuplarım ve mu
vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 kadar komisyon ka
tipliğine vermeleri liizrmdrr. 

Mübayaatınız için bu müstesna 
fırsatı kaçırmayınız. 

><><><><X><>e:<:><><~ll><><>C=<X><>C=<:><><>C=<' 
..,. l cıız F'ia t la rla '4 

Asri ipekliler 
Kuruı 

Talipler münakasa şartnamelerini 60 lira mukabilinde An
karada, Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden tedarik edebilir
ler. 

SUA EMPERIME· Gayıt güzel descnlerde295 

1 • metros• 325 kuruşa ve 

FULAR EMPERİl\.f E· Safi ipek gayet zengln325 • • • 
Beş ton kalay kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 26 Mayıs 1930 Pazartesi günü saat 15 te Ankara

da Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Münakasa 
katipliğine vermeleri liizrrndır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde An
karada Maliye ve muhasebe dairesinden Istanbulda Haydarpa
şa veznesinden tedarik edebilirler. 

• * • 
Fevzipaşa - Diyarbekir hattının 143-252 kilometresi arast 

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

Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. . 1 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 

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

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

eeetMteıMMt4M.ı .. 
SATILIK TAŞ KlR.MA MAKİNASI 

Elyevm Yunanlstın'da Atina'dı bulunan ve saatte 90 ton taş kıra

bilecek bir derecede mlilremmel bir taş kırma maklnası 11tılıktır. işbu 

ıııakioa Amerikan mamultu olup yalnız Marıthon Dam'ın inşasında 

ancak illi sene taş kırma hizmetini ifa etlllİftlr. Talep vukuunda tafsl
lln ll7.ıma ita edilir. AIU:ıdut.nın &irdelli adrese ıııüracaatlırı. 

• çeşitlerde 390,375 ve 

KREPDÖŞİ EMPRİME: ~tr~:u 450 

FıLAFİL REYE: Gayıt iyi cins, teminatlı 520 
yıkanabilir 570 ve 

MUSELİN no·· SUA· Emperlmc: Şık yazlık 450 
• roplar için 575 ve 

SULTAN SA TEN; Şık mantolar için 
metrosu 900 ve 750 

KRL'P FLAMENGA• Rop ve mantolar lçln925 
IJ • son moda kumat 

Hanınılara mahsus 
ipekli rop 'e mantolar 

ile son moda şapkalar 

Çocuklara mahsus 
Her keseye elverişli flat
larla zengin elbise çc;itlcri 

K ARLMAN BeJOğlu•.! 
-

,.....,....,..Likör Fabrikasıccc 

•abırsızlıkla bekle.iıginir. bu müstesna satış Galata acentası: Galata rıh- Ulen at company, 23 MI& Phllhallanae, 
Yarınki perşenıbe günü başlıyor tımı 35 numarada "\'uçino .. , Athene. Oraca 

İnşaat münakasası 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umunı 
müdürlüğünden: 

Taliplerin şartnlmede yazılı ahkAma riayet etm,mele
ıinden dolayı Şi~li'dc tesisi takarrur eden likur ~abrika,1nın 
ln~sı için yeniden munakasa icrasına zaruret hasıl olmu~tur. f\...,~~ ...... Bu fırsatı kaçırm:ıyınız ........ -=t~el~: ~B~. ~O~. ~1~1~69~~~~~~======~·=-·=·=·:_:•=·=·=-======== 

~ilaJel ~aiıni encümenin~en: htan~ul Limanı Sahil Sı~biye Merkezi Serte~abetin~en: -
ı}~t.': ığıık kurn nıcdrc,esilc Şehzadeb:ı~ında EbUlfadıl Meh- l\lerkemizde mcycut 300 adet boş benzin teneke;! müzayede surctilc satılacagından mezkCır 

.. ·s.ı,ı icar mlizaycde mlid<leti 7 Mayıs 930 çarşamba tenekeleri görmek üzere her giln Galatada Kara ;\lustafapa~a sokağında kAin merkezimiz levazım 
Ca t ')n hm: kadar temdit edilmi,tir taliplerin encümene memurluğuna ve müzayedeye iştirak etmek iızrc 20 l\layıs 9.10 tarihine mu adif Salı gunu saat 
aJuı. 14 te merkezimizde miıte~ekkil ihale komisyonuna miiracaatları !lln olunur. 

ihale 5 1\layıs 930 pazartc;i ~unu ;;ast ondörtte ) npıla
calctır. Taliplere şartnameler ve silsile! fiat cetveli muha~ '1e· 
ce on lira mukabilln<le Ycrilecektir. izahat almak i,teycrle
rln Galatada Kefeli Hanında komisyon reisliğine müracaat 

J...__,.._,......,....,..~_,....,,, etmeleri ilan olunur. 

Mes'ul müdürü Burhaneddin 
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Daha kuvvetli ! 
Veni model FORDSON 30 beygir kuvveti 

verir. Fakat bu kuvvet fazlalığı - bu fazla men
faat - traktörü idame hususunda fazla hiç bir 
masrafı mucip olmıyacaktir. 

Fazla İf ! 
Yeni Fordson 8 saatlık bir gün zarfında 25 

ifa 35 dönüm çift sürer. İska hususunda 10 par
maklık bir tulumba çevirir. Tarla tesviyesinde 
20- 25 santimetrelik disk harrow çekebilir. 

Birden iiç ı;izgi açar ! 
Eski Fordson traktörünün ikili pullukla iş

lediği yerde Yeni Fordson kolaylıkla üçlü pul
luk çekebilir, 

Daha oturaklı ! 
Arka tekerlekler bir mania dolayisile yerinde 

mıhlanmış bir halde iken ve y·anlışhkla motöre 
tam gaz da verilse traktörün ön tarafı yerden kalk· 
maz. Çamurlukların arkasındaki yataklar otoma
tik olarak ön tekerlekler in yerden kalkmasına ma
.Jtldir 

Mazut ! 
Şimdi Fordson traktörleri, pek az bir flat farkı 

rnukabllinde • Motörine "yakan ve binaenaleyh iş-
1etme masrafını pek çok azaltan hususi karbüra-. 
törlerle tesıtm edilmektedir. Her resmi FORDSON 
,acentaeında bulun\.t. 

Manyeto ile l1tial ! 
Ayar edilecek ne bobfn, ne de bobfn çekTçle- . 

rl vardır. Veni Fordson !raktöründekt manyeto 
sayesinde bu cihet en sade ve en ea.ğlam bir şe· · 

kilde yarılmıştır., 

, -
Venl manyetoda yapılan hususi tertibat sayesinde en 
soğuk havalard"a bile motörü l~letmelt çok kolaydır\· 

Cilt ı;Ormek için, tezek kırmak için, tohum ekmek 
.fçln. bi9mek için, harman yapmak lçrn, •• motör kuvveti 
kullanınııt. Yeni FORDSON Traktörü bütün bu lfleri hay
van kuvvetinden çabuk v•~daha lıolay yapar. 

Fordso:n_ 
YARI •MlWu fkl MİSLi iş YAPAR. 
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