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Balkanlarda Türkiye •• 

Türk-Bulgar münasebatı 
sağlam bir temele dayalı .. 

Silah sesleri, polis dOdOklerl 1 

Kallavi sokağı cinayeti 
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No: 106 (TercUme we lkllbee 

h•kkf m•hfuzdur.) 

O müthiş infilakın şiddeti 
Harici vaziyet hakkında ayan ve meb'usan 

meclisleri ihtilaf halindedir ••. 
Maarif Vekaleti bir tebliğ neşrettı 

hala kulaklarda idi 
'r ahkikat az zamanda hünkarın endişele
~ni bertaraf edecek surette neticelendi 

.,,, ~addı inji/akı} t y muhteı•i o/dulu halde temmuzun 28 ind gQnQ stltlm
lı/cta talimlıane meydanına gdiri/trtk işal olunan araba 

J a Efendinin hanesinde v~ 1 
yazıhanesinde yapılan tahan:ı
yatta bu işe temas edecek h• ç 
bir \ esika bulunamamış ancak 
Ereğliden kömür getirmek üze 
re iı;ticar olunan bir şilebin icar 
konturatosunda imzası olduğu 

-------
Buhran 

Uzun süreceğe 
benzeyor .. 

Fransada uzun süreceğe ben
zeyen bir kabine i.ıuhranı çıktı. 
Tardieu kabinesinin yerine na
sıl bir hükUmetin geleceğini 
derhal kestirmek kabil değildir. 

Dün de bu münasebetle söy
lediğimiz gibi Tardieu kabinesi 
bir çok hücumlara uğramıştır. 

Son zamanlarda bu hücumların 
en şiddetlisi, şimdi mevkuf bu
lunan banka sahibi Oustric hak
kında yapılan tahkikat münase 
betile yapıldı. Bu bankanın hu
kuk müşavirliğini etmiş olan 
adliye nazın kendini müdafaa 

(etti. Başvekil de kabine arkada
şına yapılan hücuınlan reddet
ti. Fakat adliye nazırı bundan 
sonra takibatın cereyanını her 
ne suretle olursa olsun işkal e
der gibi bir vaziyette kalmış ol 
mamak için çekilmeği muvafık 
buldu. Tardieu kabinesi bu su
retle müessir bir darbeye oğra
mış demektir. Bundan sonra 
Hele Oustric meselesi hakkın
da parlamento tahkikatı yapıl

ması kabul edildikten sonra ka
binenin vaziyeti daha nazikles
miştir. 

anlaı;jtl";uştr. . . 1 Kabinenin istifası için orta-
Tah ıkatın bu dere~esı. bıtta- ' da görünen son sebep ve hadise 

'-' arzolwınınQ ve Hünkar bu . • . . .. k 
w. ....,. · ·· hancı sıyasetın muna asasm-bb.. ·· hhatı.nden bus . 
soıı teşe uswı sı .. .. dan sonra ayan meclisinde Tar-
bütün şüp~elenerek . goru~e- dieu kabinesinin itimat reyi is-
yen bir telaş ve endışeye duş- Suikastçı/ardan jurısın zıvcesl · net" ede de ekalliyet-
ınüş, ötedcnberi mutat olan otu Btlçlfolı jur/s Anna tem:ı:nve d ıc · 
ruş ve yatış vaziyet ve miatları- te ası. ı~: . . 
nı değiştinnek için bazı tertibat ka an haberlerden ve Zaıbtı- Bu bahı.~ uzennd~ ?•raz dur-
almıctı ki ben kıyası nefs ile bu şay · .1 B . 1 Ü k""d mamıza musaade edılırse son 

v •• •• •• ye nezaretı e eyog u, s u ar b" ka ··h· hA _ 
nu muhik ve mazur gomıu~tıım: mutasarrıflıkları ve şehrenıane- z~l.ar~ ~.r .. ç mu. un -~ . 

Çünkü hi,. umulmıyan bır suı . b" . . f k kumandanlı dısesını goz onune getırecegız. .. .. . tı ve ırıncı ır a . -
kastın vuk?,u ?~u~ • gecı~e- ğı ve sarayın hususi istihbarat 
mişti. O mu~~ infılakm şıd~e şebekesi tarafından müstemir
ti kulaklarda ıdı. Be~eket ve~ ren vuku bulan istitlaata müste 
komi~yonu ma~sus azasının mu nit maruzattan ve Bulgaristan 

1 dek~ık hukukşınaslan tarafın- komiserliği canibinden tevarut 
dan ıcrasına devam ~luıı.an talı- eden malfimattan pek yalan va
lôkat az zamanda Hünkann en- kitlerde bir suikastın, yahut is-1 
dişele~ini be~araf edecek suret yan ve ihtilalin zuhure geleceği 
tc ne_ucelendi. . . . anlaşıl:nakta olmasile bütün ala 

'I 
Talebenin spor kulüplerine girmesine 

muvafakat edilmiş değildir Ecnebi matbuab 11 lngilterede 
O anlı borçlan A l h"k" ti Ankara, 6 (A.A) - Maarifi tatmin eylemeleri için T"'~ıırı' sm me e U ume ne vekaletinden: Bazı gazeteler vekileti !Jzmı gelen tedbırlet1 

dedikodusu hücum 1 talebenin spor klüplerine girme 1 alınış ur, ve alacaktır. Spo '" 
"Debats" gazetesinin başmu A "'M Ll d mesi hakkında evvelce tebliğ e- !erine gelince talebenin bunlarZ 

hariri M. Auguste Gauvain Londra, 5 (A. ) .-. · .•. ob· dilmiş olan talimatnamenin kal girmesine muvafakat edilıtle 
George bn sabah soyledigt 1tr dınldığıru yazmışlardır. Bu em- mekle beraber bu klüplerin li9' Türk dostu olmayan bir gazete- tukta ame e 

nu .. k"'- . rin geri almmasım icap ettire- ve orta derecedeki mektepler 
cidir. .rrkası h~ w.ııett cek hiç bir sebep yoktur. Tale- . . ıer 

Ahiren Türkiye - İtaly_ ı in vazıfesinde be · · 1 f"k be fevkmde bulunan ve mektep · 
. ıçın esas mese e ı ren ve . . d k 

1 
l · b defli Rusya - Bulgaristan, Yunarus- nuvaffak olama- d "t · b" t b" 1 harıcın e a an gene erın e enen mu evazm ır er ıye a - ' e~ 

tan, Macaristan arasında bir dığını,bunun her ınış olmaktır. Bu da mektep faaliyetlerine hianet edeC . 
zümre teşkil edileceği hakkında :-es tarafından !erimizde kabildir. Genelerin i- veçhile çalışmaları maarif ~~Ic.3 
ecnebi matbuatta neşredilen ri- tasdık edilen bir yi bir tarzda beden te.rbiyesi Jetinin esaslı arzularından btl'I 
vayetlerden "'ve hattiı Fran~- key~i) et oldu~ görmeleri ve spor ihtiyaclarnıı dir. 
nın Türkiye aleyhine olarak Ita mı beyan ettik-
lyaya bazı tekliflerde bulunul- .en sonra demiş-
dugu· ndan bile bahsedildiğini ya tir ki: 
zarak bunların hepsinin asıls12 " - Şimdiki 
olduğunu ve Şarkta tehtitkar '1kUmet, 18 ay-
hic bir tertip mevcut olmadığın ık mesai devre-
ka"ydederek diyor ki: sinde bir çok faa 

"30 teşrinievvel Türk - Yu- ~toyd Gerorge liyet ve icraat
nan muahedesi, ferdasında da lan kaçırmıştır. Bununla bera-

lngilterede buhran .. 
ıktısadi ihtiyaçların tesb't~ için 

bir komisyon toplanıyor 

söy!emiştik, iki memleket ara- ber, M .. B~ld~inin riyaseti 3:~~ LONDRA 6 (A.A.) - Kabi- tesbiti için lngilteren~n bii~ 
Sında asırdide ihtilafı artık ka- da yem btr hukfunet teşekkiilu- ,bes nazır tarafın- müstehlik Vt' müst;:ıhsıl sınıf!~. .. hi k" tın kt _ neye memur . . rrı~· 
pamak ve iki memleket ara-..rn- n?' ç ımse arzu e eme e dan bugün neşredilecek bir be- na mensup bır c;ok azadan ı:il 
da siyasi bir umumi fikir . ?l· dır. .. . . . yannamede milletin hakiki ik- ıekkep bir komisyonun teŞ 
madan ticari münasebata gırış- ~unta1;iplen li~ral fı~kaya tisadi ihtiyaçlannın tetkik ve teklif olunacaktır. 

yemden ıtımat gostennege ilc-
mek için M. Venizelos'un arzu- na etınek imkam hala mevcut- G l k Y } l T • d"ldı• f 
su ile olmuştur. M. Venizelo~ tur. Liberal fırkası iktidar mev- e ece UDaD 1 ar aSVlp e 1 • 
ayni ruhla Bulgaristan ile de kiine gelmediği takdirde ikinci d • t k • T k y "t"l" hoı 
müzakereye girişmeğe hazırdır. bir şık daha varittir. 0 da libe- an temına a ÇeSl ÜT - unan 1 1 a 
Eğer muvaffak olursa bu yeni ralleri.n ~ü~ün mes'uliyetlere .te aranmayacak encümen tasdik etti iill 
muahedeye herhangi bir tarafa mamen ıştırak etmemek şartıle ATİNA, 6 (Anek.) -.?\;. 
karşı fena maksatlar isnat et- şimdiki hükfunetle teşriki me- ATİNA, 5 - Türkiye sefiri hariciye encümeni ve Tur ·ıd 
mekten çekinmelidir." Sd.i etmeleridir. Enis Bey bugün Hariciye Nazı- Yunan itilafının lüzumu t~s~_.ı 

M. Gauvain bundan sonre Bu suret mümkün ~ldu~~ n M. Mihalakopulosu, Hariciye hakkında mazbata muha'.~rı r.I· 
E·'kan milletlerinin başka de-· tat<dınle liberal fırka Ş.~d~ki nezaretinde ziyaret ederek Tür sabık Ankara Yunan sefırı .,. 
!etler karrşın.:ıdıkca kendi ar. •!, hül:umcte vukuf ve tecr~~sıle kiıyeye gelen Yunan tabiiyetin- Argiropulos tarn.fınrlı>~ t~.,~~ 
11 -cıa daha iyi anla

0

malan kati yardım. etler. Bu h.usns ı~ ne deki adamlardan şimdiye kadar edilen mazbatayı tetkık ve t 
olduğwıu !'aydederek bo:·çlar pazarlıga ne; de ~ısaka luzum alman teminat akçesinin bun- vip etıniştir. Mcb'u0aıı m ~ ~ 
meselesine sözünü naklederek yokt~r.. İlerıde bır ~n~aşman;ıaz dan sonra talep edilmemesine hey'eti umumiyesi gelecek ~'ıl 
diyor ki: l~k ~3:dis ollamamalmsı ıçın bu ~e Türkiye hükfunetince karar ve- ta Türk - Yunan itilafını mu 

"Hamillerle Osmanlı borç- tın ıyıce an şı asmr arzu - rildiğini Yunan Hariciye Nazı kere ve tasdik edecektir. 
d · 13 h · 92888 iti yorum. bl. • 1 · ı· B lk tb t lanna aır aman - Liberal fırka liderlerinden M. rına te ıg ey emış ır. a an ma ua 

lafı ancak meriyet tnevküne gir Herbert Samuel de şu beyanat- Belediyede barem konferansı mişti ki tediyat talik e~~- 0ı tir." diyerek Türk hükQmetırun ta bulunmuştur: t tb'k' d " k'ıla"f SOFYA, 5 A.A. - Sofya ~· 
b h "- Liberallerin hattı hareke a 1 lD e mUŞ toplanan Balkan matbuat k~-garplı bankerleri mura a acı 

1 
· ı · 

addettiklerini, borç alman para ti ke.n~ siyaset e~~e.~~gun ° a ANKARA, 6 (Telefonla) - feransı mesaisini ikmal etıJll~ 
alınıp bittikten sonra alacaklı- rak ıttı~a~ ~ecı;,;ı .butun ted- İstanbul beiediyesi memurin tir. Konferans, müstakbel. ]3~ 

bilerde ıstıklallerını muhafaza .. . ... S .h Be b 1 d' b" 
1
. • · · nıı~w nm tasa tutuldug"unu, böyle ter k ·ı · d"k" ı ··k"'met muduru amı y e e ıyeye kan matbuat ır ıgının ... 

etme şartı e şım ı ı 1u u . d larda . · · 
1 

b l etrı11• tiplerle Türk devletinin bulun- le samimi et dairesinde elele ait ışler hakkın a temas ı:ame proJe~erını rn u f;· 
duğı• müşkilattan kurtarılaı_ru- vererek c:Iıı aktan ibarettir. bulunmaktadır. . . J tır. Bu proıelcr sonbaharda oıt 
yacağmı söyliyerek makalesıne · ~if sis Bilhasa İst~b~I be~edı~e.~ıı;ı tanbulda toplanacak ~lan ~ e-
nih~vet v('rivor LONDRA, 5 A.A. _Pas de de baremin tatbıkı kabıl gorül- · feraı;s tarafından tasdık e 

C 1 . , · t kesi biı: sis miyen bazr noktalan hakkında cektır. ·cı· 
ıc: ~s yı tga~üyet şeraiti çok İstanbul belediyesi tarafından SOFY A, 5 A.. A. - I-l";,o 

Atına se.faretıne yazılan ıst~- kadar devaire vemabeynin husu 
zahatı havı te~grafn~~ye ve.rı· si memurlarına her zamandan 
len cevapta Pıre polis ı~aresın- ziyade müteyakkız olmaları ve z:ılv.irlerini sevmem!. .. 
ce bazı ahv?l ve har~~atnıdan icap eden bilcümle tedabiri m~-, Di')'erk mutat serin kanlılı';-
Jolayı tev~! ol~an Leon A- nia ,1 ittihaz etmeleri suretı la uzun ı•z~dıya cevap verdi. Al 
par} an., ın uzenn.~e zuhur.~eıı kat'iye ve müşeddedede tenbilı manyada Fransa aleyhinde inti-
ve sefaretçe tercume .ettırılen ve olbapta miiekketradatı seni - habat esnasında şiddetli nutuk-
kfıgıtlarda "Jak Efe!ldı,, aley- ye tebliğ olunmuş idi. ı Jar irat edilmesinin resmi de,·-
hindeki ilıbann aynı bulunmuş . let adamlanıu telişa düşüremi-ve bunun Sultan Abtülhamidi İstanbula denızden .gele1:ek . 
tethı·~ ve komitenin izini sakla- olanların rusumat ve hm.an za yeceğini söyledi. N.etic~e ka.bı 

k d 1 kle nenin harici siyasetı tasvıp edtl-mak ı~in yapıldığı zikredilmiş bıtas~ca v~ a~a an ge ece · 
ve diğer taraftan dahi filhakika rin şımend~fer ıs~asyon zabı.t;:ı- di. 

Jak Efendi namına bir şilep ki.·- sınca sıkı bır tetkik ve takıbe Fakat şimdi ayan meclisi bu-
f 1 h na muarızdır. Kabine ayan mec ralaıımış ise de bu Jak E endı- maruz tutulma arı ve an, apar-

nin ötedenberi kömür ticaretile tıman, pansiyon, otel gibi umu- Duıen kabinenin hariciye nazırı tisinin itimatsızlığı karşısında 
meşgul İspanyalı bir kimse Ol- mi mesakinin misafir defterl?ri M. JJrland . düşmüştür. İki meclis arasında 
duğu mahalli kapitan dö Port nin günü gününe kontrol edıl-. Son beş senedenben Frans ı büyük bir noktai nazar.. far~~ 
Navali canibinden beyan ve tas mesi ve işsiz, gücsüz, şüphelı _Almanya arasında bir taraftan var ki buhranın uzun nrecegı 
dik kılındığı bildirilmişti. kimselerin memleketten ib'adı müteveffa Alman hariciye narı- bundan da anlaşılıyor ... 
Hariciye nezaretinin lstanbul- emredilmi~ olduğu misillô. bil: n Stressernann, diger taraftan PARİS, 5 A. A. - Debats 
daki ecnebi sefaret/erine .vuku hassa Beşıktaş zabıtası . geceli Fransanın kaç senedenberi ha- gazetesi kabine buhranından 
bulan iş'ar üzerine muhtelıi ban gündüzlü Yıldız sarayı cıvar ve rici siyasetini idare eden M. bahsettiği sırada, ayan meclisi
kalardan Silivriyoçi namxna çe- etrafını tarassut etme~te ve. ~e Briand arasında bir itilaf ve an- nin milletin arzu ve temennile-

ki/en paralar le c~ı:ııa günl~ı:i .camıı. şenfın !aşma yolu açılmıştı. Bu yolda rine, doğru bir siyasete m_uga-
Viyana _ Engul Avusturyan dahrlı ve haricı şıdde~ı surett~ devam edildi. yir bir harekette bulundugunu 

bank- Galata üzerine 3000 frank teftiş ve muaye~~ edıl~ekte ı- Fakat eylUide Almanyada yazmaktadır. Bu gazete, meb'u
Sofya- Bank nasyonal Bulgari~ di.B~~dr ~edabı~ marna ~e ta- yapılan umumi intihabatta .. ~ü- san meclisininekseriyetini hesa 
Galata üzerine 3000 frank, Atı- kayyudatı ınzıbatıyeye ragmen frit bir takım zümreler mübırn ba katmıyacak her hangi bir hü 
na- Yünyen bank limtit- Paris bomba cinayeti failleri mütead- ekseriıyete : ahir> olarak millet kfımetin 3 gün veya nihayet 3 
uzerine 2~ frank, meç~ul Ş'._lhs dit defaa~r Yıl~~z ~rayının met meclisine girdiler. İntihabatın hafta zarfında ölüme mahkô.m 
Filibe- Davıt Çrası şurek3:s~- halindekı set uzerıne gelerek b neticesi Almanya_ Fransa a- olacağını ilave etmektedir. 
Galata üzerine 5000 frank? Fılı- misarifini ecnebiye arasına karı u daki itilaf siyasetine karşı "Temps" gazetesi de her han 
be tuccarmdan Er~ant Alaca~ı- şıp selamlık resmini ten:ıaşa ve- ~~ezahur şeklinde göründü. gi renk ve şekilde olursa olsun 
y~n tarafından mubayaa edıl- silesi ile yapacakları suı kastın B ta Almanya olduğu halde teşekkül edecek yeni kabinenin 
mışt•'.· _ tertibat~ mütalea .. v~ fenni su ~~i harbin diger mağlfip Tardieu hükUme~ prog'ramı 

l' ılı be- E:.van Aladc~1clJ:'an35ta00 rete tetkikatı tecarubıyede bu- memleketleri tarafından yükle-
01 

kendisine tamamıle mal etme 
rafrndan mubayaa e ı mış ·· · d 1 · d • · · . • zmak 

· k k 1 d K d·ı· lunmuşlar ve set uzerın en e nilen ağır muahedelcrı cgıştir dikçe yasayamıyacagmı ya ;an , eza enu e- re ı ıyo· ti! . . . . . 
ne bank Galata- üzerine 2000 bombaları.atmak.sur~. ~. mu- mek ıçın hararetli neşı:ıyat ya- tadır. . ... 

k b. şahsı mcrhul vaffakıyetı meşkuk gordukle - pıldr, nutuklar söylendı.Bundan PARİS, 6 A.A. - Reısıcum ıran ır , · - · · l · 
. Liparisi namına çekilen ~d~,n aşağıda yaza~agnm~ veç en~işe eden F~s~zıa: ke~dile- hur M. Doumergue. ıstışa.~e e~-

Atina- Yünyen bank limtit - hıl~ ~aşın ~nferı:alı, hamil ara rinın aldatıldıgını ıddıa ediyor- ne devam etme~edır. M~şaru
Paris üzerine ZSOO frank diger ba ıle ıkaı cınayetı kararlaştır- lar,Briand'm itilaf siyasetine hü nileyh, bugün bırcok sahsıyetle 
2500 _ 4000 - 3000 bir şahsı meç mışlardır. cum edenler çoğalıyordu. Ge- ri ve ezcümle M. Be~ard, M. 
hu!. Filıbe - Davit Çrasi şüreka- (Bitmedi) çenlerde M. Briand meb'usan Boncour, M. Poincare, ~· Her-
sı- Galata üzerine 1000 frank, meclisinde harici siyasetini an- riot, M. Fabry, M. Franclin Bou 
Jenu- Krediliyone bank - 6000- Hindistanda muhakeme tattı.Son derece serin kanlı, ha- i~on, M. Tar~i~u, M. Painleve 
4000- 7400: 2600- ZOOO- 6000- LAHOR, 5 A. A. _ Fesat zır cevap olan hariciye nazın yı kabul ebruştır. . . 
4~. dır ki, bu parla: 1905 sen~ tertibatı ve katil te. ebbüslerile kendisindı:~ Alm~ny~ya k~şı . M. D.o~ergue •. yenı -~bıne
sı nısan, mayıs, hazıran, tem it d b 1 ş k .. gevşek degıl metın hır vazıyet run teşkilını M . Poıncare ye ha
muz, eylul, teşnnievvel, kfuıunu lzannap m a .~1 una':ı ~~ e ~~nsı alınası ıaznn' geldiğini söyleyen vale eylemişse de mumaileyh 
sani, subat aylan zarfında mer-

1 
genç 

2
encap k a; 1 ~~ u- !ere. esbabı sıhhiyesinden dolayı bu 

kuman tarafından a~ştır. ı ~nanb 6 ._rnebv ul un mtıu a eme- _· Ben metanetin harici te- vazifeyi kabul etmemiştir. 
Yukarda dercettıgm vusu- sıne ugun aş anmış r. 

f p daıroşGır. ·ı · " ·1 1 tesbit edilen kısımlan vekalete ye nazın M. Buroff, Ba 
3 ena rr emı er, agır agır ı er- . . f hl1 

1 mekt~ ve düdüklerini mütema arze~ıştır. . matbua~ kon. eransı mura. fc~ 
e. .. .. kt eli Bır kısnn beledıye memurla- rı RCr('fıne hır akşam zıyılf ı\t dıyen otturme c r. . b"ki d ı · · N b ·ya c M d ·ı rı baremın tat ı n e evve ce vermıştır. azır, u zı. aJltSıı 

a encı er aldıkları maaşın nısfını almak bir nutuk irat ederek B ııt11 
GLA~~OV, 5 A.A. - Ma- mecburiyetinde kalacaklardır. mukarenetinin "" anlaşınas',~· 

den ameıc:sı mu~~~s~arı kon- Dahiliye vekaleti bu noktalan ehemmiyetini kaydetm:~ . t"ııı 
~eransı Paz~rtes.ı ?=u tekrar yeniden tetkike başlamıştır. mil matbuat ve sulh dostııır~rt' 
ışe başlamaga ıttıfakla karar z· t B k l sarlettikleri mesainin serıı ıe-. . ıraa an asına o an • . k ıı vennı~tır. dar olmasını temenııı ve 0 ·et 

Glaskov, 5 (A.A) -. Murah: borçların tecili ransta elde edilen müspet '~ır 
has~r ma?~n sahıplenle . es~ı ANKARA, 6 (Telefonla) - terden dolayı murahhasları t 
seraıt dahılınde 3 aylık hır mu- . af d b" . · · 
' ,_ k b u""ddet Zıraat Bankası tar ın an ır nk eylemıştır. ..., tare~e yapma ve u m d aki lan ·· K f · · R ırıarıY~ 
zarfında çalışma saatlerinin ser çok yer~~r ~ v . .o bo mçlura- rahhaon eraMns rKeılası to 113~ 
b t intihabı usulünü tatbik caatlar uzenne zıraı r arın mu sr . me , •

1 3rıs 
::~ tasavvurundadır. Bu su- vadesinin bir seneden 3 seneye nutkuna cevap vererek Bu g dS 

;etle müzakeratnı devamına im ibliğı için tetkikat yapılmakta- tanın murahhaslar hakkt:l dO' 
kan bulwıınuş olacaktır. dır. Ancak kefaleti müteselsile gösterdiği hüsnü kabulden 

R d ki h k tediye sistemi tevsi edilecektir. layı teşekkür etmistir. usya a mu a eme 
MOSKOV A, 5 A.A. - Müd 

deiumimi sinai fırka maznunla
nndan 8 izinin idamını talep et' 
miştir. 

Japonyada işsizler 
TOKYO, 5 A.A. - Japo. 

yada işsizlerin adedi resmi ma
hafile göre 400 bin kişiden iba
rettir. Gayri resmi tahminlere 
göre işsizler daha fazladır. 

TOKYO, 5 A.A. - Yol ya
pılması ve sair inşaat için 400 
milyon yenlik bir istikraz yapıl
ması hakkındaki mukavelename 
kabine tarafından tasvip edil
miştir. Bu istikrazdan maksat 
işsizlere iş bulmaktır. 

Cenubi Amerikada 
MONTEVİDEO, 5 A.A. -

Peru ve Urugvay hükfunetle- .. 

Brezilyanın tavassut ve delalet· ençler arasındB 
le banşıruşlardır. Bu iki hükl Zaro aoa 
met, Peru'da Leguia idaresin rı .. rıcl 

sukutundan beri siyasi münase- ' A .k t 1 · de Zaro kendisini bu resimlerde gö~ re-. . . 1 d" p h.. merı a gaze e enn pı• 
betlerını kesmış er ı. eru u- . t düf etme tanrvamıyoruz. İ~te size . • . kk . U ağanın resmıne esa - ·J 

~~:ee~çiı:=~· r~~ıga il:u~ mek kabil değil. İhtiyar. Z~o s~m ki ~aro ;:ı:;::: 1 
.. ~~le bir ' 

d 1 • d dolayı kabulden ı :ığa Yeni dünyanın cazıbesıne dılber sıneına yı.dı.-.a· 
. os~ ugutmn :1"tı. okadar dalmış gör:.;nüyor ki rada göstemıektedır. ımtına e ış . 



PAZAR .ı 

lzmire muhacirler • 
mı ge irilece ? 

Muhacirler Gazi heykeli 1 Beıedıuede ] Yal ova Balıkçılık 
iskana müs~it yer- M. Kanonikanın Mecralar Gelecek mevsim bir Mütehassıs M. We-

1- !Jlallken t•l •rar 1 
ı...... -----

• 
enı rapor 

10 sene lediye mevaddı 
~~Üştaile için tr hazırlayor ler lzmirden soruldu Gazi Hz. ne K ı· d"" t çok yenilikler bermanın izahatı Arslanın cu·· rmu·· ana ızasyon or 

ait heykeli sene daha sürecek yapılacak Balıkçılığın inkişafı için sab:t 
0 

du 
-· 

Urla havalisinde vasi 

t hÜkfu;ete takdim boş arazı vardır Üç ay sonra ikmal Mecralara Bilhassa otel ve }'emek neler yapılacak? - -~ 
Dahiliye vekaletinden İzmir olunacak paçavra fiab iadirilecek Bir kaç zamandır şehrimizde Mahkeme lüsene hapiste 

edilecek vilayetine gönderilen bir tahri- atanlar cezalandırılacak S . f . "dar . .. .. .. bulunmayan Estonya baş kon- ısrar etti 
İye petrol, neft ve em- ıatta İzmirde hangi kazalar da Reisicümhur Gazi Hıuretle- · · B eyrıse aın 1 esı onumuz- solosu ve Balıkçılık müşaviriM. Bag' lar ı..~·ı da Teofan ismin 

~deler hakkrnda bir ra- hilinde muhacir iskanına elve- rinin lzmirde rekzedilecek olan . _bKanalizaE ~·Y?~~ keydazıtt1an deki mevsim için Yalova kaplı- Webermann son zamanlarda ki ""'j' 
:'"tir İ ıtı aren mınonune a ar o an calanru idarede büyük defişik- . . A "deki be de bir bakkalı öldüren Arslan 
~lıi lunaktadır. Raporda rişli arazi ve emlak bulunduğu heykelinin inşasına talyalı hey sa.hayı ihtiva c<_lcn k~smı .. bit- lik yapacaktır. Geçen mevsim, mesaısı hakkında :tı ya- hakkmda ağııceza mahkemesin 

ıtıaddeler yakıcı madde- sorulmuştur. Vilayet makamı; keluraş Sinyor Kanonika tara- mış ve buradakı amclıyat uç sc idarciçin iyi bir tecrübe devresi natta bul~uştur. . ce 10 ene ağır ha pi~ cezaı;ı vc-
~ıcı maddeler, namında bu!la ~it malfunatı Milli e~alc fından devam edilmektedir. ne sürmüitÜr. İstanbulun dig~r olmuştur. " Bata Lımaıvn_?a eF~t Pş. rilmişti . 
'~ •y.rılıruıktadır. . daıresınden sormuş.tur. Verılen Ahiri'.°, Siny?r Kanonika- aksamında deva meden amelı- Önümüzdeki sene bilhassa ye yalısının balıkç~~ıga tahıııs olu- Temyiz bu kararı bozarak ha
~ diyenıı:ı petrol, b~ v.e cevapta ~erek Sırbıstandan ve dan İzmır Beledıye riyasetine yat ise daha dört sene devam e- mek ve otel fiatleri asgari had- nan kıs~ı henuz resmen tesel- zı noktalardan tahkikatın tC\'

~t:o~ bır !;Ok esaslar ıhtı- gerek ~aır ı;na~~erden gelec.e~ gelen malGmata göre heykelin decektir. Beyoğlu, Kadıköy ve de indirilerek, halkın Yalova lüm etmedık. Me.sele yalıuz ma- aiine lüzum göstermiş olduğun
. ektir. Raporda bu mad- muhacırlerın ıskanı ve tcrfıhı büyük kıt'ada modelinin imali Üsküdar cihetlerine gelince on kaplıcalarından mümkün oldu- arif vekfiletinin lktısat vekale- dan dünağırcezamahkeınesincle 
n•sıl nakledileceği, to~ için Urla havaliııinde vasi arazi bitmek üzeredir. Bir buçuk ay beş ~ene zar'.ın~a buralardaki ğu kadar kolaylıkla istifadesi tine yalının bi~ lu~~mı devir?e, tekrar Arsla'1Ill muhal·emesi ya 

~ Ptrakende nasrl satılaca- ve bağlar bulunduğu bildirilmiş sonra imalat tamam olacaktır. ameliyatta bıtmış olacaktır. Se- temin edilecektir. Gelecek mev ve İktısat velı:filctının de bıze pılmış ve keşif neticesinde de 
~a maddeler vardır. tir. Nümuneyi görmek ve muva- neden seneye belediye tarafın- s,imde lokantannı da idare tara tcslimindedir. Yalı şimdilik son cürmü taman.cn tesbit edilen 
~bu meseleler belediye Ankarada fuhuş fık olup olmadığını kararlaştır- dan şirkete verilmekte olan se- fında~ deruhte edilmesi düşü- derece harap bir halde bulunu- Arslanın 10 srne ağır hapis ve 
kti:dığı raporda tesbit e mücadelesi · mak üzere Belediye erkanından kiz yüz bin lira taksit bu sene nülmektedir. Bu takdirde hem yor; mimarlar tamirat planını 1500 lira cezayı nakdiye mah 
ıtı d ki" mürekkep bir hey'et bir buçuk de verilmiştir. Unk~panmda ya yemekler daha ucuz olacak, hazırladılar. Tahsisatımızı alın- kUmiyetinc dair verilen eski ka 
~!:!::: ~a\1:1;.~~ ~ul~ ANKARA, 6 (Tclefo~a)1. - ay sonra Roma'ya gidecektir. pılm:ü<~ ~lan tasfıye ha':'llZu hem de nefaseti__aratacaktır. ca ve resmen yalıyı tesellüm et- rarda ısrar edilmistir. 

h~ .. -d b. ·r vcut Ankara ubıtaıır burada gız ı ça Heykelin nümuneı;i muvafık da bıtmıştır. Fakat bunun ışle- p fi tikten sonra derhal çalışmaya Seraardiyan mahpuslar-
,~ ..... a ır tasnı me d ·· •- · h ...,_ d ·ı · · · ı d ı Mme iera şere ne 6 :ılir. B .b. h ide bu lışan ran evu ev,.,n a ... Km a, görülürse inşasına müsaade edi- tı mesı •.cın ev er e c e a_.yrıca . başlıyacağız. 
:ıerinu h~p~i d: ::nı mua- şiddetli bir Şlli<ilde hare~et et- lccektir. Muvafık görülmiyecek b~z~. tesısat ~apılma.sına luzum ziyafet Marmara adasında bulunan dan para almış nu ? 

· ı görmektedir. mekte dcvaı:ı etmektedır. İlk kısımlar olursa lazım gelen tadi go~~ktcd~r. ;as~~yc;;.av_~. Ankara 6 ( Telefonla ) - ve hic lüzumu olmıyan balıkçı- Bazı mahpuslardan panı al-
~~diyenin hazırlayacağı ra and.a seddcdılen ve haklarınd~ lat yaptırılacaktır. anck . ~.tesıs~t~n ıKm ~~· ~u Maarif v;kili Esat B. şehrimiz hk ni'ektcbinin yeni binamızda makla mıunun h ... pisaııc ser ~ar 
.;llkil-ete takd"ım edilecek- takıbata baslanılan 12 randevu Bu işler bittı" kten sonra hey tea ıp ış ıyece ır. ana ızası- d b l F ' tkA · olmıyacaktrr Bu sene be· dı-yanı Galip "C"f. nı·ıı du"n 3w·· ı···u 
o .,, yon islcmeğe ba~ladıktan son- e u ~an ransız san a arı yen . .. .., ~ 
ltıı<Ian sonra petrol, ben- evinden maada daha bazı evle- kelin izabe ameliyesi yapılacak ra hususi mecralara çöp, paçav- ~me. Pi.~ra ve arkadaşl~rı ııc~e ve gelecek sene de dort g~can~ 17ar- eczada muhakemesine devam e

. tft ve emsaline dair olan rin ve otellerin bu işle uğraştık- ve asıl heykel inşa edilecek, üç ra ve saire gibi şeyler atanlar fıne bugmı Ankara palasta bır kadaşla, beraber ç~~ g · dilmis ve müdafaa sahitlerı din 
da bazı tadilat yapılacak ları anlaşılmrş ve seddcdilerek ay sonra da İzmirc getirilecek- tecziye olunacaklardır. öğle ziyafe~- vc.~di. Ziyafe:t<: Maksadım o!1lardan m~tehassıs lenmiştir. 

haklarında tahkikata başlanıl- tir. (Anadolu) Maarif vekılı, mustcşarı, harıı:_ı yetiştirme~<tır. Balta Lımanında Sırkatten iki seneye mahkum 
&u - mıştır. Yaya kaldırımlarını ye müsteşarı, matbuat umumı vücude getireceğimiz liıboratu- Maruf, Galip Ef. nin mahpus-
Ytık şairin 86 ncı Aldığım malfunata göre bu- Askeri müze önündeki işgal edenler müdürü Ercüment Ekrem B. var, müze ve kütüphanelerde !ardan para alarak kendilerini 
yıldönümü güne kadar •·eddcdilen evlerin lahitler ler hazır bulundular. fenni surette ıslah çarelerini a- serbes bıraknğı hakkında malli-

~I san'atlar birliği yakın- miktar~ 22 dir. ~urada fuhşa Gerek inşaat için tahtaperde Devlet Bankası ve raştıracağız. Bazı meslekten ye matı olmadığını söyledi: 
\tıYÜk şair Abdülhak Hamit sevkedılen unı:u:nı. kadı.nlarm 1s Askeri müze avlsuncla duran c;ekilmek ve gerek iskemle ve k . h , . tişmc balıkçıların iddia ettikleri - 9 aydanberi hapisanedc-
•· t b ld t ld kle anl 1 lahitlerden birinin Bizans impa saire gibi şeyler koymak sureti onsorsıyom ey etı 1 k lık ılın yim. Galip Ef. nin bir fenalıg· ı 

1 
"" rncı senei devriyesini ~ u an ge ın 1 rı ?§1• - gibi fenni ba ı çı yap ası-

t Cdeceku·r. Merasim çok dıgından bu hususta tedabır ıt- ratoru Konstantine ait olduğu le yaya kaldrrın:ılannı iş~al e- İ bul k b" -· ak be nın imkanı olmadıgı· dog" ru de- nı işitmedim dedi. 
· edil · · h be ve bir Alman profesörünün bu denlerden bcledıyc resmı alm- stan am ıyo mur a Şahit 30 seneye malıku Ilı-

. olacak bir çok hatıralar bhaz mesi ıçın mu a rata lahdin resimlerini isteterek tct masına karar verilmiştir. heyetinde ve konsorsiyomdaki ğildir. Doğru olmıyan Avrupa- rahim bildiklerini su suretle an-
ı.. ılecektir. Bu hususta ihza girişilmiştir. işleri ile meşgul olmak üzere da kullanrlan usullerden her han 
"'"I z· kikatta bulunduğu söylenmekte B l d. · kk t . b 1 ıatu: 

D• arnıştır. ıraat müsteşan dir. Biz bu meseleyi tahkik et- e e ıye mııva a baş vekaletten mezunıyet ala- gi birini olduğu gibi ka u et- - Hapisaııedc Mahmııt • a-
enizli yerli mal • t•f t • tik. Müzeler umumi müdiirü Ha bütçesi rak İstanbula avdet eden Nu- mektir. Ve. biz bilhassa bundan im isminde biri vardı. eni ı:ıt · 

ıs ı a e memış lil B diyor ki. y . . d"l bel d" rullah Esat Bey Devlet Banka- tevakki edeceğiz. yus görünce yanıma gek · . "Sc 
~ panayırı ANKARA, 6 (Telefonla) - -·Filvaki bÖyle bir kaç lahit: nin ~~~ :~~~~~tc;•e:::ıde ~eie~i Fının k?nso~iy_oma iştiraki hak Mcselfı: Balıkçılıkta bilinme- ni kurtarmak benim elirr ed ,r . 

ltnuevvelin 12 sinde De- İstanbul gazetelerinde Ziraat v~rdır .. B~nlar uzun. zaman tet: fenniye faslına inşaatı umumi- kı!'d:ı-1ri .sualımıze cevaben de- si lazım gelen en mühim nokta· dedikten sonra. Galıp Efendi i
c bir yerli mallar panayiri müsteşarlrğmdan istifa ederek kık edıldı: Ü~erlerınde dal~ı ye ic;in seksen bin Jira tahsisat mıştır ki: lardan biri balığın geçişini hil- çin bazı ihbaratta bulunursam 
~· Bunun için gayet müderrisliğe avdet edeceği ve ~o~stantıne aıt olduguna daır konmuştur. Geçen yedi ay zar- _- J?~vlet Ban~asmın. Y_azıl~ mekt:r. Maalesef memlekette cezamı birlaıç seneye indirmek 

bır proıram hazırlanmı~ _yerineAnkara ziraat müderrisle bır ışaret yoktur. Muhakkak o- fında da 312 bin lira sarfolun- dıgı gıbı konsorsıyorna ıştırakı bu husustaki bilgi temamile sat mümkün olduğunu •öylcd . De 
rinden Şükrü Beyin tayin edile lan cihet Konstanti~ devrine a- ' muştur. Halbuki 1.laha evvelki için karar verecek meclisi idare- hidir, ve balıkç:ılann malftmatı nize düşen yılana sarılır. 30 se-

ilnbul-Pite seferleri ceği yazılan Ziraat Müsteşarı it olmasıdır. Bu .ıa.hıtler_ m~y~-: senelerde bu fasıl bir milyon li sidir. Bu ise henüz müteşekkil sırf tatbikat sahasında elde et- ne bu .. dil~ kolay!. Galip Ef nın 
tesis edilecek İhsan Abidin Beye miiracaat et- nında ~onstantının . lahdınııı 1 raya yakın olduğundan bu sene olmadığl için böyle bir karar a- tikleri tecrübelere istinat eder. cicğil ha bamın bile aleyhinde 

Q tim. Bana dedi ki: bulundugun1;1. z~e~ıyoı:um . geçen senelere nisbetle daha az Jınmış değildir. Bu yüzden 1928 de olan şiddet- ıbulun deseler peki diyecektim. 
~ tüccarların, İstanbul- - Aslı yoktur vazifeme de- Almanlar muzelerımızdekı asar - a ılmı trr . .. f . l . 1i soğuklar ve 1929 daki hafif - Demek Galip B. icin hü-

. triye hattının, dönüşte vam ediyorum. Bıı haberi teksip hakkında bir çok resimler isti- ış Y P ş · Malıye mu ettış en kış esnasında bal~ geçit nı:evsi- tün söy~edi~~eı;in yalandı?. 
tıı gibi,_ ~dişte ~e ~ir~ye edebilirsiniz. yorlar ve biz de gönderiyoruz. GOi ve çiçek fidanlıkı Maliye müfettişlerinden bazr mi tayin cdilmemış ve ~ırcok .- !-lıc; bırının aslı yok efen· 
ın~ı ıçın Seyrısefaı~ ıda Millet mektepleri raporu Fakat onların tetkikatı da he- İstanbul belediyesi bir kaç se tarı Ankaradan şehrimize gel- müesseseler bu sene palamuda dım. . . 
ınuracaatta bulundugunu . . . nüz müsbet bir safhada değil- ne evvel yıldızda bir fidanlık te mişlerdir. İstanbulda bazı işle- ve toriğe azim paralar sarfede- ~ahke_~c gelm;y~n al,ıtlen 

'ifiii it. İdare, tüccarların bu' İstanbul maanf emaneti mın dir. sis etmişti. Burada yetiştirilen rin tetkiki!~ meşgul olmaları rek kayık çıkardıkları hal~~ boş teblıga~ ıc;ın 13 kanı nııevvel ı:u 
'ıı i esas itibarile muvafık takası dahilindeki, millet mek- M. Moris Bödel mcyva fidanları memleketin muhtemeldır. dönmüşlerdir, Bunun sebıbı. fe~ martesıye kaldı. 

llttur. Fakat İstanbul- İs- teplerine ait mufassal bir rapor k d ı d 
~Ye postas; ug· ratılrnıya~ hazırlanarak vekalete gönderil- Dün gelmesi beklenen Fran- her tarafına gönderilmekte ve Vilayette dün Ü ni ~alUmatın _noks~nın an 1 en F eridiyedeki cerh a va. ı 
" · · Ra d 1 be ı d" ı · d M M · B.. rok rağbet görmektedir . I gelır Bu fennı tetkikatı satın a-•·'rc. İstanbul arasında ay- mııtir. por ata e ve mua - sız e ıp enn en · ons o- " · zıyaret er .: ·· l 1 pacağız Fcridiyede Şükran H . ı yara-
•ır aefer ihdas edilecektir .. Jim adedi zikredilmektedir. del seyahatini tehir etmistir. Fakat belediye bunu ve çiçek lacagımız motor er e ya ~ 

0 
Ef . 

1 M. Bödel ancak ayın 9 ooda meraklılarının tesadüf ettikleri Hariciye vekili Tevfik Rüştü Avrupada mü~ehassıslar _ fennı ltyan Jandarma sman · 111~ 
~ti şubesinin içtimaı Kıstelyevm. yapı acak şehrimize gelecek ve konferan- mü<külatı nazarı dikkate ala- ve Dahiliye vekili Şükrü Kaya tetkikat sayesınde balıgın ne muhakemesine dün devam edıl 
· i'Üzel san'atlar birliği mi muallımler sın gününü ıbiliıhare kendisi tes rak .• ?ir gül ve çiçek ~id.anlığı d_a B. !er dün vilayette vali Muhid miktarda ~1;1c~c~ v.e ~~reler- miş ve polis Nedim, vr Pikri 

'11be · birlik bi ında bir · M Böd" ı· h ·· t k tır Bu fı dı"n ve birinci müfetti c İbrahim d hatta bır ıkı sene Ef. !erle sermaye Firdes H. şa· sı nas Bazı muallimlerin sabahlan bit edecektır. . e ın enuz e5ısı:ıe arar vermış ·. . . ... engeçecegını . hit sıfatile dinlenilmislerdiı·. 
' . ~detmiştlr. sis ve saire dolay;ısile derslere hangi mevzu etr.afı!1da konuşa- dan~gm da Yıldızda .tesıs cdıl- Tali B.lerle görüşmüşlerdir. evvelinden tay~ ed~rler. 
~f Orucun avukatı geç kaldıkları tesbit edilmiştir cağı malum değıldır. mesı pek muhteıneldır. 14 müskirat memuru Sayanı teessur bır nokta İs- Muhaekmc, müdafaa şahitle· 

~ Eıkitehirde Uzak yerlerde oturan ve mes~ K . Bu fidanlık açıldıktan sonra tanbul balık pazarınm halidir. rinin celbi için kaldı. 
,. . . · onsorsıyom ne zaman · d- A d t. ·ıen b·r tasfı·ye edildi · A ı· ı · <\.İŞEHİR, 5 _ Yarın mazcreb olan muallımler mck- ? ~ım ı_ vrupa an ge ın . 1 • Fakat vılayet buna azım ge e.1 1 inci hukuk mehkeme-
İnin avukatı Etem Ruhi tep idarelerine her gün vaziyet toplanacak · çok. fıdanl~rın b~ada tedarıkı Müskirat inhisar idaresi me- ehemmiyeti veriyor, ve zanne-

~rij Oruçla Süleyman Tev !erini bildireceklerdir,. Her mu Dün toplanacağı yazılan kon kabı! olabıleccktır. murlarr arasında tasfiye yapıl- dersem muazzam bir "hali" in- sinde garip bir dava 
"°'}' ~nda ikame edilen allimin adresi tesbit olunacak- sorsiyom heyeti umumiyesi dün s· f l . . mış ve "14" memur açıg" a rıka- şa etmek için tahsisat verilmiş- Amerikalı bı"r tacir·. ecneh. 

ısmogra a etı yerme ' b Muh"ddi ?1 İımitte deği, fakat İz- ur. içtima etmemiştir. nlmıştır. tir. Bu hususta en 1 n vapur kumpanyalarından biri a-
ı..~1Var vilayetlerden birinde Serdedileb~lecek mazereti ol- Heyeti umumiıycnin konsor- konuluyor Acıkta kalan bu memurların B. ye bir taslak verdim. leyhı"ııde Amerika mahkeıne~in-
·'lj mıyan muallımler hakkmda kıs Ehemmiyetli gördüğüm bir .,. hakkındaki noktai naza- cak siyom mukavelesiııint emdidi i- Avrupadan getirilen sismo- mağduriyetlerine meydan veril- de bir dava açmuıtır. Bu davada 

t....... "'"· mahkem-inde mu·· tclyevm ftapıla tır. ,.;" mu""karrerat , . ....,haz etmek u·· - f al · 5 ·· th mcmk ı"çı·n ı"darcde münhal vu- nokta de memlekette hem ha- k 
... ,,,_ ~D T t b d h" ,....... n• gra etı ıun sonra rasa a- . İttanbnldan Amerikay;ı sev e-
!Çin buraya gelmiştir. ıp a e e yur u ınası zere ayın on beşinde içtima et- nede inşa edilen mahalli mahsu ku buldukça tercihen bunları yat pahaltlığma bır çare olaca.k dilmek üzere vapur kumpanya-

eı..ı lil Hali hazırda muhtelif binalar meııi tekarrür etmiştir. suna konulacaktır. tayin edecektir. ve hem de balık şauşını .tezyı~ sına verilen ınallann yağmura 
~ ep er işgal etmekte bulunan tıp tale T t k"IAt Bu alet yerine konulduktan Vı"trı"n ınu·· sabakası edecek kıaznnış balıkları;ıstemı b 1 

be Yurdunda talebenı·n m;i...kı·- apu eş ı a ı dir. Bunu Alm.anya ve İn. giltc-. maru;e bıralaldığt Vf! ı• suret c b...iJ b /ı ...., sonra hareketi arz vukuatım da h f rf d d " ,, ·•- d"J kt 
"411 sa a ast !it içinde yatıp kalktıkları naza Haber aldığımıza göre yeni ka kikası dakikurna kaylt imkanı Yeril mallar atası za ın a rede mu~ffakiyet~~ tatbık cdı- hasara uğra ıgı zı .. ıe ı me e 

Bil n itibar .. a. aı. mmıştır. Ayrı ayn za teşkilAtın~ gönderilmesi li- hasıl olacaktır. yapılacak vitrin müsabakasına yorlar. B,,ızde tecrubelerc başlı- dir. 
c;; n•i haft•nm b b ··--•- f 1 d iııtirak edecek olan mağazalar - Vapur kumpanyası;. tacirin ., ve ın ınne .._... mcsa e er e zım gelen tapu memurlarından Yalnız bazı alikadarlar Kan ,. yacagız. . 

•· 'blrincillhlerl bul~~n yatakhall;C .ycmek.!1~rı_e yalnız üç nahiye tapu memur. dillinin bu alet irin mü&ait bir dünden itibaren isimlerini tica- M. Webc_:maı:ın: ıl~rde, Av- ~!bidacrınaliaııınnaaklkaedil~ıı·rekş}e'an 1svtan;:ıpubru' 
~ tal ı t h d · h · · · ,.... ret Odası sergiler heyetine bil- da ldu"U gıbı hır de mec ...... ilci h f bir" .1.kl . ve mu ca yer ermın ev ı ı ı- !arı içm ta sısat gelmıştır. yer olmadığını iddia etmekte- rupa o b - 'd ğ •. 1 . 
lıriltil a tanın ıncı 1 erı çin daha büyük ve müsait bir G I S , l Ak d <lirler. dirmcye başlamışlardır. mua çıkarmak fikrinde oldukta- da yağmur yag r mı so emış 

pe yazı~onu:. _ bina ~ranmalrtadır. üze an at er a e- Sergiler heyeti dün akşam rmı illve etmiştir, tir. 
,ıb._:rtSeavnıbrL·yal hı;esınden Fakir çocuklara yardım misinde konferans Londra asarı atika ic;tima ederek müsabaka işi etra Bu vaziyet karşısmcla Anıe· 
< fmda görüşmüştür. Yerli mallar Kadıköy fıkaraperver rika hukuk mahkemesi tstan-
.':: ÇcnberJitaş, M. O. M. ~ilaliah?"e~ _ilk mekteplerde Güzel San'atler Akadcıniain- sergısı haftasının devam ettiği müddet · b h k k ahk · müra . t:t•f talebesinden ı 18 Ah- 2 bın ı;ocuga oglc yemeğı ver- b .. .. t 14 30 d Lo d d ıJ k 1 b cemiyeti nıüsameresı ul u u m ·e~sıne . _-
'\ • d tm k d" K d de persem e gunu saa , a n ra a aç aca o an ey- zarfında bütün sinemalarda yer- .. .. fı caat ederek gösterılcn ahıtlerın 

1 <ldri Bey mege evam c e te ır. a ı- - k ı · .,, h kkm ım·ı 1 t·•-- sera·s· · Kadıkoy Turk kara perver " · ~~ ··d · "Y an hey e tra•11 sı a ne.. _ ı e . asar. 1 a ı... •. 1 ın. e lı· mallar filmı· g::..+crilcce.kttr.. · ı dinlenm~·ın· i ve e ya· b uarü efakaclan 41 Ha- köy ve uskn ar C1hetinde ye- un ... !" . A .. - _ d .,.,. - · K dık .. ·· d yemm e ~~ 
l:>t~. şş mekler sıcak olarak temin edile da Avrupada buyuk ılmı şohre- ~ukume~ız d~ d~vet e ılmış: Memba suları cemıyetı cemıyetı namına a oyu~. e .-·klcnd•ITT tarihte f::tanbııı 

1 b 1 br. Maarif vekfiletı bu davetı 11 kanunuevvel perşembe gu - nın \ ~ -:- • _ • 
h· IJariişşcfakadan 235 M bilmektedir. ti olan, Starzburg ve ~~ u Topkapı mü:ıe müdüriyetine Yeni te~kil.e~len men:~a su nü verilmesi mukarrer olan mü da yagmu.r yagıp. y~gm~dı~ınm 
~Bey. . Saffet Bey bugün df·~~n~r;,s.aı;'at =~:ar:~ tebliğ etmiştir. Sergiye İitirak culan cemıyetının heyeti ıdare samcre 15 kanunusani pcrşenı- tcsbitini.ncla ~unıkştırd. ı ınhc~ hl u: 

l tı '-'<llatasaray lisesinden Ank dönüyor osoru · a rıe · edecek eser ve eşyanın intihabı intihabı yarın yapılacaktı. Bu be gününe tehir edilmiştir. kuk hfılcım ı,rı ya. ın ? şa ıt .en 
~ ~mi Esat Bey araya projeksionlu bir konferans ven- na yakında mütehassıs bir he- intihap buı esbaptan dolayı te- Harp malOlleri cemiyeti <lin~~ye.cek vc.netıceyı Amerıka 
~~bakayı kazana"nlar mev Şehrimizde bulunan Halk lecektir. yet tarafından başlanacaktır. ehhür etmiştir. İntihap ayın on h • . ~·a oıldırecektır. 
lıl\iiratlarını gazetemi~ ida- fırkasr umumi katibi Saffet B. Bu konferans fransızca ola- Sergide hükfunctirnizi Topkapı dördünde yapılacaktır. ey eti Mu·· .ıafaaı· nefs için cerh 
c trıüracaatle aldırabilir- dün bazı ziyaretlerle meşgul rak verilecek, fakat bundan ev- ·· · ··d·· ,_. T h · Al t••t•• • · Harp mal"llcrinın· umumi n 

1, ak . D 1 muzeB1 mu ur muavnıı a sın manya u un resmını u 
·~ olmuş ve şam üzen ° ma- vcl Güzel San'atlcr Akademisi B. temsil edecektir. l k "? kongresinde intihap edilen he- Gecenlerde Bayram sokağın 

Ütıcü hafta başladı bahçe sarayına gitmiştir. san'at tarihi muallimi Şehzade Sergiye memleketimizde yükse lece mı. yeti merkeziye azalan şunlar- da bir.cerh vak'ası olmu§ mey-
~ liııcij h f b 1 d B" Saffet B. bir muharririmize Burhan B. tarafından mcvzuun mevcut •bütün mmcler eşyasın- Harici ticaret kalemine gc- dır. haneci Hilmi; kendisine taarruz 
.. ~a ata aşa. ı. ır kısaca demiştir ki: türkçe bir hülisası yapılacaktır. dan en miıtenalan gönderilecek len bir haberde Alman hükume Birinci reisi Bekir Sıtkı Bey, eden Zeki ve Saliihattin ismin-
-.~ lı rfında .gazetcn~.ız?e. c;~- - İstanbula Gazi Hz. ne ar- Esasen proı·eksiyonlar mevzuun tır" • Bu meyanda murasaa ve kıy tını" ·n tu""tünden daha fazla resim ikinci reis miralay Salih Sami de 2 k"ı•i"t vurmns.tur '1]ı aberlerın en muhımını . . · . ·' ' 

l"h-art . k k zı tazımat ıçın geldım. Burada daha kolay anlaşılması gayesini ınetli bir'". ok hükGmdar e§yası alacag~ı bildirilmektedir. Bey katibi umumi Bahaddin B. Hil ·. . b h.d . k 1. "'-"'11 esı a ~amma a- " . k d .. b mınm u a .ıseyı em ı 
l~llıctem· ··"'bak fırka islerile hiç meşgul deg"i- istihtaf etrnelctcdir. Bu müsaha da vardır. Ticaret odası bu husus hak- ıdarc azalı lıırma a yuz aı;ı . .. f . - . 1 1 ııı:. ız musa a me- . • . ş k M h Ar M nı ıpuda a ıçın yapt!gı an a!lı -
·t~u adresine gönderiniz. litn. .. be san'at meselelerine ait tertip Sergiyi müteakıp eserler tek kında resmi malfunl!-t a~~ış NafBız, 

1
. ev ~t, .

1 
e me~.lm~· 

1 
u!mıı; kefaietle mevh;ıneci tahli-

"- tr, pazar gu··nu·· 1·ıaAn edile Yann (bugun) Ankaraya edilen müsahebeler silsilesinin rar müze-lerimize yerleştirilc- tır Bu husuııta Bcrlm Turk tıca sa ev er ıntı 1ap e ı ış er- " . . . 
"f • b h ki · d" · ve edılmııştır. · avdet edeceğim .. " birincisidir. cektir. ret odasından ha er e enıyor.: ır. 
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Fikir, 
u ·--· u ..... o .............. .............,....._....._~ ~~ 

....__ele biy~t, 
""'""""""'"""""' '~_... ............................. ~<'~--....................................................... __ ...... -.~--· .......................... -......... _ .. ,... .... ... 

~.~~~~.E!!.~.~.~ .... ~~~!~.~~::..~.~ / Namık Kemal ihtiflia 
Hariciye vekilimizin Ro- Güzel san'atlar birligi, Na· 

. . mık Kemal gününün, icap eden 
ma ve Sofya zıyaretlerı bir mükemmeliyet derecesinde 

yaprlması için mesaisine devaııı İnsanın çok merak ettiği, fakat j olan Sir Gearge As ton tarafın- 82 İnci hafta birinciliğini Per D k e· 

'illiyctı 
11srın umdesl "Milliyet" tir 

7 K. EWEL 1930 

·Neşriyat haya ı 

İngilterede neşredilen mühim eserler 

tevniyal liesinden 352 1 hsan etmektedir. ün, yapılaca rn araştırmakta çok derin fikirle- dan neşredilen bu kitabın adı rasimin programını tesbit içiıt· 
iDAREHANE - Ankara cadde•i re dalarak kendini kaybettiği "Secret Service., dir. Kitapta Sabri B. kazanmıştır. Yazısı şu Güzel san'atlar birliğinin ınııh· 

No: ıoo Telrraf adresi: Milliyet, fı. ezeli bir derdi vardır: Ancak umumi harbin meşhur casusları dur: t l'f ub l rı' de bazı azala' 

E k 1 1 d b d f Bu haftanın en mühim hadise· e ı ş e e n n tanbul. Telefon numaralan• pek az görebildiğimiz şu mu- Karl Lody, Karl Fredrich Mul- D ffiÜŞ Ü 0 an şey e U Uf. . h H . . V kT birlikte içtima etmişlerdir. . 
ı.ıa .. buı 39 ,, ', 3912, 3913 azzam kainatın esrarı... ler, güzelliği ile meşhur casus - sı •. ~u ~e~7m ancı ye • e L ı- İçtimada Namık Kemal güıı~ 

Bu dert düşünen insan için kadın Mata Hariye dair malu- -Fransızcadan- ınız~, b~t~n Avrul?a efkar~ u- nün yeni bir şekilde tesidi iç•~ 
ABONE ÜCRETLER1 ezeli bir endişedir. Ebedi bir mat vardır. Almanların umumi S 

1 
d . f' 

1 
d f .

1 
. . . . . mumıyesını ehemmıyetle alaka-ııbazı mukarrerat ittihaz edilı:rııı 

G Türkiye için Hariç için dert olarak kalacaktır. harp esnasında Meksikaya itti- . a on \ ı::ısr ır er ~as: a d~~ı ~tını görünce ümıtsızlığe dar eden Roma ve Sofyayi ziya- tir. 
3 aylığı 400 kuruı 800 kurut Son zamanda İngiliz neşriyat fak teklifleri, bu yolda Alman el?ı~ evve aş ıyan 1:1~ şa uştti. . . . retleridir. Tahdidit eslihat ihza- ___________ _... 
6 " 750 " 

1400 
·• aleminin en mühim hadisesi bir casus teşkilatının mesaisine gıttıkçe hararetle";ID.ış~ı. .H~r ~enç; kadın °~~ ıtırafr~ d~ rl komisyonundaki hey'eti mu-

12 .. 1400 .. 2711~ .. İ 'liz h ·r . 1 ş· y d . Hl. t 'ld··· ih' 1 kadın başka ,başka fıkır ılerı su- ledı. Genç musıkı sanatkarı u- rahhasamızın reisi olan H. Ve- Beyoglonda tlai vni!e eden lsıa•· 
bul ikinci icra memurluğundan: Gelen evrak geri verilmez 

Muddeti geçen nüshalar 10 kurut 
(ur. Gazete ve matbaaya ait iti°' 
•tin .nüdi.riyete müracaat edilir. 

Ü3zetemiz ilanların mea'uliyetini 
lcabui etmez. 

Bugünkü hava 
1 !11 hsrarct en çok 1;; en sz 8 

~ «re idL llugün ruzgıir mütehan·ıl 
c rcek h" açık olıcakar. 

ngı y eyet a ttnıf otlanan ~'Tha- ~1
1.r mt ak.mi.atı venF.li~gtıı. gd 1 n- rüyor erkekler bahsi dinlemeği mitsizlikle intihar etmege ka-

mes eans tara ın e gı ız eş ı a nın ı s n e yap . • . . B k •. li kilimiz Tevfik Rüştü B., avdet-
. • ,, • · ,.ı tercıh ederek susuyorlardı. rar vermıştı. u karar atı ı< • 

Mysteıons Unıverse , naınile tıklan ve saıre varuır. B' k' lm t E li b' k Ç" k" h k'k t ldı .
1 

e te Roma ve Sofyaya uğradı. 
B . d h'k' ırva ao uşu. v ıra· unu a ı aençr rasyas G lh c·· bir kitabın neşri olmuştur. ır e ı aye • .1 1 . 1 - enç ve su perver um 

K.t h · 't'b ·ı b .. ··k İngiliz neşriyat aleminin ye- dınm aşıkı 1 e 0 an macerası vıyordu. huriyetimizin kıymetli H. Veki-
1 ap acım 1 ı an e uyu . . . . mevzuu bahsolurken söz birden 

deg"il. Fakat içindeki bahis mü nı eserlerınden hırı de çok mu- b' .. k ki. . 1 Genç kadm bunu anlayınsa li, Romayı ziyaret ederken, ge-
. . . . ff k t k b' h'k" ıre muna aşa şe ınl a mıştı. f l'k - b.. . k 

tefekkır insaniyetın hıç hır za- va a1dıyeB azanmış b_ır k ıdma- Bazı kadınlar vak' anın kahra- e a dete ubgr1amdış _ a ınsan .. -~~- rek hükumet ricali ve gerekse 
man düşünmekten geri kalma- ye o u. unu yazan ır a d . · şısın a u un ugunu goruu. muhtelif halk zümreleri tarafın 
dıg· 1 0 ezeli ve ebedi derde te- muharrirdir. Hikayesine renk, mı anıbolanl ka kuııdtayıp kedıyor- Her felaket karşısmda olduğu dan fevkalilde alaka ile karşı-

. . . k 'b - k ar, azı arı a mm ocasını .b. b b b h d 1 'lk mas etmektir. Eserın ısmın- mera ve cazı e vermege ço t k' d k k d k ta gı ı u et a ta a acıma< ı lanmış. İtalyan matbuatı bu ve-.. .. 1 ff k 1 b uh . en ıt e ere a ma arşı - 'f . ld _ kd' . 
den de anlaşıldığı uzere mue - muva a o an u m arrır fta b' · t 1 1 dı vazı esı o ugunu ta ır ettı. sile ile Cümhuriyet Türkiyesi 
ı .f ''E · k". t t hah Miss Grace Zaring Stone bir kı ra r ır vazıye a ıyor ar . · . . 1 

• srarengı.z. a;~a !' an . . Fakat erkekler bu bahse ıştı- - O halde bu genem aşkını ve onun aziz banisi hakkında ha 
s~~ıyo1r. İngılıkz altırud sahyısız zı Çt~svır ~ddıyobr: k 

0 
d b. rak etmemeği daha muvafık bul kabul etmiş .ıl.lcak! . Diye raretli tezahüratta bulunmuş-

dunya arın pe azın a ayat ıne gı en ır ız. ra a ır la d .. . H · · v k'lim' K al 

Açık arurmı ile paraya çe\rilec<* 
gayri menkulun ne olduğu: Euofı 
hane ve arsı Ilı mahdut bir b•I 
ahşap hane. 

Gayri menkulun bulunduğu m•'" 
ki: \Taballe•I Beyoğlunda Btdtetti' 
sokap;ı Yaşmak Sıvıran No. cedl1 

42·# atik 24 hane. 
Takdir olunan kıymeı tamımı 9ffJl 

iki bin Türle lirası 

Artırmanın yıpılıcağt yer gun 
sut: lıtanbul llclncl icra Memurıu· 
tunda 10· f-931 gtııa 1111 ı ... ıô 
kadar. imkanı bulundug"unu harare- papasla evlenecek. Lakin Çinde musş 

1 
r dı. k' k d 

1 
ş soylıyenler oldu. tur. ancıye e 1 ız, ır 

· .. ld • • .. 1.. 1 b .. 1.. .. l!i a on a ı a ın arın en ya - Hz. ve M. Mussolini tarafından 
retın guneşte aza ıgını soy u-, papas a

1
rm a1şdı.~ t~br. ub tukr lısı olmakla beraber güzelliğini - Hayır .. Merhamet için ken ayrı ayrı kabul edilmiş. Harici· 2 işbu gayri mHkulun arorm• 

yor. j' macera ar ge ıgı gı ı u rzı h"l" k b t · b' k d n· di faziletini feda etmedi. Gen· 1 fartnamesl 20-12·!150 tarihinden ;ti· ., k ks" B' d k k .. d . . f f ti! a a ay e memış ır a ın ı- . . . f d' l . O k ye Nazın M. Grandi i e uzun 1 " ı ~en eyi aça ta ım ır m_:nşe en çı ara ureyen Ç~ Y~';'~ esı:., r.arçı mısa ır ~ı:a e hayet digerlerini susturdu. Söy cın ıtıra mı ın e?ı. na aı·~ı mülakatta bulunmuştur. Bütün baren 929·1254 numara ile sıan"u 
ve çogalan sayısız dünyalarda ın ı tatoru en ~a . an !emek istediği şeyi anlattı: kocasına temamıle sadık hır b . • t 

1 
t ikinci icrasının mukıyyıı numarasın· 

etmeli ? teşekkül eden bu kainat i/n a~ık~?~.Yo':': ~ızın vazıyetı. n~- _Bir kadın için -genç ve kadın olarak kaldı. Fakat bunu d~:~~ı~~ıt:~:n~· bir ;:ı:;~~- da herke•in görebilmesi için açıku" 
O .. te'ctenberı senenin 12 ayının İngiliz alimi ortaya başk:t bir zık, uzuntulu ve tehlıkelıydl.• .. 1 kadınla d bahsediyo- sözlerine vaziyetine hic bir hu . . . litnda yazılı olanlardan fazlı .,,,ıu· 

f · k ki d d Fazla olarak gülünç. Bu roman guze r an . ·1 ' d ' B ha teyıt ve takvıyesıne medar al k 1 1 ı.b .~e• 13 e taksim edilmesi meselesi arazıye oyuyor o a şu ur: ruz- hem faziletli olmak hemi şunet 1 ave etme en yaptı. ıı !m Akd . . tki b" "k de mat mı sıeyen er ... u f&rm-
.. · B h di · "Biz zannetmeğe başlıyoruz da çok iyi tasvir edilmiş. de kendisine perestic ed~n bir önünde diz çöken zavallı erke- 0

1 
. uşl. T"enk~zın 1 İ ulyu v ve 929-1254 nuınarıh dosyayı ıııY· soylenır <lurur.. u ava s nı· k. b' d 1 al k"' da, dal İ g·1·z m··n ı,kitlea· bu ro- ~ k . etı o an ur ıye ve ta ya ara Udi ı ır a g ar aınatın n 1 1 u e~ erkeg"e -kocasından başka bir ğe hayatta uvvetlı olması için da h .k. 

1 
k . - ıacut etmı r. hayet bizim Müneccim başılığa . - d k kd' l hah d. . d' G • k" sın er ı ı mem e etın men-

l:a<lar gelmiş .. Fatin Ef. üstadı- g~lar?~n ba ka hır şey olmıyan man an pe ta ır e se ıyor erkeğe demek ıstiyorum- kar· cesar.et. :-'.er .. ı. ~ç sanat ar . 2- Arurmıyı lfdrak IG!n yuk,. 
Val bir kainatta aş O !ar h . 1. b' . 1 kendıru oldurm--'ı faatlarıne ve bunun fevkında o- nda yı• I Lıymetin •ı 7 11 ...... mız bu işle mecgul imiş.. • . Y ıy, ruz.,. . ··· şı aşın, za ım.. U:. va~yet a .a- .. "" · !arak sulh gayesine muvaffak o- ·' ' A ' -· 

lahi efendim. Eğer bir ııenenin S~z. Yemes ~eans ın bunu ızah Bilmecemiz mamak çok muşkul hır şeydır. Eğer böyle yapmasaydL., 
1 

k k b' 'k' • . gösıerllıcekdr. Müterakim bllcuıııl' 
ic.ı;anı altı aylık ihtiyarlatması ediş~ her kesı ne ~e:eceye ka· Genç ve güzel bir kadın fazi- _Gencin intiharı muhakkak .an_ço sı 1 ır teşn 1 .m~saının vergi vo ruıum mnşıoriya aittir. 
ve lıir sene de 24 aylık alınması dar tkna eder, bu bilinmez. Fa- !etli olabilir. Fakat müşkül olan tr değilmi .. ? Diye istihza ile so- ınkf~fına ra:ıdım etınıttır. . 3-- Hakları tapu oieillile ..Wt o1" 
imkanı bulunmazsa onun 12 ya kat İngiliz alimi büyük kfilna. şey bu kadının ayni zamanda ranlar vardı. . burk - t rf':. ~u are~~~- yan ipotekli alacaklılarla eliler~ 
hut 13 aya ayrılmasında bence tın bir dalga alemi olduğunu haşin olmamasıdır. Sevilen bir _ Hayır belki intihar etmez nk~ .. u. mu1~ab a ıyet t

1
eced ısbı.' clarlann ve irtifak baldo aahlpl.;.ıi' 

hiç lıir fark yoktur. derken vuzuh ve sarahatten ay- kadının faziletli olmasını;lan do- d. F k b' k d . . b' b d otu myet ı azr gazete er e ır bu haklarını ve buıuıile ren ve_,. 
1 • l B · • · · · · ı.. a at ır a ın ıçın ' ır e k 1 t f · l l mı rafa dair olan iddialannı iıbu IJaıı "° İstanbula yag"mur n mamaga ça ışmıştır. unu layı hiç hır erkegm ıntıhar ettı- bahtı, acı bir sözle büsbühün ço GY~ ışT'~ ks~r erte ylo aç ş~ 

söyledikten sonra bunu izah ve ğini duymadım b dbah d - . h f .
1 

tır: uya ur ıye, ta ya ve saır rihinden itibaren yirmi ııün lçind•.•1' 
yağdı mı? münakaşa etmek bizim hudut Bunu hemen .. kabul ediver- tı'e. h t e ecehgınet em azkı e- devletler bir blok teşkil etmişi. rakı müıbitelerile birlikte m-urt1:j 

l"h' . . h .. d d' . • 'ld' 1 . d nı, em mer ame ve neza e- H lb ki b ffak li "'-'·· bı'ldı'rnıeten· ı"cap ecı- -ve sa a ıyetımız arıcın e ır. mek kabıl degı ı. tıraz e en- bru. • h f tm kt yük' a u u muva ıyet te- -"- -• Amerikanın bilmem hangi 
malıl:emesi İstanbul Ticaret o
dasından bir sual sormuş .. 

" Falanca gün İstanbula yağ 
nur yağrlı mı? Şimdi Ticaret 
xlas•nda efkar teşettüte uğra
r.ı . A.:'ldan Boğaziçi tarafın
• oturanlar "yağdı,. diyorlar, 

Beyoglu tarafında oturanlar 
"ya.,maclı., diyorlar ve İstanbul 
cilıctinclekiler de "çiseledi,, di· 
ye ıddi,.. ediyorlarmış .. Filhaki 
ka o gün l:ıtanbulun bazı yerle
inc y<ığmur yağmış bazı yerle-

rin :r ğmamış .. 
Şimdi ı e cevap verecekler> .. 

FELEK 

İ ·ı· •ı· · k"' d ı ı mu a aza e e en • 11. Cümh' . h"k"- . . halde haklan tapu ıicillile aabit obıl" ngı ız a ımı aınatın a ga o - ler oldu: k 
1 

b'l' ce ı, unyet u wı.ıetının ____ ,,. 
d • ·· 1 k B d ı al se ne o a ı ır. . • . . . b' . . yanlar~ aabı bedelinin payla_.-ugunu soy er en u a g a· _Nasıl ne kadar ümitsiz a· sıyası sempatısırun ır netıcesı- ela hariç kalırlar. 
rın iki türlü olduğunu anlatı- 'M K • N F A "Ik kendi~i öldürmüştür... 1 T" s· 1 dir. Tü.rk.iye, her devl.etl_e d.ost.-. . ~· .. B d l 1 b. k k " ıyatro ınema 4 - Göıterilen •ünde art~. yor. u a ga arın ır ısmı a _ , _ Müsaade ediniz ... Bahs•t - olmak ıstıyor. Bu samımı hüsnu ittiralı: edenler arttırma ~ 
panmış hapsedilmiş olanlardır. 1 R. • S C 1 N • F L tiğiniz aşıklar galiba eski ro- niyetimiz dolayısiledir ki her okumuı ve ıilzumJu mal~b .ı.,,.ı 
Hapsedilmiş olan dalgalar, ıı 1 P ! S .! N • B IA L • mantarın sahifelen arasında gö İs.B. Darülbedayi devlet bize samimiyetle elini u- bunlan tamamen kabul etmiı ad~ 
maddeyi vücuda getirmiş olu- blfmecemlzln halledllmlı millüdür... Farzedelim ki bir temalllerl zatıyor. itiber olunurlar. Oıtünde b....,.,-
yor. ıekll evli kadının faziletli olmasın- ISTAJIBUL ıırı ı:nlyfll Bu alcfm 2 - Hariciye Vekilimiz av-'/ 1.•Jri menkul~ bedeli ~"!"''!m~;. 

Diger dalgalar, yani serbest, dan ümitsizliğe düşerek bir er- uw.ı.u sut21,30 da dette Sofyaya da uğrayarak bu- rılmez~e r•yn menkul ıl<incı bır · .t 
hapsedilmemiş olan dalgalar i- f ! 8 ~ 6 6 7 8 9 10 1 l k k k d' . "ld" .. B b ~ ~~ ~ij B' k k d . tınna ıle ıatılır ve bedel farkı•• il"" 
se ziyayı teşkil ediyor. Fakat ı ~ /~ . 111~ 0 1:11'su;· · b' u e· ır avu ~a a kıral Hz. ve muhtelıf dev- rum kalınan yüzde ı..,. faiz ve di!r 
esas nedir?.. Esas, başlangıç n!ID ı rımı teyıt e er ır şey- devrildi et adamları tarafından kabul zararlar aynca hiil<me hacet kalıP . 
hapsedilmemiş olan, serbest dır. · · 3 perde 2 tablo edildi. Bu vesile ile de Bulgar ıızın memuriyetimizce alıcıdan :!İ 
dalgadır, Zyiya ... Madde tekrar - Nasıl teyit eder? .. Anlaya 1 1 Tarihi piyes matbuatı, Türkiye hakkındaki ıil olunur. Bet numaralı fılı:ra .ıJt 
ona intikal edebilir. Lakin her matlık. . . Yazan: dostluklarını çok parlak teza· ıaı:_ı tahaklnı.k ebnek laı!clile üç 

1
., 

G b ' Ç ld 1111 hürlerle izhar ettiler. bağrıldıktan 00 .. nr• .. ll'•J'T• menku,.~ şeyi dolduran dalga bu ziyadır, - ayet asıt.. ı ırasıya .V!Uuhlp zıdo H' .. h k k' H . . çok arttırarun uıtünde bırekıJır. ~ .. 
bu nurdur. seven bir erkeği yeise düşüren Cel~ Bey , ~ç ~u_p e yo ı, arıcıye tahakkuk ebnezae artırma ıreri b•"'; 

İngiliz aliminin neşrettiği bu ve nihayet intiharına sebep o- 11111111 ·";: güy. :ı~ Vekilunızın son Avrupa seyaha- Jıp alıcı taahhütlerinden kurtulur 
Atletizm hey' etinin kitabın yol açtığı münakaşalar- lan şey sevdiğidk~~lınınh f~ziletl- ~ muallim ti, ktTü.rkiyenindharidc~kk siyaseti ıem!naı kalkar. el 

dan bahsetmek bizim vazife- li olmasından egı • aşın ° - no aı nazarın an 1 at ve e- 5- Amrmanın birinci ve ıtıo 
bir tebliği • miz değil. Siz Yames Yeans ka - masındandır. Kimbilir nasıl bir •• ıaleboye. hemmiyete şayandır ... Cümhu- olmuını ve gı\ri menkule tultul 

Atletizm ve voleybol heyetin inatın riyazi bir intizimla de- huşunetle o erkeğin izzeti nef- Geçli Bolunun paun riyet Türkiyesinin bu faal ve eden kanuni h~kh, utışm 11rııP 1 
den: 930 senesi İstanbul voley- vam ettiğini ve her şeyin 11 sini, aşkını çiğnemiştir!.. l\lilleı tiı·arro,cnda }arın akşam vasi dostluk esasına müstenit göre dip;~r şaıılır: MUteraldm ver~ 
bol şampiyonluğu ile atletizm riyazi olmak bahsini tabii ken- 811günlrii bilmecemiz Pek yakından tanıdığını bir Sana'tkar Naşit B. harici siyaseti, bize samimi ve ve saire müşteriye aittir. 
kısmı müsabakalarını tertip et disine bir hayli sualler sorul- Soldan sa;;a ve yukardan a~ag· 1 kadının anlatmağa değer bir devamlı dostluklar temin etmiş Yazılan han• yukarıda gösteril<O 

" " .. · d Tiırk dram kumpanyasının · ı:ı me1< ve atletizm federasyonun masına yol açacak kadar müp- ı _ Laf (3). İhtiyar (3). Çal serguzestı var ır: tır.. 10· l ·931 rırfhlnde lstınbul ikin 
memleket raporu için hayırlı ba hem görenler az değildir. İngi- ğı (J) . Bu kadm çok güzel, pek genç İitirnkile Karadcgirmcıı dnaveti Bu realite, bize, Türkiyenin icra dairesinde tıbu llAn ve ırır 
zı tebF~<tt• hemen tatbik sahası !iz alimi kainatın bir "Mimar,. 2 _Hayat (4). Felaket (4). ti. Ayni zamanda kocasına fov- beynelmilel itibarını gösteren kılınan arıırmı şmnımeslne t··vfık 1~ 
<a gct rmek üzere heyetimize tarafından düşünüldüğü kanaa- 3 _ Aşalık (3)., Baş (3). k<ılilde merbut bir kadındı. Nişan en kuvvetli bir delildir. .anlacajl;ı il~:ı olunur . 
• nensup z vatın 7-11-930 pazar tindedir. 4 _ Şekerli çörek (5). f<'akat böyle kadınlar pek :ıid Topçu Mirli,alığından nıütckaıt 
1'ÜnÜ akşam 18 el" Rrhtnn hanın B h · 1 · 1 · .. .. .. 5 N t (2) N t (2) detle seven erkeklere tesadüf l•:Viıplü 01 rbum Sıiı. p,. hafide ... ,· 
d k k . a sı c erın ere mı goturuyo

1 
- o a . o a . , , 

a mınta a mer ezme teşrifleri ruz? .. Bırakalım. 6 - Köpek (2). Uzak ni- ederler. · Sabahat il. la Topçu i\lirlivalıgıncLm 
rica olunur. İngiliz casus teşkilatı İngil- dası (2). Bilirsiniz ki faziletli bir kadı mucek.ıiı ·n·şchirlı merhum Saıc 

terede yeni neşredilen ve mera 7 - Beygir (2). Su (2). nın kalbini zaptetmek arzusu l'ş. hılıdi ı;cn, siıvari yüzbaşıla-
kı celbeden kitaplardan biri de 8 - Bir nevi kumaş (5). kadar bir erkeği çıldırtan şev rıınızdan :\lthmet fuaı beyin nişon 

B:ıro heyeti umumiyesi dlin İngilizlerin meşhur olan casus 9 - Sada (3). Sandal (3). yoktur. lan cuma gunti ;aat 14 de Ooyçe 
loplanarak yeni sene bütçesi...in teşkilatına dair ne~redilen bir 10 - Minarenin tepeside (4) Bir gün pek genç bir san'at- ory.nt lıank kAıiblumumisi 'ıdl il. 
rnüzal:eresini ikmal ve idari ra- eser olmuştur. Bayat değil (4). kar bu kadına takdim edildi. De el. nin Fener yolundaki köşklerinde 
poru müzakere ve kabul etmi~- Bu tes'<ilata mensup umumi 11 - Tavla taşı (3). Lakır- nebilir ki kadını görür görmez icra edılmi~tlr. Tınfeyne ıeadcı te· kumpanvasına bir kere uğramad•n •igortı yaptırmayınız. 
tir. harp esnasında roller o namış dı (3). Dudak (3). seven bu genç ,;evdiği kadının ınenni olunur. 1 elefon: Be oğlu • 2002 • 

-~~- llarik, .,hayal, kaza rn otomobil sigortaları nılı -c-=- rn 
~ (,•lataJa L nyon hanında kAin ÜNYON SIGORT ASINA 

1 

Yaptırınız. 
Türkiyede bllıl. fasıla icrayı muamele etmekte otaıı Baronun bütçesi 

ÜN YON 
1 sokmayı bilenler avuçlarında 1 iyyen incinmemesine, üzülme-! Deyip çocukcağızın eline- ke=-1 sonra böyle düşünebiÜyorum !. 1 kediler böyledir. En çok: 
parlıyacak beş on altın için bir mesine dikkat ediniz. "İstedik- lepçe vuracaklar. İhtimal ben Hiç şüphe yok ki, artık paşa: j - Pisti... ~ 
yağlı ipi çekmekten de sakın- leri yalnız sizin onu ve onun si- Paşaya: - Keklik torbada... I Dediğiniz zaman yılışır, a)l:ş 
mazlar!. Yirminci asır: zi unutabilmenizdir. Paşa, Ca- - Cahidi bir defa göreyim... Diye düşünür, geniş ve .. Ra· larmızın arasında dolaşmayll~~-

- Vicdan... hit Beyi incitmek değil, bilakis Dediğim saniyede, paşa bunu hat nefesler alır. Fakat, bu tor- ~arlar. O zaman kıza7sınıı. \'~· 
Nın adını deği. tirip: onun memnunluğunu kazan- böyle dü~ündü de: hada zannettiği kekliğin etini grrırsmız, kafasına bır şeY ı (). 
- Para. .. mak, onu refah ve servete boğ- - Peki.. . çok güç yiyecek, belki de dişleri racak olur~~~uz. Bu da, tıpk ,i)· 
Koydu. "Fazilet., i mide, "se· mak, bu suretle kendisini affet- Dedi!. Fakat, bönlüğümüz- kırılacak! O kadar sogup saymama • > .j 

ciye,. yi riya havayı boğan bir tirip, sevgisini mazur göster- den istifade ettiler, beş on da· * * • züne tükürmeme hiç tınmadı.) 
kara bulut gibi örtmeye başla- mek için çalışacakttr!.. kika içinde her işi görüp çıktı- Utal\!tlaz adam!. Akşam yanı ne iki kat, 

İnanıyorum ki, ben onunum J nun gibi dağlara düşmek olur: dı. Madem ki, onun nereye git İnşallah bÖyledir. Fakat, ne lar ve Cahitçiği ortadan kaybet ma geldi. Daha görür görmez - Hanımefendi.. . 
ve .. Daıma oı:ıun.la bir olacağım. du! Ancak ümit ve istıraptrr kı tiğini bana söylemiyecekler, ne müthiş dalavereye dü ürilldiik. tiler. yüzüne tükürdüm ve .. Bağ.r- - Prenses Hazretlen. ·a'·tfl· 
Muhakk.ak kı, bır mektup, bir insanları ya\}atabiliyor ve .. Bıln rede olduğundan bana haber ve düşündükçe aklımı oynatacak Ne bilelim biz~ .. Ne avukatız, dım: - Üzülüyorsunuz Efen 1 

lı:.ıber, bır adam, bir tesadüf her !ar biribirine katik olup kendi- remiye.cekler paranın: oluyorum. Meğer, ben diplom?t ne de ba~ımızdaı:ı b_ö~le bir kaç _Ne yüzle yanıma geldin?.. - İstirahat buyursanız.·~ ,e 
halde bir gün o~~. s~sini, onun! !erini besliyebiliyorlar. - Zından... lık yapilyım ... · .. · D .. er~~~. asıl dıp şey geçtı. Kendımızı toparla. _ Yaptıklarından utanmıyor Filan diy_e mu~at nezakeıııırı· 
vazısını, onun sozunu, hatta o- * * * t ı l - onunde pa 

1 
da so 1 - P·:: omat ıgı gozumun - yıp: musun?.. reveransları e sagııı:ı , ııeıa· mı ban~J\'etire:ektir. Bu_ ümidi Birdenbire aklıma geldi ve.. - Bogum.. şa yapıyormuş ta fa~~ında de- - Hey .. Ne oluyorsunuz, da- _ Ne yaptın Cahidi?.. da dolaştı durdu. Rıya ve d~r 

·aybettıgım ç-m;ı. ?.en ~aşay~- hemencecik yarı vücudüme felç Adlarını da değiştirip: ğilmişiml Cahitle bızı oda~a lavere yok!.. En çok beni kızdıran, köpür- ket bir in~anda ~ncak bu ~aba! 
·na!ll, .yarısı .~0.~ulu.P .alınan cı- indi sandım. Aklıma gelen: O- -Avr~pa .. :. . . yalnız b. ırakıp dışarıya çıktıgr- • Diye?i~irdi~. Değil böyle, hat ten tarafı d_a bu ~dar hakaret-/birle.ş~p böyle .mu~e.sserı:ı. bt~d* 
gerlerımle, butun butun çıka;ı- nun boğdurulması. Para ve mi- Koya~ı~ecegını hatıra getır- zaman. ta, cahıdı bcnımle koyun koyu- ten sonra bıle berumle kavga et ala_bılir! Sankı, but_uı:ı soy J3i;· 
l~n kalbimle çırpına çırpma! 0 ? de insanları çok düsürmüş. Çok mek delılık olmaz. Fakat, ben, - Fırsat, bu fırsattır!. na görselerdi ne olurdu? .. Yine ınemesi!Buna çıldırıyorum, ken lenm hır başkası ıçın ve.· !fi 
gula boğula ölürüm!. Kendımı, deği ·irmiş!. kendimi Ul~iY'.enin sözlerine i- Demi~. hemen bir plan tasar- ne idamlık, ne zindanlık, ne Av- di yumruklarımla kendi başımı ltün :Ya~ılanlar bir ba ·kasııı 
bu anda bu kadar tutabilmem -. Av~paya gönderiyoruz ... nandırmak ıstıyorum: lamrş. Merkez memuru, komi- rupalık bir şey yoktu. Belki döğecek oluyorum. Biraz cevap marıfetı. 
bile onun yokdluğuna inanma- .. ~.ıye •. ~ır yaglı_ipin altına da - Paşa Hazretleri, Cahit Be- serler, polisler, imamlar, muh- de bizim: verse, biraz benimle gavga et- Hayret!..* * * 
mamdan geli~or.. g?t~rebılırler. İkı mert ve '.1-çıl~ yin yanına bir ~e ad~m :--erdi- tarlar gel~cek, baskın vere~~k- - Eh .. Artık... se, biraz: . . . ıı . 11 ııı• Yoksa , şımdı bana dü- bılege kel~pçe vurmasını, bır nı ler. Avrupada ıstedıklen yere ler ve .. Boyle punduna getırıp: Dememiz paşayı yere vurur, -Eh .. Sen de!.. Gece bır sa_n~ye bıle uy Y kıl' 
şe~ iş: Ya iki parmağımı gırt- sanlıyı eş~.nd~.n .~Y'.~"P zorla bir gidip kalac:ı-k!lar. Paş~ benim - Vay ... P.aşa Ha~retlerinin bütün silahla:ın.ı elinden al~rlar- _ Dese bu kad!':r hırsl~mır.a.ca dım. Ateşler ıçınde y~dı:-::di) 
lag-ıma e:ec;irip sıkmak. ya nı 0 r. ı;elıvet <lusl-•ınunun koynuna yanımda talı mat verdı: "Kat'- muhterem refıkaları ıle ha... dL Amma, ıs 1şten geçtlkten gun. Adam degıl.. Kedı ! Buttın ( Bıtrı 

• 
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'11 LLI YET 

Bir an· at ~serimiz harap oluyor 
Laleli camii, gerek tarihi kıy 

illeti ve gerek çok muhteşem 
flıenner sütunları ve ince bir e
Seti san'at olan milzaikleri ile 
kadim Türk işçiliğinin ölmez 
~ır_ abidesi olduğu halde en faz 
a ıhmale uğrayan camilerimiz
den biridir.Esaslı tamiremuhtaç 
Olduğu halde şimdiye kadar,yal 
~l ufak tefek bazı aksamı, üs
~nkörii tamir edilebilmiş olan 

tı cami, böyle giderse bir kaç 
~:ne sonra tamiri dahi imkansız 
'lille gelecektir . 

Söylenildiğine göre kubbenin 
~Uhtelif aksamında çatlaklık
~ vardır. Diger taraftan cam
~ ekserisi kınk olduğundan 
~ mevsimde camide barınmak, 

t~ttikçi! güçleşmektedir. Laleli
itin derdi bu kadarla da bitmi
Yor. 

I'. \Z.\lt 

Esnaf arasında: 
Kundura boyacısı 

1
. Zaif, çok esmer, kemikli bir 
yüzün karanlık çerçivesi, onul 
yaşından daha fazla gösteriyor 
du. 

Parlak san boya kutusunun 
üstüne eğilmiş, nefes almadan 
çalışırken, beni gördü ve kaçır
mamak için, bir kat daha acele 
edeııek: 

- Bitti beğim .. Diye söylen
di. 

Sıra bana gelince sordum: 

- Günde kaç ayakkabı boya 
yabiliyorsun? 

- Yirmi ile yirmi beş arası .. 1 
Ama bazı günler, on ayakkabı 1 
bile boyayamam. Hava çamur
lu olduğu zaman işler azalryor. 
Yağmurdan sonra hava açarsa. 
Eh, bizim de bir az yüzümüz 
güler!. . 

l<:11bbenin kurşunlarına sene- . Eserine hayran olan bir sa-
lerdenberi birtakım hı. sızlar . . 1 na tkar ta vrile, parlattığı iskar-
rııusallat olmuşlardır. Gece el a-j tafa devnnde ınşasrna başlan-rdışarıJ:'a çık~akla. • • 1 pine b:ıkarak devam etti: 
Yak çekildikten sonra faaliyete mıştır. Padışah gulerek: Ne yapa b . k. t ~ .. . . . . . . . . - rsrn eyım, se ız 

1 eçerek agrr kurşun kutlelerını İnanılması meşkuk bır rıvaye - Hadı canım, demış, yıyıp cana bakmak bu zamanda ko-

JQ30 

Sirkeci garında hamal saltanatı! 

e.,.~a levha kaldırıp götürmek- te göre, şimdi camiin bulundu- içmeği anladık amma, öteki ne lay mı? İhtiy~r bir ana el ayak 
tedırler. ğu yerde bir eskici dükkanı var oluyor? tutmaz. Getirirsen bir lokma Sirkeci istasyonu eski lstan- ğe gelen meraklılar bir taraftan valizden başka eşyası bulunnıı 

Buntardan bazıları, cürmü- mış. Bu eskici dükkanında La- Laleli: ekmek yiyecek.. getirmezsen bulun ~.ususiyetle~İ!1i. muhafaza garın içini doldurur. . yan yolcular dahi bu hamal hü 
rııc%hut halinde yakalanmışlar- leli baba isminde kendi halinde - Peki o halde, demiş, sen 0 da aç sen de,.. ed«:_n k~~elerd~nbırıdır. Kurul- Bu esnada, ekspresten ırc!1 cumundan kurtulamazlar. 
~da,, hırsu:lığm arka~ı bir tür- bir adam yaşarmış. Padişah Ü- ye içte dışarı çıkma! d~gu .. gun ?u ıstasyon, n~sılsa Avı::upa yo!cusu.çok :ıc~. b;r Şikayet etmekle kaybedecel 
~alınamamıştır. Bugun, kubbe çüncü Mustafaya, kavuğuna li- Guya çok geçmeden Padişah - Fakat sen, neden çabuk ~~e oy~ed~r. Hemen de hıç de- vazıyettedır. Elındeki valızı, a- vakitleri olmadığından istenİ· 

!\in dörtte üçü, heme~ ~e ~- le t~p gezen bu.yan meczup müthiş bir inkrbaza uğramış. boyayors~?.. . gışmemıştır. deta yağm~ya. uğrarcasına ~~- len.par~yı derhal vermek mec· 
1 lııısuz kaldığından ~UJ'.Ü~ yaç-- es~ıcıde.n bahsetmışler. Merak Derdine çare bulamayınca Lale - Alışkanlık Beyun. Amma, Sirkeci İstasyonu bilhassa pdır. Bagajdakı eşyası, kendısı- bunyetınde kalırlar. 
tnurlarda sul~, camım ıçıne g~ e~p çagırtmış ve laf olsun ka li babanın sözünü hatırlayarak benden daha c;abuk boyayan da Avrupa ekspresi geldiği saatl>"r ne sorulmadan havalanır, gider. Kara yolundan memleketimi· 
~:_kte ve. o guzel nakış ve tezyı- bılınden: tekrar huzuruna çağırmış ve an var. çok kalabalık olur. Peron el ara Yolcu, garın müthiş oğultusu ze ilk defa giren bir yolcu üze-
...... tedncen bozup mahvetmek Baba diye sormuş dünya cak La"leı· b" · K. ) b · · ·· ·· · d s· k · h h ld ttd· E k f .d . . b . - • . • - ı namına ır camı yap - ım o. aları ıçınde suruklenenyolcu eş arasında oraya buraya koşuşur- rın e ır ecı garının er a c 
ile~~ v akmı daresalın~~ du ca":ı nm tad~ ne ile çıkar bakalım? ıı_rmağı vadetti~te11; sonra der- - Şimdi boyacılık yapmıyor. yasr ile dolar Yolcularını kar- ken bu seferde şoförler yakası- çok fena bir tesir uyandırdığ ı 

aya an a a ar o - Laleli baba da şu cevabı ver- dınden kurtulabılmış! . . 1 d S · . . . muhakkaktır 
tı\aııı lazımdrr mı·~· LAi 1. b b . d k. ıhuyar a r. aat tutmacasma şılamağa gelenler bir taraftan na yapışır. Her hın, onu kendı B·ı . · d 1 . b k k 

• y• a e ı a a, camı yanın a ı b. d k.k d ·k· kk b b . • . . ı meyız, gar :ı u u arısı -
_Laleli camiinin Üçüncü Mns- - Yiyip içmekle, ve yediğini türbede metfundur. ırrd a ı a a 1 1 aya a 1 o- yolcular hır taraftan, sadece tre otomobılıne davet eder. lığın buhamal tahakkümliıüir. 

Go··zıu··k fiatlen· tesbı•t edı·ımelı·dı·r ya ı. nin istasyona girişini seyretme- Elde taşınabilecek küçük bir önüne ne vakit geçilecektir? 
Ben, işimi bitirip uzaklaşır-

ken, tahta sandığın tıkırtısı baş 
Iadı: 

- Boyayalım Beyim .. Ayna 1 
gibi yapıyoruz!.. 

* * 
İlmi ve edebi kongreler 
ne zaman toplanacak? 

Beynelmilel ilim ve san'at 
cemiyetinden Türkiyat enstitü-
süne gelen bir mektupta bade
ma beynelmilel ilmi, edebi ve 
felsefi kongrlerini tatil zamanla 
rında yapılması muvafık göriil
düğü bildirilmektediı. Bu suret
le her memleketten i tirak eden 
profesörlerin dariilfünunlardaki 
dersleri sekte:ı c: t.ğramamış ola
caktır. 

Karanlık bir yol 
Bizler Sultan Ahmet Nakil

bent sokağında oturmaktayız. 
Bundan bir ay mukaddem mez
kfir sokağın başına bir lamba 

t .. 1 k . . .. 1 .. k · · 1 · . .. 1 .. k k .. . . konmuştu. Lakin lambalar süs 
"- e tnk zıyası gun u mesaı er ıçın goz u pe muhım hır tedarik etmektedirler · · k 1 k k. h. b. 

ıa . d"k ·· ·h · · 1 ıçın onmuş o aca ı, ıç ır 
Yatımıza gır ı ten sonra goz ı tıyaçtır. Sek. enesinin .~~-bala.ğasız y~z / kere :l'.il:nd_ ığmı gö~~e<lik. So-
Stalıklarınm çoğaldığı inkar Son seneler zarfında, sehri- dr ot . ıı n ı ı:ı ~o;; uk kullandıgı, kak zıfırı karanlık ıcınde kalr

llılcmez. Bilhassa gece çalış- mizde gözlükçü dükkanlarının bir şehirde gözlük, zaruri hava- i yor. Yağmurların birikintisin
':ak mecburiyetinde kalanların mikdarı çoğalmı tır. Ancak, şu yi ,k .ı biri tci5kki edilerek hal- '. den hasıl olan amurdan yol ge 
Ozleri, daha çabuk yoruluyor. rasrnı da söylemek isteriz ki, km aldaı~ma5ına meydil:n. ver- jçilecek lıiı halde değildir . 
. Elektrik ziyasının bu azizli- gözlük camlarının fiatleri için memek lazıındrr. Bunun ıç ın de Tütün inrisarı memurla-
~ıncten istifade eden gözlükçü- bir tarife mevcut olmadığından fikrimize göre gözlük çerçeve Lrından Vasıl 
''tdir. Uzaktan veya yakından bir çok kimseler, değerinden ve camlarının fiatleri bir hey'et B d ·· le 
~ernemek vaziyetine düşen- çok fazla para vererek gözlük tarafından tesbit edilmelidir. U a oy .. 

T l h 
- d Laleli apartımanları karşısın-

a im ane mey anının hali.. ~~;7cf:nveK~~~a ka~~~~=~ · 
bir kısmı parke taşı ile döşen
miş ve yol yarıda bırakılmıştır. 
Zifiri karanlık ve ayni zaman
da Aksaray üazi caddesi de ge
celeri g<iz gözü görmez halde 
bulunmaktadır. 

Bir Kariiniz 

dır. Cuma günlen, hemen bütün il 
dükkanlar kapalı bulunduğu ve 
bu meyanda bisikletçi d,ikkanla 
rınm da kapalı olması lazım g'!l 
diği halde çocuklann bu mera
kını bilen açPk göz bisikletçiler, 
Cuma günleri kollarının altma 
beş on bisiklet alıp bu meydana 
sıralanıyorlar. Çocuklar da tabii 
bunları kiralayıp akşama kadar 
üzerlerinden inmiyorlar. 

O civarda oturan karilerimiz
den aldığımız mektuplarda ko-
nukomşunun motosiklet gürül-

( 
tüsünden ve çocukların bağırıp 
çağırmasından akşama kadar 
rahatsız oldukları bildirilerek 

l' - - ---·- - - - - ~ bwılarrn men'i rica edilmekte-
j1;>altsirnde Talimhane meydanı atılsa yere düşmiyecek kadar ka 1 siklet ve motosiklet meraklısı dir. 
s1 c arııtan sabık Taksim kışla- !abalık oluyor. gençlerin !burada sabahtan akşa Yerinde bulduğumuz bu te-

llıcvdanı, Cuma günleri iğne Meydanın asıl hususiyeti, bi-, ına kadar kos•urup -iumı..:ı.ları-. menniye biz de iştirak edPriz 

Durak yeri • randevu yeri mi? mı, 

Eminönü meydanındaki tram mahalli önündeki büyük saatin 
vay bekleme mahallinin bir hu- altında dakikalarca, hatta saat
susiveti de burasının biri birleri !erce bekledikleri görülür. Bun
ne buluşmak üzere söz verenler lar, önlerinden mütemadiyen ge 
için gayet müsait bir randevu çip giden tramvayların hiç biri
yeri olmasıdır. ne iltifat etmezler. O zaman, an 

"Rir cok kimgeJeriı:ı tevakkuf larsmız ki bekledikler; tramvay 

değildir. Vakıa nerde bulu u 
cağına bir tiır lü karar veremi 
ven müteredditler için bu saa
tin altrndan daha emin rande'.'ll 
yeri de olamıyacağı muhakkak

tır. 



,, 

Rus 

Amana geldiler 
inkılabına liiyanet edenlerin 

muhakemesi 

Şüpheli bir rus Balkanlarda Türkiye 
• 

prensesı (Ba!J tarafı 1 inci sahifede) 
Geçenlerde &elen, ve İstan- Türkiye ile olan münasebab-

bulda ikamet müddeti nihayet rmz bir taknn muahedelerin im
bulmuş olan Prenses Lamara zasından sonra kat'i olauk tan
ismindeki bir Rus kadınının va zim edilmiş bulunuyor. Her tür 
ziyeti şüpheli görülerek ikamet lü ihtilafimkanlan ortadan kalk 

h • · · f '} H''k'' müddeti temdit edilmemiş ve mıs.tır. Mücrimler, erşeyı ıtıra ettı er. u um pasaportu verilerek memleketi- Tevfik Rüstü Beyin ziyareti 
dün akşam verilecekti miz haricine çıkarılmıştır. iki memleket arasmda kuvvetli 

. . _ _ Güzel olan bu kadın, burada bir tarzda tesis olunan dostluk 

19"9 

- - -· 
Bu ak t am MAJ l k ~ı:ıemasında 

BUyUk Gala 
olarak gösccriiecek 

Garp cephes 
4 Piyadeler 

Tamamen Fransızca ıö.ıltl muızzım film, ıimdiy• tadar ~~Hil mı, ii l nı
lerdtn en mUkommclid!r. MUlıllemeier Türkçe olarak film iız crlnde yazı lı dır. 

MOSKOVA, 6 A.A. - Kı- ?a~ecıl~ril~ do~r~dan dogruya calibi şüphe temaslarda bulun- münasebetlerinin ve mütekabil 
sa süren dünkü muhakeme es- ıhttlilcılenn bütuın kuvvetlerıle makta idi. rabıtaları sulh nefine olarak tak mı:---.. ---•• • • • • • • •••••••••••••• O ••• +&.& 

'f del · · en kar«ı k",..,ıya bulunuyoruz j R · · k d ' ·11 o· MELEK S NEMJSIJDJ • ,..'Y'9' naSlnda son ı a ennı ver " ~., • • .,, . u~ prensesııun en .ı mı e viye hususundaki arzularının ERICH \lARIA REMARQUE'in bcynclmild iOhı- r ı i haıı 

Fil• (lohınn!en in romanından muktebet ve rejlıtır l'• lııı tuafı a ds n 
'inem•y• alınmıştır. Bilerler bu sabah sut 10 dın iııbarcn redaril; edildıiiir. 

Kııprianof ve Sitnine irtikap et Ruaya ıktıaadiyatı ıle alakadar. o.lmıyan bır sefare bir delilidir. Bu ziyaret ayni za- ıomttından mulıtebcs 
tikleri cinayetlerden dolayı na- Müddei umumi geçen . komü t'.l°~ye d~ gınp çı~~ası naza- manda Bulgaristanın kendine MARIE BELL ve G A R p C E p H E S 1 N D E y E N j 
lim olduk1armı ve en ağır ceza- niııt kongresinde Stalinin söyle n dikkatı celbetrıuştır. adaleti ve meşru haklarına hür-
, a mtlstahak olduklarını söyli- diği nutuktan Sovyet Rusya i~- Bu kadının son z~manda Rus meti temin edecek olan işığa ALBERT PREJEAN B i R Ş E Y Y O K 
·erek kendilerine ~ayatlan. ~ !1.saden mü~emadiyen yüksel~ı- yad~ 1_?1Uhakeme1ıe~~ ba:ıl:ı~an doğru yürüddiiğünün bir delili- tarafındın teaıril e'1ilrn iaımh fJJm mHeucscııılze aittir. bıınbul'd• bir ıln r ırısnın 
edildi'" takdirde ihanetlennın il halde dı&cr memleketlenn teşkılat mensup an 1 e a ası dir M B ff be el ·1 ı TEHLiKELi OYUN GARP CEPHESi 4 p

1
·yadeler .. - ~ f · tl sil ed · 'ğ' d · l k ı olduğu söylenmektedir · · uro • yn mı e sa-lekesini namuskir a~liye e · t enm ettı ıne aır o an ısın .. · .. hada elde e<lilen terakkilere işa film~ bugün. bu ıQ.m ve yarın 

meğe ve unuttunnaga çalışa- ?ı o~ş ".'~.bu Jt_ısımda !'f-· Po Sekteden old U ret ederek ekalliyetlere ait ah- ıoıı mııJ• . ine kadar ı<>-ıcril•· namlle ilin cuiti Almıın filminin UXlVERSAJ. mar~alı •c • .\mcrlkın 
caklarını temin etmişlerdir. d~baraııh n butün cıh1adnd_'.l ıktısbat.1~ Beyazıtta Karakulak hanın- kama yavas yavaş hürmet edile cektlr. bavrtcı: Gazi Hurtıleri· maaı•lltındın olan GARP CEPHESiNDE YENi lllR ~~:Y \lll\ 
Hükmün a1<4ama doğru verilme .~ U ran

1 
mk ev1cu~ ~ ikugu vte da oturan Osman Nuri Ef. dün ceği ve hus~ımet havası yerine niıı Anıdoludan lsranbıırı kadar ıınYınlı "tilmlalzle hiç bir maaasebcd olmadı~ını ,u i telehhümc • 

5:ne intizar olunuyor. ttın1 n;ıe!" eh et er ~~ın ;:.sat mf Beyazıttan geçerken birden bi- tesanüt müsavat ve kardeşlik ı::•:t:v•:h:•ı:l•:•:i :i:n:ılL:·:•:tı:. ::::~! mabıl lı.&lmamık Uzere llAna Ut.um ~öru ı· nru ı- • 
MOSKOVA, 5 A.A. - Mah sde _esınha~ a~a~. 1 ır ;:1!ı ı~e ~ - re düşüp ölmüştür. Muayene dnşiinc;Jerinin kaim olacaaı ü-/ı ·~~MM~.... Xerııal - Film ........ .. 

keme şahitlerin iıtimaına de- ıgdı k ın a 
1 

ma sestı l~nı·n- neticesinde kalp sektesinden mı·cıı·nı· ı'zhar eylemı'ştı'r "' 1 ETUAL as yapmıo: ve a ı . flu~ün sinemasında 
1 vam ederek iki ay evvel büyük sdınd.~. ıyb. b ... So et Rus- vefat ettiği anlaşılmıştır. M Buroff Sovyet Rusya a-. . . . e ıgı gı ı unun vy E . · • dllbcr ve dolıaktr arıiıı 
1 '!llnayıde tahn~kir. faah~~tın- ya ile kapitalist memelketler a- ve taaruz leyhınde ha;ı:ırlanan suikast hak 

Yarın ak~m 

MELEK SINEMASI den dalo~. tevkif cd~en _ali ıktı- ıasındaki uçunnnu \le Sovyet Mehmet ve Hamdi isminde kında bir amele meh'usu tara- CON(!T INCE Tılıntdnı' ı 
sat mecliıı ~en ~mıt~. az~ın Rusyaya karşı düşmanlığı artır iki erkekle Leyla i. minde bir fından sorulan bir suale cevaben O A ıUy 

DA 
dan ve mesaı komıserliği muşa- makta olduğunu kaydettikten kadın Koskada oturan Zehra hükumetin Sovyetlere karşı has VENu•• s ı' 
viri mimar Sirotsinski'yi dinle- sonra demiştir ki: Bu beyanat Hanımın 'evine taarruz etmiş- mane hareket hazırladıkları söy 
miştir. müdahalenin temmuzda icra e- ler, fakat üçü de yakalanmı':!tır. !enen herhangi bir devletle ala
Tilamat nerden almdnruJ? dilip edilmiyeceğini anlamak kadar olmamak azm;nde bulun 

lr.e edilecek 

VILL Y FRITSCH'in 
DiT:\ l'.'ıRLO ile beraber ttllbı rJcı-•~i 

Maznun müdahaleui.n sanayi için Ram2in'in Parise gitmeğe fili ile münasebatı hakkın~a. d~s duğunu ve Bulgaristanın böyle 
fırkasının esas faaliyetini teşkil hazırlandığı 1930 haziran ayma yaya merbııt Jeneral Yarıe ııın hir sergüzeşte iştirak edemiyece 
"ettiğini ve bütün talimatını tesadüf etmektedir. Burjuva hatıratından muktebes fıkra'yı ğinis öylemiştir. 
Fransız erkanı harbiyesinden al matbuatının bu muhakeme et- ispat !derek Fransız erkanı har SOFYA, 5 A. A. _Hariciye 
rıı;;ın 1 bu talimatın icrasını mec rafında kopardığı yaygara ve biyesinde Sovyetlere karşı mu- nazın M. Buroff tarafından 
buJri ~ördüğünü teyit etmiştir .. Sovye~lerin d~~!li vaziyeti hak daha.leyi izhar için hu~usi bi: Türkiye hariciye vekili Tevfik 
Karadeniz sahillerinde inşa olu- kmdı. ışaa etngı yalanlar ~u komıs.Y?.n ı;ıevc~t ol.dugunadaır Rü~tü Bey şerefine verilen ;ı:iya
nan büyük sanayi fabrikaların- suretle anlaşılmış oluyor. Mu~ Ramzın ın ıfadesıne ınaıınıam~ fette M. Buroff, bilhassa demis 
da müdahale esnasında müdaha dei umumi muhakemenin mahı- için hiç bir sebep olınadığınısoy tir ki: , 
leciler lehinde kullanılmak üze- yetini iza~ eder.~k-bu. n;ıuhake- lemis ve bu Tar~eu ~rupu~a "Zatı alilerine memleketimi
re top vaz'ma mahsus mahaller meye dahılde sukun ıçınde s~s mensup Fougere ın Pa rıste Vıc ze hoş geldiniz demek imkanını 
ihzar edilmiş olduğunu ve hatta yalis~ ~urulu~wıa ~evam.edebıl toire gazetes~~?e teşrinis'!° i zar bulmakla bahtiyan Memle
bu fabrikaların plinlannın inşa mek ıç1:'1 mernlekebn harıce kar fında neşrettıg ı ve medeıu beşe- ketlerimiz arasında ahitnameler 
dan evvel tetkik edilmek üzere l!J emnıyet altına, alınması. :ı.a-. riyet arasından Sovyet Rusyayı le tesis ve tahkim edilmiş olan 
F .. d · ıd· -· .. 1• l zanle bakılması lazım geldıP-ını kog' mak icin cerrahi bir ameliye d 1 k . . t .. b ransaya gon en ıgıru ı ave .. 1 . . M''dd · , " ost u veıtıma munase atı 

· · D · 11 ·· k 1soy emıı;tır . u eı umumı ev- icrası hakkındaki makalesini • . . · . 
etmıstır. emıryo arı muna a- velce hakiım cdil :ııiş olan P~- , · _ . • . yaınrz ıkı devletın muslihane ve 
!atı hakkında istima olunan mev . , . . . . · - . !kaydetm ek sı.ıretıle Pal';l s. kom'.- sait ile m;lletlcrinin inkisafını 
k f ilh d' K l<' h d t c ılsk ve Rabınov ı <; ıle dıgeı sa- tesı ve sana ·ıı fırka lıar.cındekı . ' kl" 11 . . . 

u m en ıs rosors ı u u 1 na icilerin tahrip harekatını te • f . el • ve tam ıstı a erını temıne ma-
boyu demiryollan hidematııun m!rküz ettirdiklerini tafsilen Fransız maha ıhlın ~ de Sovyekt tuf ol:ın siyasetlerinin biribirine 

ıl ka bo ld · t ı Rusyaya kar ı arcket etme b .. 1, .. nas sten zu ugunu ve a- anlattıktan sonra bütün icraa- . . • enzeyen teınayu atına ve muş-
mirata ehemmiyet verilmedim - d ·d · ·L k fı krı mevcut oldugunu tebaruz terek menafı'e istinat etmekle ,,. tın merkez en ı are ettırı ne - · · · M' 'd · • R 
ni izah eylemiştir ı ld - k ' l"t J ettınn ı. tır. u eıumumı am- ka lmayıp iki millet ara<ında mu·· · te o ugunu tes ı a mensup a- . L . f' p . k . w 

Paralar ne oldu? rının başlıca rüesa müstesna ol zın ve arıce ın . an ste . omıte tekabil tanışma ve mütekabil 
Müddeiumumi tarafından va-. mak üzere hiribirlerini tanıma- azalkarınd~n. D~n~sofk .vle Fıencral hürmet esasına da müstenit bu 

• 

1 

• 1 Lu ·omskinm ıştıra ı e ransız 1 k d z · ı·ı · · b kı olan bazı suall~re cevap. ve- dıklarını em:ller~nde _mu:•af .- . . r 1 Mili r v Ri- ı:nma ta. •:· a_~ı a ı e.rı':ı ?' u 
ren maznun Ramzıne, Larıcef, j fak olmak içın süıkastçılerın bıJ mırala?1 Je.~: :ı e e zıyaretlennın mutekabıl ıtımat 
Kalimikof. Carrovski ve Ackın hassa iktısat meclisi azalarını ~hard ıle rn_ula~atla~~·dan b'.lh~e hislerini takviyeye ve iki mem
ecnebi memleketlerden gelen aralarına almağa çalıştıklarını, erek k?mı tenın te zıpnan;~~ıı; leket arasındaki muslihane teş
paralardan istifade etmedikleri- süikast faaliyetinin diger vcsa· de hu ~ıhcte t.~~as , etmedı g.ı rı_ı riki mesaiye hadim olacağına 
ni söylemistir, ve maznun Fe- iktan sarfı nazar bizzat cürmü ha lbuki bu mulakat'..ı.rda tc;_5 ı sı kaniim. Kadehimi, Türkiye Rei 
detof, Kuprianof ve Sitnin bu meşhut halinde yakalanan süi- tekarrur eden. aske, 1 ~e~k ılatıı: siciimlıunı Hazretlerinin şerefi-

! k d ·ı · lık duk . . fi · ı b' , ve casusluk hıımetıerının te~kil T .. k .11 . . f h para arı en ı enne a oy - kastçıların ıtıra an e sa ıt O•- d' . d . h • . ne, ur mı etının re a ma ve 
lıırrnı itiraf eylemişlerdir. duğunu söylemiş, gerek maz- e ı~mıkş bdulun. ugunu e emmı- 7.atı alilerinin sıhhatine kaldın-

Ramzine sanayi fırkasının nunlann ifadelerinin işkence i· y~t e. ay etmt!j ve Fransız ko-. yorum. 
te kilini derpiş ettiğini hüku- le alındığını, gerekse Yakofun 1".1~~sı kızıl ordunun ~?21 mahaf.ı Tevfik Rüstü Bey, hariciye 
met azası hakkında malumat ve Rus muhacirleri gazetesinde : ı e temasa gelmek uzere t~ş~ı nazırına su nutukla cevap ver-
rerek maliye nezareti muavinli- müddei umuminin sahte vesaik lata başla!'°ıştır. Bun~n. ı~ın mistir: · 
p 'ne me hur maliyeci Karaski- ibraz ettiği hakkındaki işaret~e ı;:ransız a1~nı K. ve R. nııı ıştır_a "Türkiye ile Bulgaristanı 
ı i 10ğlwıun getirilmesinintekar rini ret ve cerhetmiş v.e Pans kıl~ sanayı. ~ı_rkası n:_er~e~ k?mı- yekdiğerinc bağlı yan samimi 
n r ettiğini ve bu namzetliği de komünistlerinin Topngron 10 tesı a~tett gı h.usu~ı hır ı~tırna- dostluğu bu kadar güzel ifade 
.öylü fırkası namına Krevski- uncu yıl dönümü dolayısile ter ~a R. ın !sran .uzenne kalım.kof, eden sözlerden dolayı zatı alile
• r vazettiğini söylemiştir. tip ettiği ziyafetteki nutuklara ~ovski, Lanc:f ~e O~sıden rine hararetle teşekkür ederim. 

Mahkeme müddeiumuminin temas ederek bu teşkilatın s~.nu mur~kkep hususı hır ~.omı~yon Bu güzel memlekete, hakiki bir 
talebi üzerine tahkikat dosya- na kadar Sovyetlere karşı muca te~kıl ~lunmu~tu~. ~.uddeıumu memnuniyetle geldim. Türk 
sına Pariste Rus muhacirleri- dele edeceğin~ kayd~ttikteı;ı so!1 mı. Pan~ ~omıtesı .~u.esasınm milletinin asıl Bulgar milleti 
nin çıkardığı Vozrojdeni gazete ra demiştir kı: Pans komıt~~ıı- Poıncare ıle olan ~ıı_lakatlanna hakkında beslediği derin muhab 
sinin il haziran ve 13 temmuz: nin süikastla alakadar oldugu- temas ederek bu mulakatlan tev b t h' 1 . . k mşu ve dost 

. 'k d b' k l' lik e ııı ennın o tarihli nüshalarında çıkan ma- nun en bariz delili, bu meras~m 51 e n _ırco rna umata ı:ıa milletle onun zimamdarları nez-
ltalelerin ilavesine karar vermiş esnasında nutuk söyley~~lenn. bu.lun?~gunu v~. :aten Parıs ~o dinde sadık bir akis bulduğunu 
:_r-,Bu makaleler?en ~~ Det~ maznunular tar~fmfdanKartısımle1~ı mıtesd~.n .bu .. m1uıa~atblarhı tekzıp müşahede etmekle mes'udum. 
ının Rus muhacırlermın Parıs zikrolunan Renıso , ace , etme ıgını soy emış u ususta z tı ·rı . . k güzel tarif 
~ tesffi ettikleri mektebin lOun Ogayevski, Ceneral Miller, Ro- Poincar~'nin Ekselsior gazete- b a ad c:_nnın pe h .

1 
'k' d 

1 · u yıl dönümü vesilesile irat et bel ve Aire olmasıdır. Kartece- sinde SovyetRusyaaleyhindebü .uyur 0

1
g unk u

1
z ~e~ 1 e ı 1

1
.hev e 

· uk L~h· · B L fi b · d ·· ı _,, -- .. 1 k 1 . .. d 1 tın mem e et ennın muıı ı ane tıgı nut tan .,.. ıstlr. u nutu.. n u merasım e soy eUJgı nu- tun meme ·et erı muca e eye b- . ki f lh .. 
ta Deterdin Rusyanın bir kaç tukta T orpigron'm beyaz Rusla davet eden makalelerini zikret- ır ~urette ııı şa mı. v~ su u 
·~· sonra bol eviklerdcn temiz. rın gayri resmi bir sefaret oldu miş binaenaleyh Poincare'nin t~~ne ma~f olan '?.ya~ı tema
lencefini .. söylemiştir. Mera - ğunu söylemiştir. Şayet Torpig mudahele ile aUkası olmadığı yulat ve muşterek hus~.u kabu~
simden bahseden Vorjdeni ve ronun bu mahiyeti bir dereceye hakkındaki beyanatını gülünç den ~olayı ~k çok mute_~°':s 
Liherte gazeteleri de biri Rusça kadar tahakkuk etmemiş olsay- bulmu tur. oldu~umu soyle~eden . sozlen-
ve diıeri Franaızca olmak üze- dı Kartecef ecnebi bir memle- . me nıhayet vermıyeceğım. Ka-
re sabık Rus grandüklerinin ya kette böyle beyanatta buluna- K a t 'i darbeyı 1930 d a dehimi kıral ve lcıraliçe Hazret-
mııda Franaız ali askeri şura rnaulı.. indireceklermit! lerinin şerefine, Bulgar milleti-
azalarının ve bu meyanda eme- Be Rual faali t ' Müddei umumi Tederdingiıı nin refahına ve Mm. Buroff ce-
ral Nivel bulunduğunu yazıyor yaz arın y e 1 tekziplerine &elince Paris Rus naplarile zatı alilerinin sıhhati-
lardı. Bunlardan maada mahke Diger taraftan beyaz ~usla- mektebinin küp.dmda söyledi- ne kaldırıyorum. 
ıne dosyasına daha bir çok ve· rm Pariste Fransız asken rna- ği nutku hatırlatmış ve böyle - - -
saik te hafi celse esnasında! hafiline mensup zevatın h1;1zuru alakadar zevatın tekziplerine Ecnebi ve ekalliyet 
müddeiumuminin mahkeme}'c ile yaptıklan asken resmı ge- ne kadar itimat edileceği ciheti mektepleri maaşlan 
tevdi etmiş olduğu evrak ve ka çit beyaz Rusların Sovyetlere ni ehemmiyetle kaydetmiştir. 
ı•alı ve mühürlü olarak ilave O· karıµ müsellah bir mücadelede Bıından sonra müddei umumi Ecnebi ve ekalliyet mekteple 
lunmuştur. bulunmak azimlerini ispat eder. süi kabtçilerin dahildeki faaliye rinden bazdan türkçc muallim· 

Muhakeme bitti Müddeiumumi Detending'in tini izah ederek bu faaliyetin !erine maaşlarını ay hesabı, ba-
Bunun iizerine reis muhake- 1 temmuz 1930 tarihinde Paris bütün iktısat şubelerinin ta~ zıları da ders hesabı vennekte

m~nin . bitti"!n_i ~ildinni~ .ve teki Rus mel<tebinin küşadı yıl- ~~ ".'e kat:i ?~~nin de 193?.~a dirler. Ay tam dört hafta olma
muddeıumu~ı ı.<ldı~namesını o dönümünde Rusyanın bolşevik- ırı_dırilmesını ıstıhdaf eyledıgı- <lığından ay hesooı para alanlar 
kuyarak demıştır ~~.: )erden birkaç ay zarfında kurtu- nı fakat buna amele tarafından kaybettiklerini söylemektedir-

"Geçenkrde ruıyet olunn _ . .. . . _ gösterilen hassasiyet sayesin- ler 
d k .. . .. .k . hake lacagı hakkındakı sozlennı e d muvaffak olmad - ·· · 

ma en ·omuru suı astımu · e . . .. . ıg~ı soy. Bu hususta maarif emanetine - . • . b. d hemrruyetle kaydederek Deter- 1 t M dd - R 
mesının daha genış ır tarz a d' "" .b. b. . d f ~mışKır. uk. eKı umı1· umı am- vuku bulan müracaat tetkik e-
tekerıürü kıırşrsında bulıınuyo- ın,., ~ 1 1 ır ış a .~1 • tara m- zm, arovs ı, a ınkof, Lare- . . . . 

tkt d• h t b··ru··n ~u dan soylenen bu ~ozlerın nazarı cef Fedetof. Kuprianof, Acı.:- dıl!111ş v.e .ne. tı~e ~ektep ıdare-
nız. ısa ı aya ın u - - d ' I k tt t ı . d . ~ .. 1 b ld 1 t 
b 1 .. 'h . d b' ... k t ı.; a e tu u ması ıcap e en sı- Sitrinin idamlarını talep etmiş- erıne ı . ırı mış ır. . e erını ı tıva e en ır suı as • b k k'l . - . · Eld ki tal tn 
mevzuu bahistir. Ve bu süikast yası 1~ vesı Ria. tb~ . 1 •• e~ıgını tir. Maznunlar müdafaalarında e mev.cut ıma dame 
ecnebi müdahelesini izhar etme soylemı~ ve. a ıcmskı nııı mu nedamet ettiklerini söylemiş ve ye n.azaran ~len ücrett4:_ . e~ 
si İçin tertip olunmustur. Sah- dahal~nı~ bır~aç a>' ;arfmda mühendisleri Sovyet idaresine saab ?32'an ıtıbara alındıgı ıçııı 
ti davasında olduğu gibi j!ene vuku ıhtımalınclr., hahıs ma!<a- karşı mücadeleden sarfı nazara m uallimler de badema maaşla
--c.nebilere casusluk vapılmıs _ /ıesi ü~e'.inde te\ :uf e_rlemış, davet etmişlerdir. Mahk~me bu ~ıru ~ir ay.da okuttukları ders 
, :-. Bue;ün :::arhi Avr.ıp" mii,la 1 Ramzır.ın Fran!· ı;. asken maha- aksam kararını v eı ecektır. adedıne ıı;ore alacaklardır. 

• 

'esli filminde göriinu:t. 
lla\'crcn: :;esli ve ıö:t.lı ı halı
hazır dlinya havadisltri. 1 
._. ............... . 

Silah sesleri 

KiRiK KA 
!fülil tt ıarkılı ikinci !ilmi. BUDAPES'f muh i tı n dr \l"c"' k'"lc6, 

·~lence ve ıelıhcı Jtrleri Çarda,larla l,uaa Parkları. s ncııkdor .\l a r 
şı rkılar ve daasluı ile müu;,r bir a~k roıııanıdır. 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) llamıı: Yrni mıklnt sayesinde bütün mUkiltıntler rıım ı tr ~rlc 
şun da Emrullaha isabet etıniş ' f'ilıkçe •e Yrın sıu:a olarak yanlı oldu~undan r .,, ~c·ı. • 
arkasından omuzundan ve boğa ecoeeO tarafından anla~ı labi lı r 
zından yaralanmıştır. ı --
M alcrulün metresi ne diyor? 
Maktul Emrullah Efendinin 

metresi olan ve Tarla başında 
kıyıcı sokağında ikamet eden 
madam Lili de şu izahatı ver

•~t yarın oktzım ELHAMRA sinemasında -.,-.,,.,.., 
GALA MÜSA ERESi olarak cakd ım cdi\ı:d• 

miştir. 

~imciıki CAftUSO 

JAN KIEPU RA 
BRIGITTE HELM ik remsil e 1ilj'ji 

Coşkun Be ~ -
1 Nııple> J 

Harikulade filminde İtalyanca ve 
şarkı söyleyecektir. 

l lamış ) t ni maklnamıs ııay• inde b ıl ıun Turkçc v 1 

- Ben Emrullahın altı s~ne
denberi metresi buıunuyorum. 
Emrullah ile altı sene evvel sa- : 
matyada ikamet ederken tanış
tım. Tahsin ile de bwıdan iki 
üç ay evvel tanıştım. Tahsinin 
Leman iminde bir dostu var- j 
dır. Kendilerile gayet iyi görü
şüyorduk. Emrullah son zaman 
larda kahveciliği terkederek 
seyyar c;içekc;il i ğe başladı. Ben ı 

111 mük41emeler film uzen nde ı .ı1.ılı ıl'r. ~~~~~ 

dün akşam Elhamra sineması- • • •• Pek: yakında ASRI SiNEMADA 
na gittim. Sinema esnasında ı DOLORES DEL RJO ye CHARl.~: · F.'\flRt:ı. ınafıml.c 
beş altı el silah at~.ldığ~.nı duy: K J Z 1 L R A K S 
dum. Fakat her gun boyle vak ı 
alar olduğu için ehemmiyet ver şiddetli bir aşk ıc ~kin hil•d; c•i 

• • 
medim. Saat 24 raddesinde 3i- ı RENKLER, HARAKA T, ROMANLAR 
nemadan çıktığım zaman. beni • •e~~6~~ee~••••• F<ı Hl nı ~~~ 
eski arkadaşlarımdan Emmı: H. __ 
sok~kta karşılıyarak tese~.li et- ••••••••••••••• 

:e~a~~!~1:;ru~~:r~t a~:ııı: Bugtin, bu aktım " JUın '°" matı ne• n• ı.. • 
na "siz Emrullahın ailesi misi- ELHAMRA SİNEMASINDA 
niz,, diye sordular ve bana Em- S E R S E R 1 K J 
rullahın vurulduğunu söyledi- R A L 
lcr. Tcessürümden derhal bayıl Filminin son temsilleridir. istifade ediniz. 
dım. Ba:,ıka bir şey bilmeyorum. ll&ı eten: GAYi ba:ı:rttl oı:inio .'ınıdolo'dsn imnbuı. "3Jar 
Fakat zann.e~iyorum ki, ben ev seyehatleri •••••••• 
velce Tahsının dostu Lemana ~--- .. ___ --~ 

~~~~s!~n?~~~=k~~~:.~~~m~~~~ ;·r·-p!'-ıJIH-·-, .• , ·o··· ü i , ·n ·ı ·-i=i-... T=-:.ı··=N·=o·~=ı ~:~ 
İhtımal buna mugber olarak •1 A O ft lft il ft R IJ R ı•~ 
Tahsin dostum Emrullahı vur- • _ _ ı•ı 

Y k b k b. l . ... .... ......... ~.-• •• -.-·-·········~""' muştur. o sa a~ a ırmesee -------... ---·- ----.. ---·--_ .. __ ,... • .., 
yoktur. 

Diger taraftan söylendiğine ••••••-•••••••••••••-••••••••••••eoe•• 
Lahuti bir rapsodi ile bir genç, sevgi
lisine hudutsuz, derin aşkını anlatıyor. 

göre Leman Gavur Mehmet na 
mmda birisine "perşembe günü 
Tahsin beni müthiş surette döğ 
dü . Ben de onun başını belaya 
sokacağım,, demiş. Bu vak'ayı 
Lemanm ihdatı ettiği söylen- ••••• •• ••• • ••-•• • • • •• • •••••••• • • ••• .. •• 
mektedir. 
Zabıta tarafından katil T ah

ırin Eyipte Otakçılarda der
dest edildiği gibi vak'aya sebc-
biyet veren Leman da derdest 
edilmiştir. Cceet morga gönde
rilıniştir. Meseleye müddei u
mumilik vaziyet ederek tahkika 
ta başlanrnıtır. --------
Kadın yüzünden cerh 
Kurtull14ta oturan Anesti ile, 

maruf sabıkalılardan Bursalı A
li bir kadın yüzünden biribirleri 
n e kin beıliyorlar. Ali ile Anes 
ti Beyoğlunda Hava sokağında 
karşılaşmışlar ve <lerhal şiddet
li bir kavgaya başlamışlardır. 

Bursalı Ali bıçağını çekerek 
Anestinin boynuna saplamıştır. 

Anesti bıçağı yiyinoe polisler 
gelmiş, kendisini Beyoğlu has
t anesine kaldrrmışlardır. Bursa 
lı Ali kaçmıştır. Anestinin yara 
Si ağırdır. 

Hamal, karısını vurdu 
Boyacıköyünde oturan hamal 

H üsnü, zevceai Fatma Hanımı 
ağır surette yanılamıştJr. Sebe
bi gecim,.izliktir 

.. ....................... 0. 
Meflıuı plymlsı 

ALFRED CORTOT 
ıarafmclaa YUile;ıtk ıı-ım. lılrlııdli 18 Uaunevvel 

ak .... Hat IJ,IO ve llıiadal i t lrtııuaunnl cuma ~ün•l 
t< -ıınc olualı 

P<fıembe 

111 ı<>.JO 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
v<rilecclrtir. 

lonserltriıı JrOtr.., ıtyaııe ~ l&lllr adllmi~ ,. k ışeter 
bilet "tıftna htimıfbr, • 

llamiı: 16 kla-n.ı Mil ütamı mqhur piyanist tarafından An· ~ 
karıda Tllrk ocı tlyabOIUada '-lıi blr kon•er vcrilecc\tl r. ... 

~~MM~.,.,.············ 
lstan~ l sıhhat vı içüınai muavenet nıô; 

diriyetin~en: _ 
Çorum vi~yct htitanesl eezaııesiııjn yib ~emde?. ib;ırec _ıııu i 

alice -.e rontken malzemesi t S-1 1-930 taııhlnden ıtıbareıı yırrıı 
gün müddetle mevkii münakasaya konulduğundan talip o~nı.arl~ 
şeraiti görmek lsteyenlelin Çorum ve lsıanbul ~ıbhac ,.c ıçoııı 
mua'fcnt c mildürlüjl;üne müracaatları , .c münakasa müdddinin bi· 
tamından bir gün evvel teklif mt'l.;tııplannın ~\,rum vil~ı l'I ~ncıt' 
meoiıı t r;llnderllmt•İ. 



lambalarını 

daima 

tercih ediniz. 

Türkiye Umumi Vekilleri : 

Helios Müessesab 
Galata - Hazaran Han 

PHILIPS RADYO 
{il azlnrıPın tecrübeleri ve tarifatı meccanen y1tpılı 

~Toptan va Perakende Safi,~-

z benzin 
ve saire nıünakasası 

Yüksek Orman mektebi rektörlü
ğünden: 

1ektebimizin Mayıs 931 gayesine kadar 
Gaz Benzin ve sairesi kapalı zarf usulile mü
na kasaycı. lronmuştur. Taliplerin şartnamele
rini görmek üzre her gün münakasaya iştirak 
i in de yevmi ihale olan 17 kanunuevvel 930 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 de 
Def terdarhk binasında müessesab iktisadiye 
niibayaat komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 
-~~~~~~--~~~~~~~~~~~ 

uhtıralı ~ 

ViMi 
AG 

Senesi tab'ı çıkmıştır. 
En sahihi ı ık,·im \'c heyet mal:ımatıııı bu c enle bulacaksınıı. 

zıınıanda miikemnıcl hir mftltlmat haıiııcsidir. 

M T RAGIP· 
k\,n e>Cti ol.ın -T,\K\ l\11 RAGIP ~ın taklidı çıkm~tır. 

•· R.ıgıp T~kYimi ,. um :mil~ piyasaya çıkan bu takvim tama-

ın~· ~nn~ı~ \'C :-.ahtedir. 

Uinaeıınlc) h scnclerdcnheri tanınm~ olan ~rakYimi Rag-ıp,. 

11 lı:ı~ındal;i mukaddemede :\l:ıhmuc Ra!-\ıp imıa,ıııı arama· 

Janııı ıııuhtcrcm karilerimizc rn"iye ı:dcriY.. 

Ecza fiah 25, mücelledi 35 kuruştur. 
111ı- Naşiri Kanaat kütüphanesi ~ -

1 ~ T. K 1 Z M ~ l t t i M M E K T E 8 i 
M .. d .. ı üg" • • d . Kız Liselerinin birinci devreleri ile 

U Ur Un en. Kız muallim mektepleri ve diğer orta 
der.celi laı rnektepleri i in bir Ç-OCUk bakımı kitabına ihtiy;ıç vardır. Hafta 
da bir s.tat "kutulan bu ders h;in orta kıt'ada 200-250 sahifelik bol re.•imli 
ılını v tedrisi kıymeti yolunda, ameli bir rehber mahiyetinde ders kitabı ya 
Zır..1k istiycnlerin balundukları mahallerde kıı liseleri ve ya muallim mek 
kplcrine yahut Vekalet neşriyat· müdürlüğüne müracaat ederek mUfrc<la 
• programının Ruretini istcmeJeri v ... yazacakları eserlerin makine ile teb 
Yiz cdılıniş ıkişer niısha müsveddelerini şubat 1931 gayesine kadar Talim 
Ve terbiye dairesınc teslim eylemeleri liizımdır, 

tet'rlk edfien kitaplar arasında en muafık görüleni Vekaletçe bastırıla 

cak ve '"ğcr kolıul edilenlerde mektep kitapları liste•ine ithal olunacak 
tır 

~elı~olu 11 nuınarall jan~arnıa elrat ıne~
te~i ıııü~iriJetin~en: 

TallS'IJc bulunan mektep efradının olbapdaki şeraiti veçhile 
<.Jrt >enci maliye 931 ağustos gayesine kadar on aylık ihtiyacı 
'lla 17 5 bin 104 kilo has ekmek mubayaa edileceğinden tckar
r• c lccek bedelin haddi layık görülduP;li takdirde 30 - 12 - 930 
·ılı p;iinıı saat on beştt' ihalesi icra kılınmak üzre 1·12-930 tari· 

b nocn itibaren bir mah müddetle ve ka;;alı zarf usulile mevki! 
nııın. kasaya konulmu~ olduğundan calip olanların şartnameyi gör
hıck ve bir suretini almak ıizrc l 1 No. lı jandarma mektebi 
karaq~ılhını.h mutc~ckkll münakasa ve ıhale komisyonuna 
rııuraca:ıclnrı \'e verilecek teklifnamelcrle teminat \'Csaikinl vakti 
•nuaı ı ı"ıı.. le komisyuııa tevdi eylemeleri ilan olunur. -

KARON Alman Kitaphanesi 
Hcyoglu T•i:ı ·' nı·· ı•ı 1 .ı .'i''J 

tıilLLll l!.l t' 1\L... \ I'\. 

TECRtT LEVHALARI 
İnşaat aksamının tecridi mes'elesini pek ideal bir şekilde halletn1iştir 

B~I~I f~RMllll~ ÇELOTEKS tEl\lltlRl 
( takriben 1,22 m geniş ve takriben 2,45 ten 4,24 m kadar tulünde ) 

Tavan, duvar, dam ve döşeme
leri hararet, burudet, rutubet 
(sızıntı) ve seda nufuzuna 

karşı mükemmelen tecrit eder 

Ett~~rc~ı~~r~~H!~!~~R~ıa~A~~~?!,!,~5 •• 
keza RESı\fİ BiN \LAR da 

Muvaf akıyetle kullanılır 
arzu edilen her türlü ınaltiınat, kataloglar, teklifnan1eler ve 

fenni istişareler bir gtina taahhüdü zamin oln1amak üzere 
lstanbuı'da Galata'da Yeni~ehirli ~okağında 4-~ numarada 

• A. MANGASSARiAN 
Müessesesi tarafından ıneccaıHD veriln-

-.. 'ı-~::-~::-,:·c-· ~-"· B' E · R ı: L ~ı : ,T ! Z 
l 1.;ı \'\ ,Lf .. 

ile. ·~ 1 ~:ilı • 

1 ·i~ ~i c.dd ·i '---·· l lu.,u .... ı o~r:o.ler 
hanenizde \cya 
mektepte. Tec-

rakkı talebe i 
n:~I Kl"ICI •. \ , 

A<;ll .ı\'ı >I\ 

lstanbul menkul kıymetler ve 
Kambiyo Borsası ve Osmanlı Ban
kası Komiserliğinden : 

27 t:vlıil ı 930 tarihli ve 1 :-16 num:ıralı kanuna tevfikan !stan· 
buıda İlaııkhlar kon,orsirnımı tarafından Osmanlı Bankasına çek 
onrak teslim olunan isİcrlınlcrle bunların muka\ıilindc mevkii 
tedavüle ~ık:ırılan ihtiyat cvr:ıkı nakdiye mıkdarıııı mübeyyln 
ı O uncu cehliğ. 

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

~· l \?-1930 wrihinde:.i vaziyet : 
ı - DöYiz 'teslimatı 

27-11· l 930 tarihine kadar konsıırsiyomca Osmanlı 

Bankasına çek olarak tc>lim dilmi~ olan & 
istedin adet 

1.029.000 

27- l l • l 9Ju dan .ı- ı ~-19.10 ıarıhı •c kadar kon-
sorsiyomca u,maıılı t3ankasına çek olarak ce:lim 

edilen & JU.000 

1 JJ!ıa nrfımla htirdat olunan ., ı .ı.500 

ı\radakı fark & 15.500 -----
4. 12- ı Q.10 tarihine k:ıd:ır te>!imat yekıınu & l.044.500 

"fc,:•nı ıt mukahilınde mevkii tedavüle 
çıkarılan ihtiyat evrakı nakdiye 

Konsorsiyum tarafından teslim edilen isterlinlere 
mukabil 27-1 (. f Q.10 tarihine kadar tcda,·üle 
<'tkarılmh olan ihtil•at cvrjkt nakdiye 

Türk Lirası 
Adet 

I0.600. 168.18 
y ' -

!sterlin teslimatı mukabilinde 27·11-1930 dan 
4. ı 1!-1930 tarihinl' kadar tedavüle çıkarılan 
ihtiyat C\ rukı nakdiye 309.07.1.75 
Hafla zarfında İade olunan 149.+07.75 

Aradaki fark 
4.12.19:10 tarihine kadar me\'kü .eda\'iıle 

l 5Q.li66 

çıkarılan ihtiyat cvr;ıkı nakdire yekun~ IO.:'.'i9.834.18 

27 Eylul 1930 tarih ve 1726 numarıılı kanuna te\ fi kan key
fivet \lali ye \'ckakti namına tehliıt 'e ilin olunur. 

1726 Numerolu 27 Eylıll 1930 tarihli kanunun 
tatbiki dolayısile vaki olan ihtiyat Evrakı 

Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışları 
4 1 ci Kanun 1930 tarihindeki vaziyet 

1° - Döviz Giriş ve Çıkışları 
27 - 2 el te~rin 1930 tarihinde mevcut evclki bakıyı .t. 
Tahıil edilen yahut hafı• zarfında tabsil edilecek olın 

l.0'29.000 .. -

Dövizler 27/11 4/12 tarihine kadar S.. 30.000 • 
Hafta zarfında çıkan Döviz:er ., • 14.500 

Fark 15.500.00 
4- ı ci Kanun 1930 wlblnde Osmanlı bınkası yedindeki 
Dövlzl•r vekQnu L 1.044.500.-

'l° - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışları 
Çıkın Evrakı Naktlyenin 27-2 el TClrln 1930 ıarlhlndekl 
bakıyesi T. l. 10.600.168.18 
Hafta zarfında çıkan Evralıı Nıkriyc 
27 /il - +ıı 2 tarihine kadar T.L. 309.073.75 
Hafta zarfında gıren t:vrakı 11/aktiye 
27111- 4ıtll tarihine kadır T f. 14Q.40"i.75 

Fark 159.666 
Çıkın ihtiyat Evrakı Naktiyenln 4- 1 el Ktnun 1930 
tarihindeki yeltOau T. l.. · 10. 7 59. 834.18 

<Jsmanlı Bankası 

-

l rübe dersl•ri 
~~('(' \ , ,,,. 

Poliglot 
Tercüme ve kopye bürosu 

Agop~an han • llankıfar Gal aı• 

Eski, ehlr \il4yctloio \1ı!ıılıçı;ıf< 
k.ıasına muzıf Sıkı viran karyui 
cinnnda krokisinde muharrer ıruık
ıaı calid~n miltarı .enevılcri olbıptı· 
ıl şarımmesinde ~ö terlldiği \eçhlle 
üç senede 5347 küsur kantor yaş 

Ye k''nı meşe odunu ile 809 kılsur 

kantar me$e- kömitrü kıt ve imal 
edilmek üzere odunun beher cedic 1 
kantan 4 kuruş 9tı santim kömiırOn 
2'1 kuruş ;"(j santim b ı.leli r.asl uıe
rinden açık mılllvede usulile 14· 12 
9.lO pazar gtınü S3!t üçte Eskişehit 
Ormln miıdüıiyetınd müıe0 ekkil 
khalc kom:;vonund~ ıhale edilmek 
Ozere ınuzavcdt)e çıkanlmışıır. ~e

raiti mu~\·edeyi anlamak i.tlyıınl,rin 
Ankarada Orman müdüriyeti umu· 
miyesiıe lstanbul Eskişehır Orman 
mü<lüriyetlPrine ve '.Vllbalıççık orman 
muamellt memurluguna müracaat 
eylemeltri. --- _ı 

Şirket ve Müessesat 
ve Tüccarana her su
retle elverişli kiralık 
yazıhaneler: 

Gal:ı.: • P~ket l(Umrtıgıı kar ı
şında Deniz ve kara muame!Aıının 

merkezini trıkil eden bir mevkide 
k!in ltüdavrndlgtr ilanında Jmn
bul Müskirat başmüduriy.ılnin tah· 
liye etmiş olı.lıığu nezoreıı kl'kald
deyi haiz on dakuz odadan mürek
kep ıkınci katı ve birincı k•tının 

dokuz ııd»ile Oçüncu kanoda be, 
oda,ı kiralıktır. 

S•hibi olduğum ;l I f 3 numualı 

kamı yon umun ar· .ı numaril plakı.;ı 

zayi edilmiş olduğundan ve yenisi· 
nin alınm.,ı için müracaat tdildi
ginden zıı.in hukmli olmadığını 

ildn eylerim. lsmail 

TA\.'!LZADE VAPURLARJ 
Ayvalık • hmlr postuı 

~ vap•;~~~~e~t Pa-f zartesi akşamı saat 

17 de Sirkeciden hareketle Gell
bola, Çanakkale, Edremit, Bur
banniye, Ayvalılı:: ve lzınJrı azi
met ve Çan.akkaleye uğrayarak 

avdet ı:decektlr. 

Yolcu bileti veputda da nrlllr 
Adres: Yemişte Tn1lude 

biraderlet telefon İltıl\bul tll l O 

Maliye f akaleti kır asiJe ue osun~an: 
Bedcı mulıaıı. ıc~ l Bahh nııiddcr 

Nakliyat müııakasaa 
Lira 
3000 "lay1> •IJO gayesıne 

kadar 
Anbalılj tahta, kAğıt Te çenberler 3500 :\la}•• 930 gayesin~ 
müzayedesi kadar 

Doinıabahçe ve Saraybunınu kırtasiye depoları c• Jcrnlr! salrl' 
anbarlarında \layıs 930 ı:;.ıyesine kadar terakum edecek anbalA, 
tahta, çenbcr \'e kaıtıtlarilc hurda sandıkları~ •!ıcı~ı mu7.ayedcye 
ve keza ayni müddet t.arfında mezkur depolara ithal ve depolar. 
dan hariı;c >evkolunacak c~yanın iskeleden depolara ve depolar 
dan iskeleye kad:ır ııaldlyaa münaka...:aya kunulmll'ı olduğunJım 
depoda mahfu/. şartnameleri mucibince ayrı ayrı olarak mimakasa 
ve müzayedeye i;tirnk etmek isteyenlerin bedeli mulıammcniııin % 
7.5 p;u nisbctindc pey akçe.illıi Defterdarlılt veznesine blttesliır 
makbuılnrını hamilen şehri halin yirmi yedinci cumartesi gıinu 
zevall saat on dörde kadar Dolma bahçede Maliye \' ekAleti lstan 
bul kırtasiye depo.unda müteşekkil komisyonu mahsu ·una mura
cudarı_ 

12 Da, ~~üz ınnnakasası 
Pendik serum darülistihzarı 

dürlüğünden: 

•• mu-

Pendik serum darüllstihzarına lüzumu olup 3 klnunuevvel 930 
tarihinde munakasai aleniye ıle ihale edileceği illn olunnn on iki 
baş Öküze ye\ mi mczkılrda caLpler tarafından teklif oıuna'l fiat 
gaJl görüldugünden mezkı\r Ökuzlerln 28 k.iinunuevvel 930 tari
lııne mlisadif pazar günü ·aat on dörtte ihale ·ı yapılmak üzre 
ayni usul ile yeniden miınakasaya konulmu~tur. Munııkasaya l,ti
rak etmek isteyenlerin Defterdarlık binasinda miıesse ·atı iktısadı\·e 
mübayaat komi<yonu kltabetlne mürııcaatlı şeraiti öjtrcnmclerl 
ilan olunur. 

SEYRISEF AIN 
Mtrlcez acenta: Galata küprü 

B~ı!lda; Be oğlu 2362 Sobe 
acenteıl; Sirkeci'do MUhurdu 
zade bam alanda. Telefon l.st. 
2740 

Pire ~ lsken~eriJe 
~ustası 

( lzmir ) vapuru S ) 
9 kAnunuevv.el a ı 

saat l O dı Galata nhtımın
daıı kalkarak çarşamba sabahı 
lzmir"e perşembe sabahı Pi
re'ye cumartcJ sabahı lsken
deriye'ye Yaracaktır. bken
deriye'den Pamrtcıi 1 S de 
kalkacak Çaı~anıba Pire'ye de 

uJtraynrıık Perşembe ltanbura 
gclecektlr. 

ISK~:. "DEP IYE'DE..~ aktar
ma PORTSA.lT için de Eşya 
kabul olunur. 

Trabzon birinci 
postası 

(CU:O.lllURIYET) npuru 
9 klln umıc• vcl Salı akşamı 

Galatı rıhtımından Zongul· 
dnk, lnebolu, Sinop, Sam
sun, Giresun, Trabzon, Rize'ye 

kalkacak ve dônıiştc Surmenc, 
Trabzon, Görele, Giresun. 
Ordu, Ünye, Sımsun, lnebolu, 
Zonıuldı~a u:rıyacılı:t!r. 

A vvalık sür' at 
po tası 

(Menin) vapuru 9 Unu -
nuevvel salt 17 de lrlı:ecl rıha· 

mından Gelibolu Çanak.kale Kü· 
çüklrnyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalı~'a 1-:alkacak ve dönüşte 
.~lnnoluı!;'a da ugrayaraklır. 

~. 9 K. e' vd \IJO: kadınlara 

1 O, l l ~ tt : erltcklcre 
Türkiye .eyrisefain idaresi 

miıtekaidin eytam ve erami· 

linin tc~rinisani 930 maa~ları 

ba!Ada yazılı gilnlcrde verile

cektir. 

COMl'AG. l:\ CESOVES .E Dl
NA \'IGAZIO, 'E A \'APORE 

lbail, Kalas ve Köstenceden mun
şalaa beklenen Capo 1''aro vapuru 
10 K. nvel çarşamba günıi Katan, 
Nıpoll, Livura n Ccnova)ya harei:et 
edecektir. 

Ccnovadao muva•ılaıı heklt
nen Capo Plno vapuru 11 it evvel 
Perşembe günü : KöJtence, Kalas 
ve lbralle ) ye hareket edecektir. 

Birinci ,.. üçuncil sınıf yolcu
lan için tenzillılı fiııler. 

l'aıı:lı tafılllt almak ye yolch ve 
hamule için Gı!ıta'da Çinill ntım 
buuıda acent111 buluna lnıercooıl
nentıle A. Jlrlreıine müracuı. Telefon 
Beyotlıı 1294· l 295. 

Llmanıauza muvasalatı beklenen 
, Vapurlar 

( \'ESTA) vapusu 7 kAnu
nuev vel pazar ( ltalya ve Yu
nanistan) dan 

(STELLA DlTALYA) vapuru 
V k&nunuevvel pazar (ltalya ve 
Yunanistan) dan. 

Yakında limanımızdan hareket 
edecek vapurlar 

(Vı51'A) vapuru 8 kanunu
evvel Pazartesi (Burgu, \'ama, 
Köstence ve Odesa) ya 

(STELLA DITALYA) vıpuru 

1 l klnunuevvel ~rşembe sa
bah tam ı O ( Lloyd ekspre ) 
olarak Pire, Brendizl, Venedik 
..-.: Trleste) ye 

(KA;\IPIDOGLlO) vapuru 11 

klnunuevvel perşemhe ( S lA 

nik, rolos, Pire, Patras, Ayasa· 

randa, Brend1zi, Ankona, Fiume, 
Venedik ve Trieste) ye 

[COSULICH l.lne] kumpan· 
yuının lüks vapurlarına a tarmı 

edilerek Şlma!i ve Cenubi Ame

lka limanlarına gitmek l•iıln ten 

zilllı doğru bilet verilir. 

Her nerl raf. Ult için Galatıda 

mumhane ( Lloyd Trlestlno :) 

aer acantesıne. Telefon Beyoğlu 

2 ı 2 7 nya Galata sarayında 

ıabılı: Scllnlk bonmarşası blna
ıındakı ynz.ıbınelerlne. Telefon 

Beyotlu: l!499 n yabat Sirkecld 
Kırzadt banındalı:J yazıhıneslnı 

miıracaat rdilmesL Telefon 

lstanbul: 23:5. 

BARTIN hattı Lıiks 
Ekspres postası 

Ay~ın v~:~v:ı Pazartesi 
Sirkcci'den hareketle Eregli. 7.on 

, gul dak, Bartın. Kurucıı~Ue ve Ci· 

deye azımet ve avdet edece ::ti! 

Ta!silAt için Sirkeci salonu 
J: 

.karşısında "11zan ojtlu han ı 

Telefon lstanbul 35~ -------: SADlKZADE BlRADERL~:R 
VAPURLAR! 

L\RA.D!llil Z MU:-IT AZA:\l 
VF. LÜKS PO'TA-:ı 

İnönü 
varuru Pa a gunı 

1 7 K. evvel z r akpmı 
Sirkeci nbb mından hareketle 
(Zonguldak, lııebolu, Ayancık 
Samıuıı. ordu, Giresun, Trab· 
:ıon ve Rlzeyc azimet ve 
avdet edecektir. 

Tafelllt lçlıı Sirkecide Mey 
menet hanı altında acentalıQ:ın. 
mllraca•t. Telefon:lstuhul 21 a 
us .............. .. 
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PAZAR 
7 K. EVVEL 930 

J:Saro ııeyetı amumlyealala dUnkl lçtlmaındaa bir trup 
11-..-.~~-...~~~ ............ ,,, 4 

lstanbul belediye.'iİ · 
ifanları .... -...~ ... ~~~~~..._.....; 

Başı boş bulunup daire;t 
tellim edilen bir rei~ merkebı~ 
8 gün zarfında sahibi çıkın·•· 

dığı t1kdirde ~ntılacııjtı ııan o· 
lunur. ----------·----
MiLLi StGORT A 

Türk Anonim Şirkeıinden: 

ÜÇÜNCÜ iLAN 
13 tefrinuni 1930 tnrihinde fl 1~ 

hı merkezi idaresinde inikat cd• 
fevkalade heycıi umumıve urafın· 
dan ittihaz olunan karar · mudbiııCC 
Milli ılgoru Türlr anonim şirketini" 
ıufiyeal ıakmür •ttiP;i clheıle ·rırı 
reı bnunnnun 445 inci maddeli 
ıhklmına tevfikan firkctte matlObaD 
olan ~evann itbu illnm OçıinCO 
defa neşri tarihinden ldbnr n bll 
ıene zarfında 'irk·•te mUtacaat •Y 
itmeleri IUzumu ilin olunur, 

Hali ıasflvede bulunan 
Milli Siş~rta T. A. ılrktd 

ıa !iye memurları 

------------
Acele sablık 

l\ onyada imar faaliyeti: Alaettlıı camii On Un deki bahçe, yukarda numune çlftlltf, yuvarlak içinde hayvan yetiştirme mUesaeaesl, 
a?agtdaki resim de Kon)'a belediye bahçeler mUdUrlyetl blnaııı ile ıınundekl zarif havuz 

DOn gece l<;allavl sokağı kanlı bir cinayete aklıne olmuştur. Tal· 
silltını kısmı mahsusumuzda okuyacağınız bu clnkyetln "uku 

buldutu sokak reamimlzde gllrWmektedlr 

Be~ikt. ~ta Ku)İÇİ cadrlc 1 

48 numaralı Bahriyeli ~ltı;:tafa 
efendinin Sclftmct pcriikılr dok 
kanı devren satılıktır. Taiiplerı0 

Diikkan derunundaki ,ahibine 
müracaatları ilnn olunur. 

bi umum otomobil ve 
döşeme 

IF©ırlt boya 
Resul Bey oğlu 

atelyesi 

mütehassısı 

Ahmet ve Ihsan 
Almanya ve Paris boya müessuelerinden diplomalı 

• %iyartt euneden evvel başka yere müracaat etmcviniz 

Tak~im lo,laaı geçidi No. 9 

Pazarlıtla 127 tatnn el~ise nıunatasası 
Nafıa Fen mektebi mübayaat ko

misyonundan: 
Ytvmı ihalede raliplcr tarafındın teklif olunan fiatlar gali gö

ruldüğunden 127 takım talebe elbi 'esinin Ununuevvclin ı ı ci 
pcr;cm be gün ti saat 13 re pazarlıkla münaka~alarının icr;~sına 
talip olanların ycvml mezkOrda teminat makbuzlarile mtlt~Plt! 
mutc.;ekkil komisyonumuza gelmeleri. 

Tütün inhisan umumi müdürlü
ğünden: 

~~~~ tilo tö~ne ~ol ve tanevi~e 
Ambarlarımızdald beş bin kilo köhne çul ve kaneviçelere ev

velce verilen Uat haddi !O.yık görülmedi. Bunlann 8· ı 2-930 pa
zartesi günü tekrar pazarlikla satılması tekarrür etmiştir. Taliple
rin o gun saat 11 de Galatada ruübayaat komisyonuna müraca
atları . 

125 Yu"zu" ı·ıe k t" .. d k kuruşı uş uyu yas 1 
lsranbul'da (,'ıkmıkçılar'Jı kuşrü'u fabrika"n ıJJ yuzll şıitc t:! ıır9ya 

JÜZile yorgan 15 liraya ya~!ıboya ya,dık 5 lıraya kıı~ıüyuııUn kiloou 125 
lrııruşıan başl•r. Kut ıııyuoo mahsus kum;ışlar çolv ucut sıu ır. 

lsıınbul Tramvay Şirked şimdi 

mer'i olan siyah ·~ :ı pasoları ... 
1931 seneıinde motcbır olmayaca· 
f;ını puo hamillerine llln lle lreıpi 

ftrel eyler. 

Şimdiki paso hamilleri meyanında, 
veslkalanru tecdit ettirmek hakkını 

haiz olduklarını zanneden zevatın, vak
dnde müracaat eımcltrl rica olunur. 

l<ıanbul, l l\Anunucvvel l030 
~IL'DIRIY~:T 

Yeni Ragıp takvimi 
Çok mufassal, çok ınıikcmmel, 

çok doğru olarak neşredilmiştir. Al· 
danmamak için Mehmet Ragıp beyin 
kapaktaki resmine dikkat ediniz. 
Merkeai Türk Neıriyat Yurdudur. 
l''lau ll5 ciltli 35 kuruştur. 

uıanbol beflııcl icra mımurlu
&undan: 

Şişlide IUgıtbane caddealnde Hay
dar bey apanmanının 4 numarasmda 
mahcuz ve 11nJması mukarrer etyayı 
beytiyyenin 11·12·930 tarihine mu· 
sadif pcflembe gtinU uıt 12· 14 ara· 
sındı birinci artırma ı yapılacağınd.uı 

tıliplerln gcisıerilen gün ve saaıra 
mahallinde hazır bulunan memuruun 
"lürıcııtl ın il4n olunur. 

KIŞ GELDi 
Erkek, kadın ve çocuklara mahsu' her cinıttn ve her r<nlrre 

empermcablllze lngtllz gabardin pardesillerlnln yegAne deposu: lsıan
bolda t:minönbnde Köprübaşında 13 numaralı dairenin blriacl katındaı 

Leon Lastnlck: INGILIZ PAZARI dır 

ERKEKLERE 
İngiliı muıambaları 
9 liradan itibaren 
F antaıi lngiliz mu
ıambalan. 
16 1·2 liradan iti
baren Gabardin par 
desilleri 25 liradan 
itibaren Hakiki 

"MANDELBERG .. 
marka muflon as-

H!NIMtlll! 
Empermeabl par
desüler. 15 liradan 
itibaren 

Deri taklidi muşam· 
balar: 112, l-2 lira 
bgiliz muşambaları 
18 liradan itibaren 

-
tarli gaLardin par- Mekteplilere 
deıüler 37 1-2 lira- mahsua mUn
dan itibaren tahap ve mU-

lngiliz Trençkot- tenevvı ee,ıt
lar 16 1-2 liradan lerde mutam-
itibaren 1 balar. 

8888 Toptan flatına perakende satıt 800• 
~ıımı ..... 1!1111 .. 11!!!!'9 ............. ~ ... --~ 

Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

1 ................. , ... ::aım:;e:;c~a;r.ı;:;:cıı.aı._mms 
~000 ton katran yağının kapalı zarfla miinakasası ? ikinci 

kanun 931 çarşamba günu saat 15 te Ankarada devlet demiryol· 
!arı idare. inde yapılacakur. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat temi~atlarını aynı günde saat 14,30 a kadar komisyon kAtip· 
lip,lne vermekri IAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini on be' Ura mukablllnde An· 
karada ve l layd:ırpa~ada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Adliye Vekaleti levazım müdür
lüğünden: 

Senede 600 lira safi varidat temin eden Ak~chirde mustakil 
bir not~: muavinliği tesis edilmiştir. imtihansız rayin şartlarını 
haiz olanların bir ay ıçind~ Adlip• •ekaletiııc mliracaarlan 

• 

Kullanaca~nız yeg~ne nraf 
bıçığı meşhur 

"Kl~T!ttl Ni~~~" 
ııraş bıçaklandır. fiatı pei.. ucuıJul• 
Ltııf~n bir tecrübe ye talditleriod<~ 
ukıamak için klişedeki tutu ~klin• 
dlkkaı tdlnllL u· 

TUrkiye için ulfl 
1 

mi vekili: ı.ıııı~un 
Fincancılar Ar~1~..ı. 

l " ,,, 
Fıesko han 16· '

1 
·f 

da VITALI 1. S.\ ;
1 

Tel. 1,1. 3933 P~~J 
kurusu İstanbul • 

Askeri fabrikalar umum müdürlü .. 
ğünden: 

26 - 11 - 930 tarihi cumaya tesadüf ettiğİll .. 
den bu tarihte yapılacağı ilan edilen münaka
salann 27-12-930 tarihine talik edildiği iliıl 

H . beklenllmedlil bir 
z manda birdenbire 
.. ~ngln olmak ancak 
Tayyare Plyonao bileti 
almakla kablldlr. Onun 
için: 

Tl1YlBE PIYlN~~Sil 
BiLETiNi ALINIZ. 

5 lNct KEŞiDE 11 KANUNU
EVVEL 1930 DADIR. 
Büyük ikramiye 

50.000 Liradır 
114es'ul M:~dür: Bür!ıaneddı.d 


