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F.debi~ ot Alemi 

Avrupanı? b:ıgünkü 1 AJı• Ce 
\razıyctı 

• 
anı y dana a geçi, karaya önüyo --Avrupanın on senelik siyasi 

muahedelerile 
nizam altında 

tarihi hep sulh 
yaratılan yeni 
sulh ve sükunu tesis etmek i
çin sarfedilen mesai ile dolu
dur. Bu mesaiye rağmen 1930 
senesi başlangıcında Avrupa 
ııasıl bir manzara arzetmekte -
dir? Buziinkü vaziyet her hal
de milletleri ve netice itibarile 
sulh ve müsalemet taraftarla
nnı tatmin edecek bir şekilde 
degildir. Bunu anlamak için 
Avrupa milleterinin ahvaline 
şöyle bir nazar atfetmek kafi
d" r. 

Rus blokunun işgal ve temas . . . . 
ettiği Şarki Avrupa, ıçın ıçın 

Geliyor 
___..... ... __ _ 

Ali (:cı1ani Bey 
d()n lİ \'Of 
--~· ..... -

Bugünlerde Istanbula 
gelecek 

ANKARA, 26.(Telefon) -Ha 
riciyeye gelen malilmata göre 
Ali Cenani B. memlektimize 
dönmek için bulunduğu yerden 
hareket etmiştir. 
Diğer taraftan Afyondan Is. 

tanbulda Maçka palasta oturan 
oğlu Ekrem Beye çekilen tel
grafta babasının hareket ettiği 
bugünlerde fstanbulda buluna
cağı kendisine tebşir edilmek
tedir. 

Gazi ve inkılap 

64 -

Yazan: Siirt M~busu Mahmu 
) 

Hazretleri vaziyeti Gazi 
izah ediyorlar .. 

Bir kumandanın haysiyetini aldığı silahları, hükumeti 
mevzuubahsetmekten çekinmek toplıyabilirdi. Yunanlıla 
iktiza ediyormuş... Efendiler tarhettiği paraları, çapulcula 
kumandanlarımızın haysiyeti eline vermek ıuretile değil, 
çok büyüktür, bizim için çok rudan doğruya hükumetimi 
azizdir. ·Biz onun üstünde titre- narnuskar adamları tarafın 
mek isteriz. Fakat bu vatanın toplanmak suretile hükfun 
istiklali mevzuu bahsoldu mu, miz alabilirdi. Bunlar yapıl 
vaziyet değişir. dı. Şimdiden sonrası içiİı en 

kaynıyan ve henüz seyyaliyet -
ini muhafaza etmekte olan bir 
teşebüs kütlesi manzarasını ar
zetmektedir. Rusyada, Baltık 
devletlerinde, Polonyada ve 
ta Karadenize kadar inen Şar
ki Avrupa memleketlerinde ne 
siyasi ve ne de iktısad1 vaziyet 
henüz kat'i şeklini bulamamış
tır. İçtimai ve siyasi rejim kav
galan, hudut mUnazaalarr, mil
liyet ihtilaflan Vilna ve Besa -
rabya gibi İrre Dantizm hırs
ları Şarki Avrupanın başlıca 
dertlerini teşkil etmektedir. 

Havase • 
·mizin ihtifali 

Son dakika 
---------------·----Cenan i B. Ada 

Garp muharebeleri esnasın- yük tehlikeye karşı bir taraft 
da idi, Alman orduları vasi bir maziye ait hesaplar sorulac 
cephe üzerinde Fransayı istila tır. Heyetimiz tarafından in 
ediyorlardı. Fransa, temellerin- hap olunacak bir heyeti tah 
den sarsılıyordu. O zamanki kiye mes'ul zı::vata sualler ~o 
Fransız millet meclisinin rnüza cak ve cevaplarını istiyecekt 
kerabnı hatırlıyanlar pek ala Her suretle buna muhtacız .• 
bilirler ki, kumandanları ayn Miral~y ismet Bey (Edim 
ayrı " mevzuu bahsetmekten çe- - Şimdi muhterem arkadatl 
kinmediler. Millet meclisi tara- rıma verdiğim İzahatta mu 
fınd;uı ayrılan bir tahkik heyeti bulunuyorum. Ben temas ed 
cephelere gitti. Klemanso baş- miyecek bir çok nokata tem 
ta olduğu halde harekatı takip edilmesinin doğru olmadığı 
ettiler, tecziye ettiler ve zaferi söyledim. O noktalarda ısr 
elde ettiler. edildikçe ben cevap vermiyec 

Bu sabah Fatihte tayvare 
hava şehitlerimizin hatırası 

abidesi önünde 
tebcil edilecek 

nadan geçti 
Bugün Ankaraya 

vasıl olması 
muhtemel 

Orta A vrupaya bakarsak na
zanmız daha sakin bir manza
raya tesadüf etemktedir. Al
manya mağlubiyetinin son te
sirlerinden de kurtulmak için 
fımat buldt1kça ba mı kaldır-

akt:ıdır. Garpten ve Şarktan 
tazyik ed'lmekte olan Alman 
kütlesi yakın bir atide her tür
lü inkişaf imkanlarını elde et
meğe alışacaktır. Almanya 
Fransayı 18 70 te mağli'ıp ettik
en sonra onu, intikam hisle-

Bugün memleketin her tarafında, hava §ehitlerimizin mu- ı 
kaddes hatıralarım tecil için merasim yapılacaktır. 27 Kanunu- . 
sani, hava şehitlerinin, hiç unutulmayan hatıralarım yadede- j 
rek vatan yolunda, vatanın semasım müdafaa etmek için ölenJe
rin hiçbir vakit unutulmadığını gösteren bir gündür. Onlar va
zifele;ini yaparak öldüler. Kendilerine karşı geride kalanların 
yapacağı vazife bu büyük ölüleri unutmamak, memleketi müda
faa ederken ölenlerin bu hayatları behasma yaptıkları fedakar
lığın daima bir imtisal nümiınesi olarak kalacağım düşüneceğiz. 
Vatan için ölenler geride kalanlara hem kıymetli hatıralarını, 
hem de memleket sevğisi karşısında icap ettiği zaman hayatı 
feda etmenin bir mecburixet olarak değil, bir zevk olarak kabul 
edildiğini ispat ederler. Her millet, uğrunda ölenlerin hayatı 
behasına yaşar, diyenler ne kadar doğru söylemiştir değil mi? .. 
Türk milleti, uğrunda ölen ve daima ölüme hazır olan kahraman 
larile yaşadı, yasayacak. . . , 

Mukaddes ölüle imimiz için bugün yapılacak merasim şöyle 
olacaktır: 1 

( 
j 
1 

ANKARA, 26 (Telefon) -
1 Suriyeden Mısıra geçen Ali Ce
nani Bey tekrar Suriyeye döne
rek Halebe geçmiştir. Cenani 
Bey Halepten trene binerek A
dana tarikile Ankaraya geliyor. 
Adanadan geçtiği hakkında bu
r ya malilmat gelmiştir. Eski
şehir - lstanbul trenine binme
yip doğruca Ankaraya gelmesi 
ve yarın burada buı'unması ihti
mali kuvvetlidir. 

Millet meclsinin karşısında bir vaziyette ve karşımda bul 
hiç bir kuvvet yoktur. Bir va- nan arkadaşlarım her istedik! 
tan felakete uğradıkça bizim en rini söylüyecek bir vaziyet 
büyük ümitlerimizi bağladığı- bulunuyorlar. Bu gayri tab· 
mız cepheler, taraf taraf yıkıl- gayri müsavi bir haldir. Mese 
dı mı, aklımıza gelecek ilk şey, Bursa hadisesinden bahsedil 
mes'ulleri huzurumuza çekmek ken, buyruluyor ki: madem 
ve sualimizi sormaktır. bir hadise olmuş. Ortada b 

rini uyuşturmak için, müstem- • k •• 
ıeke siyasetine sevketmişti. ı- Bugün u merasim programı Şehit ıayyarecııe, abıdesı 
tilaf devletleri ise Almanya i-

1 
dettin Ferit B. tarafından kita-

Ecnebi acentalar 
Bor&adan çıkarıldı 

ikinci bir noktaya da gene mes'ul olmak !azim gelir. Ya 
bir mesele dolayısile temas et- mevzuu bahsolan zevata b 
mek isterim. Biz bu felakete mevkıin düşman eline geçmesi 
uğrad ktan sonra mülkümüzün den dolayı behemehal mes'ul 
içinde gerek halka ve gerek yet atfı lazımdır, diyorlar. Ha 
hükumete ait meşkUr bir faali- buki bunun bir takım •ebeple 
yet gördük. Bu faaliyet kartı- vardır. Kezalik Hamdullah Su 
sında düşündüm: ke,ki hükU- hi Bf., Loyd Corcu,.. ongün z 
metimiz ve milletimiz bu cep- fında bu harekatın bit mit olm 
heler yıkılmadan evvel şimdi sını beyan etmesini,bizim ceph 
yaptığımız faaliyeti yapmağa de vazifenin ifa olunmadığm 
başlasalardı. Görüyorsunuz ki, atfediyorlar. Bu da yanlıştı 
meclisimizin önünden bin renk Biz, süslü sözler altında haki 
li elbiselerile bir takım kuvvet- · kati seçebilecek bir vaziyett 
lr• geçiyor .Silahsızlıktan şika- yiz. Cephelerimizin niçin, n 
yet ettiğimiz vaki oluyor.Aceba sebep ve şerait altında yıkıldı 
memleketimizde silah yok mu nın sebepleri vardır. Israr ede 

çin, Avrupa haricinde bir inki- ihtifale saat 11 de başlanacah muhtelif b~ler irat olunacak~ır. _Mütea-
jaf ve meşguliyet imkanı brak- 1 k"ben Tayyare ceınıyetı, kolor-

Lozan muahedesinden bil'is
tifade kambiyo ve esham bor
sasında bulunan ecnebi acenta
ların fauliyetlerine dün nihayet 
verilmiştir. 

mamışlardır. Bunun için Al- yerlerde toplar afılacakfır du!. Türk tayyarecileri, Türko-
manya ancak Avrupada en za- Türk tayyare cemiyeti tara- lmıdıktan sonra bütün hazırun cag_ı, Halk fırkası :-e Şehrema-

fından hava şehitlerinin hatı- şapkalarını çıkaracaık ve tek- netı tarafın?an ab.ıdeye çelen
yıf olan taraftan nefes almak ralarını tes'it için hazırlanan mil vesaiti nakliye bir saniye kler vazedılecektır. Müteaki
çarelerini aramak zaruretinde .rıerasirne bugün sat 11 de Fa-- J yerlerinde tevakküf edecekler- ben matem hav~sı_çalınacak ve 
kalmıştır. tih tayyare abidesi önünde baş- dir. Diğer tar~ftan büttin bay- ıhavaya aıt:eş talı_mı yapılacak-

Avusturya cazip ve dafi iki !anacaktır. Tayyare cemiyeti raklaT bu dakıkada yarrya ine- tır. Resmı _geçı~ yapıld~ktan 
zıt kuvvetin tesiri altında ola- merasimin parlak olması için i- cek ve düdükler çalınacaktır. sonra merasım nıhayet bulmuş 
rak ydrını olmıyan mütered- cap eden tedabiri ittihaz etmiş Müteakiıben ordu namırıa birin-, olacaktır. 

Borsa komiserliğince bw husus 

dur? seniz bunları da teşrih ederi 
Geliniz yakından al~kadar o- Tunalı Hilmi Bey - Bir ce 

d' • bi. hayat geçirmektedir. tir. Merasime muhtelif semt- ci m~lla~im Gaılip _B., Tayyare Bugün saat onbirde yaprla
Bir taraftan Alman kütlesine !erden atıfacak toplarla başla- cemıyetı namına ıdare heyeti cak tayare şeıhitleri ihtilafı için 

nacaktır. . azasından Nakiye h_an~ ve Fatih Parkı Bayazıt, Selimiye, 

!anlardan sorunuz. Yunan ordu sei hafiye aktedilse daha i 
sunun girdiği yerlerde binlerce olacak. Br.zı ııazik noktalar 
silah çıkarılmıt, Yunanlılara dokunacağız. 

iltihak için el altından çalışır- Merkez kumandanı merası- halk namına da cemıyetı tunu- Takısim ve Maçkada top atıla-
ken, diğer taraftan da Versay r.ıi açacak ve sel1im havası ça- miyei belediye ikinci reisi Sa- caktır. 

teslim edilmiıtir. Yunanlıların (Bi1me<li) 

muahedesinin tahmil ettiği 
cebri istiklali muhafazaya uğ
rasmakta ve devlet teşkilatını 
tanzim için büyük müşkiller i
le çarpışmaktadır. Macaristan, 
külü altmda gizlenmiş bir ateş
tir. Macar milliyeti düçar ol
duğu vahim taksim ameliyesi
ni unutacak bir seciye göster
mektedir. Romanya. Yugoslavya, bir 
t aftan rejim, diğer taraftan milli
yet meselelerinin tehlikeli buhranları 
içinde bucalamaktadırlar. Bımlarda 
henüz k;ıt'i ve normal hayat şekilJeri
ni eJd~ edememişlerdir. Balkanlarda
ki vaziyet te pek ümit verici değildir. 
Sırp - Bulgar ihtil:ifı ve Makedonya 
komitesinin tahrikatı mutat şiddetini 
daima muhafaza etmektedir. Make
donyalı Bulgarların son g~nl~rde Yu 

Istanbul limanının tadili için Ticaret 
odasına bir takrir verildi .. 

Bandrol mu inhisarmı? 

Tiitiiıı iı1l1isarı 1ıı11uml ı11iidi.irii 
Belıçct ll.in )'Cı1i l)cyanatı 

.~irkeci Garı Y enikapıga 
nakledilmeli. 

goslavya aleyhinde zCemıy~tı. Akv~- ı • • ı ı • • ı 
ma müraraatleri bunun yem bır deh- Karaköy köprüsü de kaldırılarak 

. lid~~zarım121 garba çevirelim: orada Unkapanına götürülmeli 
de emin ve sakin bir manzara göre- . . . .. 
meyiz.İtalya Faşizmin nasyonalist ve Ticaret odas.~ ~~~!ısı . İstan-J dıler~k bu hu~~sta hukilmet 
Emperyalist siyeseti altında_ so~ dere bul liman ve kopru ışlerı hak- nezdınde teşebbusatta bulunul
c~ hassas ve tuğyana müsteı~. bır ma- kında verilen takrir üzerine Çar ması temerıni edilmektedir. 
hıyet almiştır. İspanyada reıımh. bub~- şamba günü fevkalade bir içti- Takrire esas oaln teklifler 
ranı son zamanlarda daha va ım ır . . . 1 d 
devreye girmiştir. Fransa, ~!manya- maa davet edılmışt:r·. . şun ar U:: . . . 
nın intikam hislerinden endışe etme~ Oda katibi umumısı Vehbı B. 1 :-: L_ın;ıanı genışletmek _ıçın 
te ve dalına emniyet meselesini ilen k · · Liman şirketi müdürü Halıcın ıkı tarafına rıhtım ınşa 

.. h "ktı• d' ve ta nrın d"lm ı· s· k . y "k •urmektedir.İngiltere em ~ sa 1 H d" B tarafından verildiği- e ı e ı, ır ecı garı em apı-
hem de içtimai vazıyette bır buhran- . a~ 1 

•• z ·asma köprii meselesi ya nakledilmelidir. 
dan muztariptir ve gerek !ıu buhran- nı, enu 1 2 Karakö kö ·· ·· U k 
dan gerek muhtelif milletlerin başka! hakkında Emane_tt~n cevap ge j - ki dylm f.rusu Kn a-
dırması yüzilnden muazzam ve mağ- mediğini söylemıştır. p~ın~ n_~ .. e .. ı e ~ ve ~ra
rur .imparatorluğunun 5atırdamasım Aldığımız malumata göre, k?.y.~opru_sunun yerme naklıyat 
•ndışe ile hissetmektedır. . akrirle birlikte bir de rapor ha- kuçuk ferıbotlarla y~pılma_lıdır. 

_işte Avrupamn bu manzarasıd!r ki t t ı Bu suretle hem lıman ışleri 
llıilletieri 1930 senesi içinde yem uz- zırlanmış ır. . . . 1 h d h" 
!aşına çareleri aramağa sevketmiştir. Raporda. limanın şımdıkı gay k?l":y a~_mı~ ve em e şe ır ye 
~u çarelerin mahiyet ve kıymetini ay ri müsait vaziyetinin ısl1ihı için 

1 
nı bır kopru masrafınd3:11 .~u~-

ca tahlil ederiz. A 1 t nbirlerden bahse- tulmuş olacaktır. Koprunlin 
ZEKİ MESUT lazım e:e en e ' 

Borsa /.om/seri Hasan Bey 

Limanda gay 
ri Türkler iş 

görüyor mu? 

Yapılan tahkikat 
ne gtbl neticeler 

verdi? 

ta Maliye vekaletinden gelen 
emri dün sabah borsa muame
lat salonunda kampana çaldı
nlarak tebliğ olunmuştur. 

Bu suretle borsadan ilişikle
ri kesilen ecnebi borsa acenta
ları, altısı Yunanlı, üçü İtal

Beyanatım Hüseyin Beye cevap deği 
1 

ben bu meseleyi münakaşa etmedim 

• yan, biri Romanyalı Musevi ve Ancak bandrol ve inhisar 
biri de Fransız olmak üzre mütalaanlt izah 
( 11) kişidir. 

Ll.manda Tu""rklere ait olan Bı"r ı"ki gun·· Borsadan çıkarılanlar Miça-
gemicilik işlerinde bazı ecrı.ebi ki, kostantin, Miltiyadi, Saran- evvel, tütün in-
ve gayri Türk anasınn muva- (Mabadı üçüncü sahifede) hisarı umumi 
zaa ile çalıştırıldığı Liman ida- müdürii Behçet 
resince haber alınarak bunların MALTA B.in bandrol ve 
vazifelerine nihayet verilmiş inhisar hakkın-

ve kendileri kabotaj kanununa hatıraları daki mütaleala-
mugayir hareketlerinden dola- rını yazmıştık. 
yı mahkemeye verilmiştir. Bunun üzerine 

L . · k · d ı F. A. N. ÇETESJ :ıandrol usulü 
ıman şır etın e ça ışan ec- - taraftarlarından 

nebilerin mıkdan iki kişi olup İstanbul meb'-
bunlann mütehassıs oldukları Aka Gilndilz'iln en güzd usu Hüseyin B. 
ve deniz işlerinde vazifedar ol-ı eseri ve baştan başa kendisini gören 
maclıkları anlaşılmıştır· heyecan, diklıal, alllka bir muharriri-

hakkında 
ettim 

şahsi 

• U U • u • • u U • • • • ••• uyandıracak ifşaatı nandrol tara - mıze, ı ısar ve , •••••• 

1 

f . "nh" Tı1tllıı in/ıı,"', 

nakli ve feribot nakliyatı işleri tarı Hüseyin B. bandrol mese rı umumi müdürü Behçet r 
hidematı umumiyeden olmak i- "Politika,, arkada- (lstanbul) lesinin Mecliste bu hususta şunları sciylcmişti 
tibarile Emanete,rıhtım inşaatı d f 'k rMiakere olunduğunu, gazete 0

'- Beyanatım Hüseyin b 
ise Rıhtım şirketine aittir. Esa şımız 8 te rı a sütunlarında münakaşanın sıra, ye bir cevap değildir. Ben lı 
sen yeni Unkapanı köpriisü i- edilmeğe başlandı.. sı olmadığını, ve Behçet B. in 1 meseleyi münakaşa etmedi 
şinin kambiyo meselesi dolayı- beyanatına hayret ettiğini söy- 1 Ancak bandrol ve inhisar hal 
&İle teehhüre_ uğraması zarur!I Okuy11nuz! lediğini evvelki günkü nüsha-ikındaki şahsi mütaleamı iza 
görülmektedır. L--------------1: mızda yazmı~tık. Tütün inhisa ettim." 



HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLE ıf~~~ 
1

, lngilterede i · 1 
Koııferaıısta t .... !JUf!Ün t 

Mülkiye ve Adliye tayınıeri Fransa da 

l)ar1~1 n1(~11toda 
1 Nur ararken •• 

İtalya ısrar 
--···--

M. Hcrriot'nun 
intihabı 

ANKARA 26 (Telefonla)-ı veka!et emrinr dınmıştır. 
Sabık Ordu valısi Tevfik beyin M 1 ı· · · d _;. 

Tarlht salonda Kral mikrofon önOnde nutkunu söy/Oyor .. 

' 1 Hakikat sırıtıyor! 
·ı 
''.~ütün dünyanın gözlerini üze -· 

rine çeviren konferans 
nasıl açıldı?. 

k 
;. Londcadan fazılıyor: - Ni- biıtinceye kadar bu suretle bek
ıyet beklenen konferans ayın lendi. 

ı inci Salı günü Lordlar kama- Bir Fransız tercümanı kralın 
sının muhteşem salonlarında nutkunu fransızçaya tercüme 

t at onbirde bizzat kral Beşinci etti. Saat 11 de salona giren 
f eorgıe (Corç) tarafından oku- kralın nutku 18 dakika sürdü. 
·, tn bir nutukla küşat edildi . ı Hükü~dar ayrıldıktan sonra, 

1 Bu salon tarihi tablolarla, yal , Amerıka murahhası Mr. Mac 
: z ve süslerile pek içtimain a- ' Donald'm konferans reisi inti
metini arttırıyordu. Bahri hap edilmesini teklif etti, alel-

1 ınferansa iştirak eden beş dev usul bu kabul edildi. Kralın nı1-
' tin bli1:ün murahhas heyetleri, tkunu ajans telgrafları hülasa
' 
1 
tgiliz hükllınetinin erkanı, par t7n olsun ,bild~işler~i. Beşin-

1 mento azasının çoğu, fırka re- cı George un guzel bır tarzda 
~ lerıi, sefirler, gazeteciler, daha y:ızılan nutku milletlerin bahri 

r çok kalabalık . bır çok şanu ŞCTef ananelerine 
.; Duvardaki tarihi tablolarda- malik oldu.kl.armı. kay~~ttikten 
1 k" İ ·ı· hük" • d 1 d sonra taıhttdı teslıhat ıcın mev-. , es ı ngı ız um ar arı a .. kül. A ak! ' F 
'J · ıvarları kaplayan heybetli vü- cut muş atı s aımyor ·· . a~ 

tl ·ı n d.kk ..: !bedi kat konferanstan her halde ıyı 
ı ı erı e azarı ı au ce - bi · al - ·· ·d· · · 
ırlardı. Bu es.ki hükUındarlar. r netııce ı.nacagı umı ını ız-

' iblolardak.i eski muharip as- har ederek hıı.aı:1 buluyordu. 
:rler 930 senesinde İngiltere- Bu .~~tuk .. mıkrofon~a ~ima·· 

ı n mukadderatını eline almış rak buturı dunyaya vcr.ldı . 
~an amele hükfunetinin tesli- Hükümdar çekilip gittikten 
Ltı azal1:mak için İngiliz payı-

• htma topladığı bu kalabalığa 
nkıi hay.retle bakıY'orlardı ... 

• Salonda telsiz telefon, f01:og
f cihazları bekliyor. Herkes 

fı urmuş, tayin edilen yerlerini 
J mış, merasimin küşadını bek-
vor. Kral, refakatinde başve

. 1, baş mabeyinci olduğu halde 
tlona dahil olurken herkes a-

ediyor. 

Avrupada en kuvvetli 
devletinki l·adar kuvYet 

LONDRA, 25. A. A. - Fran 
sa ve İtalya murahhas heyetle 
rinin bilhassa iştirak etmiş ol
dukları son mükalemelerİtalya 
hükfımetinin en kuvvetli berri 
devletin malik bulunduğu de
niz kuvvetlerine müsavi bahri 
kuvvetler bulundurmaık husu
sundaıki talebi etrafında cere
yan ettiği haber alınmıştır. Sa
lahiyettar mahafil müzakerele
rin temamile dostane ve tabii 
şerait dahilinde cereyan etmek
te olduğunu beyan etmektedir. 

M. Tardieu dönecek 
LONDA, 25. A. A. -Vaka

yi ve şerait müsaade ettiği tak
dirde M. Tardieu gelecek Cu
martesi günü Parise gitmek ü
zre Londradan hareket edecek
tir. M. Tardieu bir hafta kadar 
Pariste kalacaktır. 

]aoonva - lnl{İltere arasmda 
TOKYO, 25. A. A. - Japo

nya ile İngiltere arasında do
ğrudan doğruya telsizle mu
habere icrasına yarın başlana
caktır. 

Müzakere, müzakere ... 
LONDRA, 26. A. A. - Fran 

sız murahlhas heyeti konferans 
umumi lkatiıbi M. Hankey tara
fından kendisine tevdi edilen 
vesikanın tetkikine devam et
mektedir. Mez.kı'.lr heyet Japon 
ve İtalyan murahhas heyetleri
le de görüşmüştür. 

Hindistan milJicilerinin meşhur re
isi Gandhinin bir iki ıözünü geçen 
gün telgraflar bildirmişti. 

-.. Gandhi ~ece gündüz çılgın bir hal 
de düşündüğü halde Hindistanın İs· 
itklatı için aradığı nuru henüz bu· Haricive encünıenine 
~amadığını söyledikten sonra memle- -' 
kotini lngiliz esaretinden kurtarmak alındı . 
ç;n çok çalışmak i>lemekle beraber PARİS, 25. A. A. _ Meb'u-
ngiltereye dü1man olmadığını söy-
üyor. Ayın 26 ıncı günü Hindista· san meclisi maliye encümeni 

mn istiklal günü olarak ilan edilece· azalığına M. Cıhassaigne, M. 
ji evvelce bildirilmi§ti. Aceba dün Goyon, M. Brunel, M. Violette 
.-lindistanda milliciler ne yaptılar? ... M. Dumesnil ve M. Varenne'i 
Bütün memlekette bir istiklal nüma yerine M. Gignoux, M. Malin-

M ı lT.. · · · d a atya va' • •an arma '"' 
ea·~!ya va 1 1 ıp11.e t::ıyını ıra e- ralayı mütekait r-i71zmi Bey A 

Y Bı . ır~n etmıştır: .. . dana jandarma mınta ·ası bıri 
nncı sınrf adlıye mufettış- . ..f · ı· -· ı··"" 

1. -· ··f · 1 d . . cı mu ettıs ırrme tayin o...-
ıgıne mu ettış er en Halıs Hı! · ., 

mi, ikinci sınıf adliye müfettiş- muştur. 
liğine İstanbul müstantiklerin- Edirne mektupçuluğ u'la V"_~ 
den Nazım Beyler tayin edilmiş ze kaymakamı Halil, Beyog• 
tir. kaymakamlığma Sivrihis::ır 

Üçüncü sınıf mülkiye müfet- mal:amı Ali P.ıza, Punarba 
tişliğine Beyoğlu kaymakamı kaymakamlığına İsklip ka 
H'kmet Bey tayin edilmiş, Be- kamı İbrahim Rüştü Bey ta}°iO
hisni kaymakamı Şemsettin B. edilmişlerdir. 

7İ§i yapmak ve bu barekcta milli bir M p M 
tezabur için lazım olan bütün kuv· gre, · omaret, · Benazet ~ l . ~ı • • • ı. • ? 
vet ve manayı vermek için bazırlanı ve M. Schumann intihap edil- J. a graJ ı ar RIÇlll geÇIH yor, 
yorlardı. mişlerdir. Hariciye encümeni a 

Gandhinin aradığı nur, hem ceb- zalığma · M Montigny'nin yeri
rü tiddet veıaitine müracaat etme- ne M H ·. t M L ut" • · 
mek, hem de istiklali kurtarmak gibi . · erno • · a ıe~ ru~ 
::.ir hath hareketle bir ııayeyi müvazi yenne M. Georges Bonnet ıntı
ıurette idame ettirmenin tatbikat sa- hap olunmuşlardır. 
·,asında müvazi surette idame ettire· PARİS 25. A. A. - Milü 
~i~mesinde _ki _müşk~litı h~lletmek sosyalist kongresinin hükume-
.çın bulmaga ograşbgı çaredır. t · t' k 1 · h kk d b" 

Gandbi bir taraftan bu nuru araya e ış ıra mese esı a m a ır 
:!ursun, diğer taraftan Hindisan mil karar vermek üzre içtimaa da
'i hareketinin iıtiklilini pek §Üpheli vet edilen fevkalade celsesi a
-;österen neşriy":t da öbür taraftan çıl~tır. M. Ramadier mevzuu 
dev~. etmekt~dır. . bahis olan meselenin bir pren-

Valıı umumıye yapılmak ıstenen • d ""1 f k ._. b" 
>uikaıtın akim kalma" üzerine Hin- sıp egı a aıt, vır ta ıye mese-
distanın muhtelif yerlerinden gönde- lesi olduğunu ve fırkanın vah
rilen telgraflar millicilerin bu badiıe deti husUıSunun müzakereye 

ANKARA, 26. A. A. - Tel-ıbunları işletmeğe müktedirme
ğı veya gitmediği hakkında ba- murların bir taraftan tedarill 
zı haberler ve yazılar intişar et- ve diğer taraftan icap edefl 
mekte bulunması ınünasebetile transit merkezlerine konu!matl 
Posta, Telgraf ve Telefon U- şayesinde tamamen önüne gır 
~?m.:Müclürlüğü neroi~de her-1 çilmiş olduğu anlaşılmrş ve tu· 
gunku haberler derecesı ve na- tulan istatistikler ve tekmil tel· 
sıl geçtiği hakkında tahkikat- graf merkezlerinden hergün a· 
ta bulunduk. İdarece alman ra- lınmakta olan ıııalfımat telgraf 
porlara göre Türk harflerinin mühaberatmın avlardan beri ef 
ık~·?.ulü. ve um~! o~arak tatbi- 1 ki arap harflerinin kullanıldı~ 
kı uzerıne servıste bır aralık hu zamandan da h::ı fazla bir intı• 
sule eglen geçikmelerin yeni ve zam ve sür'atle g-ectiğini göt' 
seri telgraf makinelerinin ve termekte bulunmuştur. 

dolayısile beyanı teessür edip etme- mevzu olamıyacağmı beyan e- S • • • 
mek münakaıasına birer cevap gibi den b"r t k . . .. k anayı St:ro·ısı ·· ·ı k · d" s 1.. ı a nrın muza ereye ~ 

MilH iktısat 
gosterı me ııten ı. onra va u umu.. M A 

mi Hindistan dahilinde muhtelif yer- başlarunadan evel reye konul- illı tasarrııf cemi- Yerli 111;• lla I' ından 
lcri ziyaret ederken tezahuratla kar- masmı teklif etmiştir. M. Paul f • / u i §ılandı. Millicilerin istiklal için çalı§- Boncour fukanın vereceği ka- ge ln n BÇBCBgl serg kutula v·ınıl:ıc ık 
maları. karşısında. Hindistancla y;aı~- rara şimdiden razi olacağını 23 nisanda İZMİR, 25. A. A. _ Ticaret 
van milyonlarca ınıan arasındaki fı· ·· 1 · f •- t k ·· · tl 1 ANKARA (T 1 f l ) d ,.. ·· . kir ve gaye ayrılığını göıteren öyle S?Y emış, a ... a . ?~u~ıs er e 26 e e on a - o ası uzum ve incir kutuları ı• 
şeyler yapılıyor ki Gandbi nin aradı- bıc anlaşma temınını ısteyen- lVIilli tasarruf cemryeti tarafın- çin ihtiyacın yerli malından te
ğı nur bu gidiıle bulunacağa benze- Ier ile milli müdafaanın lüzu- dan Ankarada tertip edilen sa- rninine karar vemı.iştir. Keres; 
mez oluyor. munu inkar edenlerle beTaber nayi sergisi ve kongresi 23 Ni- te amilleri 20.000 metre mikabı 

Lo~~rad": lngiliz.lerle Hindiıtan: olmrvacağmı ilave etm;stir. sanda açılacaktır. Sergi komite kereste verebilirlerne hariçteıt 
dan gonderilecek hır konferans akli M R d l f k • ·ahd • · İ k' 1 · ahh l fikrine kartı Hindistan millicilerinin . · enau e ır a v etı- sıne ktısat ve a etı mur a- memleketimize kereste getiri • 
ettiği mücadele netice vcrccclı Mi ... ? nm muhafazasına taraftar ol- sı olarak Daniş B. tayin edil- mesine lüzum kaimıyacaktrr. 

Hindistanın bir tak m hn'kı ln"Ci-
1 
<luğunu, mama;i üçüncü enter- miştir. Cemiyet, İstanbul san::' İz.mirde yerli malı yapan fa• 

!izlerle bozuımağı inta· cJcrck her nasyonalin r: yasetine alet ol- yi birliğinden bir murahhas brika sahiplerile yerli malı il• 

b·ır nuıtuk 60··yledı". Bu nutuk in- hangi bir hank;te. tara'tar ol~n?•i•· ınaiiı kat'iyen kabul edeıniyece gönderilmesini istemiştir. Ser-1 zerine iş yapan t.'lccar Carşa!ll' 
ru anlatıyor. Hındıstan vduıyunr ta- 1 -. . ':' . . 1 

gilizçeye çevrildikten sonra kip edebilmek için eldeki yc:;iıne va- gını Sbcyan .ctmı~tırk. • giye iştirak edeceklere azami ba günü ticaret odasında mi!l 

........ ~. 
İtalvan baş murahhası ingilizçe ,.ıa olarak kala kala Lon·'ra gazete- • osyalı.~tlerın ongresı teshilat gösterilmesi için şim- tasarruf cemiyeti reisinin riya• 
olarak bir nutuk söyledi. Müte- 'erinden başka bir çare k;•lmıyor. . Sm;yalist kongresinin öğle- diden hazulık yapılmıştu. setinde bir içtima aktedecek ve 
akihen Japon baş murahhası Halbuki bütün bu gazctclerdckı den sonra 8kdettıiği celsede M. Yeni nahiyeler yerli malının revacı etrafında 
M. Vakatsukl

. kend"ı ana dı"lı"le ,eşriyat Hindistan. millici.lnin:n k.ar- Comperc 1 ~orel sosyalistlerin rnüzakeratta bulunacaklardır 
ısına çıkan muhaliflerin ıhı.ıal edile- .. . . . ANKARA 26 (Telefonla)- .. A• 

nutkunu söylemiş. bu nutuk ter :ek ıribi olmadığını gösteriyor. Bu hukfunete ;ştırakme asla mua- Çorum vilayeti merkez kazası Bruhselde fahri 
cüme edilmistic. Ondan sonra ,eşriyata bakılırsa Hindistan milli ha rız olm;;.dıgmr fakat, zamanın d hili d . Ç lı Kız 
İ •ekeli lngilte•~dtri tahsil görerek, buna müsait bulunmadıg"ı mü- ~ n e ye~ . ~ ca, ıl kon.<;ofo,<;l k 
ngiliz domönionlarmdan gelen amla 1 k S ng 1 -.arp demokreoisini tetkik etmiş olan- taleasında oldugu" nu söylemiş- vıran n n e 1 1

' u ur u ANKARA 26 (Telefonla)--
V eni zeland, Cenubi Afrika, h Ik b k dah'lind Y kb ·ı 1 arın bazı gayri memnun a ta a- t' azası 1 e e aş namı e Brüksel'de konsolosluk işleri· 
Kanada, Avusturalya, Hindis- ·~aları arasındaki tahrikiitıan ibaret ır. bir nahiye teşkil edilmiştir. rl 

hh 1 b
. k s· la h llo nin çoklug· u dolayısile bir fah 

tan mura as arı , ırer nutu 1ibi bir şeydir. ır •1m ~ n r;ıom AVUSfuryada Çorum vilayetinin Necipözü 
söylediler. -,un olmamasına sebep le ıktısadı ve • konsolosluk ihdası tekarrür et• 

irai seraitten ileri geliyonnuı- 1 • • •• /l kazasına tabi bazı köyler mez- miş ve bu vazifeye evvelce kilr 
Vaikit gec olmus, öğle yeme- Fakat bu neıriyata IIBkm ta Hindis lllCI guze er kur. kaz~.dan alınarak ayni vi.la . . h" l " b 

ği zamanı ı!elmiştıi. Saat 1,15 te tan istiklalini bayatları bahasına kur· yetın Huseynabat kazasına ıl- rıt ın ısan müdür ügünde o· 
içtimaa 11J;:1ı.ayet verildi . •armak isteyenlerin gayelerinden şüp H d i t• h hak edilmiştir. lunan M. Rober tayin edi!mit 

Bu mera~;m hakkında daha he etmek ca!z değildir. Buç:ün ~ev- er yer e n 1 ttp De let Ba kas ,t.ir_. _________ _ 
ziyade tafsilat vermeğe ne lü- cut olan vazıyet şu: Gandhı benuz a· d · ı · v n 1 
zum var, ne de mana ... Bunlar radığı "nur,, u bulamıyor · · · ~ 1 •.Y 0 r • ANKARA, 26 (Telefon) - Rusya ile Meksika 
mutat şeylerdir. Yalnız irat edi M. Vcnizelos'un avdeti .. Cenu~.• Aı:ner.ı.kada yapıl~~k Devlet bankasının teşkiline ait MEKS!KO, 25. A. A. _ Me-
len nutuklar üzerinde biraz dur- ATİNA, 26. A .A. _ M. Ve- ~uny~Jiuzelı ~usabat2~· 1~1!1 muamelat ile Başvekil Paşa ksikanın Vaşington BuenosaY' 
mamıza müsaade edersiniz de- nizelos Atinaya dönmüştür. azır ar araret en .1• ır Hazretleri bizzat meşgul ol- res ve Riodejanero sefaretleri 
ğil mi · · ·? Basvekil Lahey'de elde edilen dç?k (:-vm

11 
P~ ı;n~m.lheketletrtı.~ kGen- maktadır. 1 önünde komünistler tarafmdall 

Kralın nutkunda Was1ı.ina- · ·ı ı guze erını ınb ap e e. Tercümesi ve tetkikatı ikmal baz ·· · ı ı ,,_ " neb"celerden tamamı e mem- 1 d b" b" ı numayış er yapı ması u-
riye kalan yer er e ırer ırer edilen raporlar meyanında ı·ki · hük" " et s ti 1 ~ ton konferansında elde edilmiş nun olduğunu söylemiştir. . ilz 11 . . . la zenne um , ovye er e v 

oıan neticelerden sonra, o za- - ~~- I<~ndı ~ e erını seçıyor r. Alman mütehassısından maa-
1
1an münasebetlerini katetmit 

mandan bu zamana k:>dar bu Jspanayda da diğer bir mütehassısın v_e ve Moskovadaki sefirini geri 
sahada veni b"zı tarakkiler gö- İş Bankası tarafından celbedi- çağırmıştır. 
rülmediği saklanmıyarak asıl Y f"ll l ta h J'l 1, il t Va f len isviçreli mütehassısın rapa- VAŞİNGTON, 25. A. A . ....-
ümit bu konferansın mesaisine 1 ru da vardır. . . . ~ . Cenubi kutba giden Byrd h~ 
bai'Ylamv<>rdu. Madriıtten yazılıyor: - İs- ~ank~nın teşkılıne daır layı- yeti seferi'Yesi ümitsiz bir vazı· 

İngiliz basve.kiHnin uzım nut- panyada Primo de Rivera hü- · ha ıle nızamnam.e ~amamen h~- yete düşmüştür. Buzlar arasrll' 
kunc\;ı ;.,., <lonanmanm İngilte- kfunetine karşı yeniden tahri- zırlanmıştır. Layıha on gu- da maıhsur kalmaktan kord<afl 

're icin lümmsuz bir sev olma- kat yapılmaktadır. Üç zabit ile ne kad~ ı;neclise takdim. edi~e- heyet balına avliyan gemicilel"' 

1 
dığı, onun kin d()nanmanın iki sivil hükOmet aley c.ek ve 1.~tısat p~ogramı 1.le bır- den imdada gelmeğe çalışmalıı-

l ığa kalktı . Kral, son bir sene
< hastalığından beri ilk defa 
arak böyle bir resmi küşada 
~imiş bulunuyordu . 

t:>ı'ıt;..ı; "nlh ıı~,,.,rna bir fefl~k!!r hinde tahrikatta bulundukla- - ~kte muzakeresıne geçılecek- rmı istemiştir. 
baş murahhasları Amerika ve lngiltere hk oldııiTu hilhı>~a kavdedil- rından dolayı tevkif edilmişler- tır. - · -

M. Stimson M. Mac Dona/ti ıııistir. İngiliz ndktai nazarı •il: dir. Orduda yeniden hükfunet RofTJanyıı güzeıı Ho/anda güzeli Hindi standa kanlı vakayi 

sonra reis intihap edilen Mr. 
Mac Donald bir nutuk irat etti . 
Bu nutuk hayli uzundur. Şimdi
ye kadar tahtidi teslihat mese
lesinin geçirdiği safahatı anla
tıyordu. 

Emn;vet temin edilmetk şaı:ıtile aleY'hinde tahrikat yapıldığı an Romanya da kendi birinci Londraya çağrıldı ALLAHABAT, 25. A. A . .-
tahtide r~r.ı olmak... güzelini intihap etmiştir. Bu PARİS, 26. A. A. - Matin Gorakhpur mıntakasmda ya,p~: 

DiiYerlerinin fikri güzel krz Bükreş Darülfünunu gazetesi M. Tardieu tarafından lan intihabat etrafında müsill• 
Ame,..ika bas murahhası tah- hukuk fakültesine devam edi- Londraya çağrılan M. Lou- manlar ile mecusiler ara.iın<l• 

ti<li tesliı, tm valnız drnizde yor. İsmi Matmazel Zoyka Do- cheur'ün dün akşam mezkur çıkan bir arbede neticesi olar~ 
kalm:wm ıı;;;.,.r h:ırrı v"~ıtafarı- na dır. şehre giıttiğini haber vermekte- 3 müslüman telef olmuş, 29kl 

A 

1 
Yeni intihap edilen diğer bir dir. de yaralanımıştu. 

n" ·~ a te•TT1il edilmesi lazım ge - güzel de Matmazel Vusters na- ,,,-ın~cr::·•····ı:11ınmmı11m::········::ı:············::ı-·-···········ııııır·ı·r···· rı; ;r; ni Rr~n c;rz h"' ~ m11ra h hc-~1 iiiaii:::!,:i!:!i!:t11ın•r.:r:ı:m:i::!!Yi:i::R!EdHHiiii=iHiüiiil:::::uııiiıi:ii:H 
mında bir dilberdir. Bu güzel 

Konferansın küsat merasimi da hrr m;ııAt;n ikti~.,rıı, coftra'1, ~I A k • 
• kız dünya güzelleri müsabaka- :::! E Ş gu··neşı yapılmadan evvel program tan- tariıhl ;ı..tiv. acları olc\uiTunu, hun sında Holandayı temsil edecek 

zim edilirken ibir ihtilaf c;ıkmış- !arı tf'ııı;n vem ıhahza rtm,.ı< 
tır. Bazr heyetler kii<;at 1"'1er~si- icarı ettifr:ni <:i'vlcıdiler. Bıı söz- tir. lj R 
minin yalnız kralın putku din- JPrcrhman;dard"r. M T'>•diı-n Diktatör idaresi h!i oman 

1 !enmek sureti le o'urı hitmes'.ni Fnns<ıının e'!T'n\yeti, rr'" "Tile- MADRİD, 26. A .A. - Res- ı:!i T B g .. n ara 
ileri sürmüşler. İtalyan bas mu- kel,.r; ;ıMsrn<l~ki h~hri r b·tasr- , mi bir tebliğde bildirildiğine gö ~ji U U yınız .. 
rahhası M. Grandi ise k·ralm nı h;ıtr·ht"lak i-;t~i. 1 re M. Primo de Rivera ordu ve liH E Q, 
nutku dinlendikten sonra baş M. Gran<li ;r;ıt etıtiO.i nutukta, i donanma ku.ınandanlarmı, Fas- ::,O .... !:! ~ ~ :::- ı=: 
murahhasların birer nutuk ira- Fasist hükurmetı;nin dahilde ta bulunan İspanyol kuvvetleri M "'i ,.. ~ ES ::ı ~ 
dile tahtidi teslihat me.,elesin- imar fcalivetile meşgul olduğu Başkumandanını, süvari ve jan- S" l:b ,..~ ~ ~ 
de mensup oldukları devletle- i<:in ta•lıt;di teslihattan mem- ·darına kumandanlarını, askeri ~ _ ~ '.::! ~ !:! 
rin noktai nazarlarını izah et- nun olacağını söyledi. Fakat mütekait ve maföller cemiyet- t .., ....- ...., ""' 
meleri lüzumunda ısrar etmiş- mille·tler arnsm<la miltek<ıbil !erinin reislerini diktatörlük i- ~ ı::: ~· !:! ;- ~ 
tir. Bu noktai nazar kabul edil- 1 bir emn;yeıt tesisi elzem oldu- <laresinin ordu ve halk tarafın- Z et: ~ l:b !:! ~ 

1 miş olduğundan niılıayet !ngi- ğu'1u ilave etmistir. dan hala itimat ve teveccühe Qı ~ ::ı:,. :: S" ~ 
1( :uvarlarmda -muhteşem birer !iz baş murahhası ve konferans Japon murnhhasr ümit ve te- Iayik görülüp görülmediği hak füi z ~ :::_ ~ ~ ~ ,_ 

ıblo hal;nde bu sahneyi seyre- reisi başvekil Mr. Mat Donald m~nnilerinıi söylemekle iktifa kında mütalealarını bildirmeğe ;:;; QC:: ., ~ ::ı:,. :ı;, ~ 
en ecdadı acaba ne düşünüyor- nutuk irat ettikten sonra sırasi. ·ederek her hangi bir maksııdın Primotle Rivlra davet edecektir. Gelecek cevap- , fıl! s Q ~ ::::. ""' q: 
u ... ? Torunlarından ıbirinin bir le Ameri.ka, Fransa, İtalya ve, izharı seklini vermek isteme- !aşılıyor. Bu mevkuflar başka lar menfi bir sekilde crktığı ta- mi E S :-ı · ~ ı::-

1 ün gelip böyle bir içtimaı kü- Japonya baş murahhasları nu-ı mistir. bir yere sürüleceklerdir. kdirde hükfimet <lerhal istifa e- füi tt Qı !:! ı:::: ,.. 
'·:ıt etmesine bu eski krallar da t?k söylediler. İngil:~ ve Ame- Domin;on murahhasmm nu-ı Maliye nazırı Calvo Stelo ka- decel-tir. M. De Rivera fikir ve mı T . = ı:::: ~· ~ 

...i.:..a.JyC;rı:;eı:lt-'iJJç ın.lil· tı.do.eınımı.i-y0dki ııa.Cc~aeıbcı.a_.l:·Le? ~l:rtıikı.klalaı;b.ı.afış::a.ı:mı.ııuoı.r~a;.ıhı.ıh{;.al.sJl::ıilrt;ııı.w-n;.ı.z,J;nıau.s-.: . .ı.:td.ubkiılalirı,ı;..,b_iJrecıirtlt!:.el!m:Q0~ebf.nc;nı[i· ~ll:!l~~ibb.b oC;i."~y:r~lı!wb~ili~lı;=-!~et!i~t!l!li~:kl<tıa~!t~a.!::~~~z:!!ı~~ş'-tıJ. ~t?l· [:. . .J.~~~!!.Q~ns_es!e _lıf;e.ı~:f·d=~e~;~:~o::v:~u v~!~ie~: ı !!!! ........................ ,, . .,, .. , '''"'""""~"'!::ı:::m:~cı~sı:::::::::mı:m!!l 

Merasimden evvel ihtilat 

Beşinci George'un salonun 

M. Brianıt 
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Gardenbar artistleri 
hadisesi nasıl oldu? .. 

Bar rejisörünün 
verdiği izahat 

Tevkif edilen iki 
artist Peşteye 
hareket ettiler 

Polis Müdürü, mesele 
şüpheli bir evin tahar
risinden ibarettir diyor. 

Polis MOdDrtı Şerif Bey 

Garcfen bar ar1iıırt1erinde Mkiıdnbı tevkif edilditi bir refiki 
miıı tarafmdan yuıl.nuftL Bu bUMWta yaptıfımu tahkkat ba 
hadisenin ıuete ıütüıılanna müballta ile nakledildiğini gös
termektedir. 

Garden bar rejüıörü hadise 
halııkrada fil malilmatı vennck
tedir. 
"- Miieues~de varyete 

nüınaraları göııteımek üzre bun 
dan 20 gün evci Macaristandan 
iki hemşire artist getirmiştik. 
"Şugar" iamindeıki bu iıki kız 
kardeş burada 20 gün kadar ça
lıştılar 'Ve validelerinin vefatmı 
bildiren bir telgraf aldıktan i
çin Per§erıbe günü konturatla
rıru feshettiler. Şuğar hemşire
ler Cuma günkil konvansiyo
nellıe hareket edeceklerdi. Fa
kat pasaportlarını vize ettir
mek üzre Cumartesini bekle
mek zaıüretile karşılaştılar. Cu 
ma günii ıcç vakta kadar Gar-

duklan madam Suzanm pan
siyonuna gittiler. Polis pansi
yonu taharri etmiş ve bir erkek 
arlcadaşlan ile salonda oturma 
kta olan artistleri tevkif etmi" 
Bu erkek bizim kemancılarmıız 
dan biridir. Ortada gayri ahli
ki bir vaziyet olduğunu zannet 
mern." 

Artistler, mücibi mes'uliyet 
bir vaziyet olmadığı için tahli
ye edilmişler ve Cumarıtesi gün 

1 kü trenle Peşteye dönmüşler-

1 
dir. 

Qardenbar kapıSl 

den ban!ırydılar. Gece yarısına 
dofru Glavani ttokağmda otur-

Polis müdürü Şerif Bey ha-
1 diae hakkında şu izahatı ver
miftir: 

" - M-1e lflpheU bir eıftn 
taharrlllinden lbaı>ettir. İçenle 
bulunanlar hakkında kanunt 
muamele yapılmıştır." 

ANADOLUDA MlLLİYET 
.................................... ----

1( ara den iz Ereğlisl .. 
•••••••• 

Dalgalara sinesini açmış bir arslan 
göğdesi: Tşte Ereğli .. 

!\!iLLiYET 

Ekalliyet 
mekatibi 

PAZARTESi KANUNUSA;.n 1930 
-

Son safha Deliler ç 
Suat beye ait 

ğalıyorm 

----
- [ Ml'l1 ikfısat ve tasarruftan ne anlıgoru· 

Sadullah Bey ne 
düşünüyor? Sınıflar ki lise- talı kikat 'evrakı Tıbbı adn mOdO 

den ayrıolacak M"dd . . . . rünOn beyanatı 
u eı umumılığe tevdı .. .. --

Ecnebi ve akalliyet mektep- edildi Dün bir refikimiz tarafından Mıımkun olanher şeyin yerlisi 
!erinin teftişine devam olun- H k . . . Tıbbı adU istatiııtikelrine iatina 
maktadır. Bu mektepler sıkı a~e et gazet~sı sa~bı_ ~ua! den delilerin son günlerde art- kullanmak ... Bizde yetismiyenle 
bir kontrolden geçirildikten Tahbe~n B. faledyhıne polis ıkina tığını yazmıştı > 

hakla da • kiba şu sı tara ın an yapılan tah- d · d '1 · k h ' ' sonra rın cezn ta t k"k "h b Bu mesele hakknda yaptığı- e Şlffi J l 8f1Çten gettfffiD>k 
yapılacaktır. Bu mekteplerde ~--:~ ~ ayet.li ulmuş _ve e~ ınız tahkikat daha başka bir ' ... 
pazar günleri talebelerin mek- mr tireıumumı ğe teslım edil- netice vermiştir. Bu huaulta Bqladıfı her İfİ mavaffald. 
tebe davet edilerek dini propa- ~vr~k e Ik" .. . . . Tıbbı Adli müdürü Saim B. 111 yetle neticelendiren Seyriafa-
ganda yapıldığı noktasında tef vve 1 gun ıloncı şu- tığı yazılmıştı in ummnt müdürü Sadullah B. 
tişat tekaif ettirilmektedir. - Müşahedehaneye bu ııene Milli iktıııat ve taurruf anketi. 

İkinci nokta olarak bazı mek 492 müracaat vaki olmuştur. rnİ%e cevaben 111 mütaleade bu-
eplerin kiliııelere yakın ve hatta Bunlarm 143 il adU 349 u nbı- lunuyor: 
bir bina dahilinde bulundukla- ta vakayiidir. Geçen aene ile bu - Ben, ba yüksek ihtısas İfİ 
n nazarı dikkati celbetmiştir. sene arasındaki faaliyet farkı etrafında IÖz söylemek hakkı-
Maarif idaresi bu mekteplere asla ne cinnetin ve ne de cina- nı kendimde görmüyorum. Yal 
ya sınıflarla kiliselerin alakala- yetlerin arttıfma deWet et- nız, ba yüksek mefkiirenin ida-
nnı kesecek tarzda tertibat alın mez. Bu daha ziyade halkın u- rerni%de utbikı şekli şudur: İ-
masını veya ayrı bir binaya yarunaama ve hakkını öğren- dare vapurlarında yalnız yerli 
nakledilmesini bildirmiştir. Bu miş bulunmasına delalet eder. mallan kullanmağa çalışılır. 
mektepleri teftiş eden müfettiş Diğer taraftan bu fark adliye- Memlekette tedariki imkanı ol-
Jer bazı Erme~ ve bilhasaa ~ Tıbbı ~dli faaliyetine olan m• anlar hariç olmak şartile 
Rum mektcplennde duvar tez- ıtımadmı ıfade eder. Yokııa mumkün olan her şey yerli ına-
yinatınm Erivan bayrağı veya cinnetin arttığını değil". lından tedarik olunur. 
bizans renklerile tezyin edildik Polis ikinci şube madara Ş/JkrO B. Tıbbı adlinin 929 faaliyet is Ve bu bugün değil idarenin 
!erini görmüşlerdir. Maarif b~ be taraf~dan cürüm mahalli o- tatisti~i şudu~: Kimyahaneye çoktan beri tatbik etrlği usul
kabil mektepler hakkında taki lan Beşiktaş sulh hakimliğine gel~n ış a~edı 482.'. Morga ge- dür. 
bata başlamıştır. sevk ~lunm~tu;· len ış ade~ 276 ?1?şahed~ İdarenin muhtaç olduğu bir 

Adliyede 

Reslmll ay 

. Be§tk~ş hakimi evrakı tet- ye .. gelen ış adedi uıe 492 dir. çok mevadın tedariki için yerli . . S?~ullalı bty 
kik etmış ve evrakı müddeiu- Muşahedeye ait rakkamın 125 müesseselere ve milli san'atkAr Dediğim gıbı san'atkarlanımtl 
mumiliğ~ yollamıştır. Muavin i kadın 366 ısı erkek ve 1 i ço- !ara müracaat edilmiş ve bunlar ~e.şvik~ muhtaçtırlar. Bu teşvi 
Necmetbn B. evraka vaziyet cuktur. Rakkamlar erkeklerde dan mühim bir kısmının burada ıçınde ön ayak olmak alaka 
e~ştir .. E~ _bugün berayı C~?JlC~ daha çok olduğunu yapılabileceği anlaşılmıştır. lara düş~r. . . 

davası t~tkik müstantıklığe verilecek- gostenyor. Yerli malı mefkuresinde yerli Mesela hızım vapurlarda A 
tir. · .. . . MllR k I san'atkarları teşvik için idare rupa turşusu ararsanız bulam 

t Şubatta ağırcezada Dıfğedr taraft:an tütün ı;ırkeü far 1 ar kendi hissesine düşeni ifa et- sınıAnz. . . . 
tara ın an venlcn ve zabıta me fll 1 .K t lldl mektedir.» çevız yennc kendı yer 

görülecek murlan tara~mdan müsadere o- m guS er o sırada masa üstünde duran sardalyelerimizi yersiniz. Rok 
Savulun geliyonım serlAvha- lun~ IOOO lira m~h~lü o~k Dün sabah konservatuvar ta bir kaç çinf eşyanın muharriri- for g_ravyar yoktur. Hep yer 

h yazıdan dolayı haklarında Adliye emanet daıresıne teslım rafından Melek sinemasında da , mizin dikkatini celbettiğini gö- P,eY1:1ır ku!lan~z. Fakat, mese 
Türklü~' ve Reisicumh tah oıunm1;1ştur. . vetlilere bir müsamere verilmiş ren Sadullah Bey ilave etmiş- la bızde §1?1d!lı~ olınıyan §aı;' 
ki d 6 " "k 

1 
ura R Aynı zamanda Suat Tahsın tir tir panyayı, vıskiyı bulundurmag 

r avası ı ame o unan e- ve Fahri Kemal B 1 f • • mecburu K h . h 
simli Ay mes'ul müdürü Beh- . ey ~r tara ın- Müsamereye şehir bandosu - Evet .. Meseli şu çinileri . z. a ve y~nne ~no .u 
çet ve muharrir Emin Türk dan,kl al~}'.hlenne neşnyat yap: tarafından çalman lstiklil mar Evvelce bunlardan yalnız bçay yenne ~hlamur ıçmege ıc 

. tı arı ıçın zaran manevi talcbı ·ı b 1 tır . ar edemeyız. 
beylenn muhakemelerine Şuha iddiasile Politika Cumhuri şı e .. aş ~§ . nynet eşyası, vazo, duvar taba- Milli tasarruf hakkı da k a 
tın birinci günü ağırccza mah- yet gazeteleri al ~ da a i: Muteakiben konservatuvarın ğı filan gibi şeyler yapaı-lardı. ca fikrimi hıll" t n r IS . 

kemesinde başlanacaktır. Beh- kame edilmiştir ey H ek t v 88_ mcrke~i ve vasati Anadoluda Bu işle uğraşan san'atkarlan gelirse derim '::t ~~J:' emsal 
çet Beyi·• İı:fan Emin B. müda- bipleri 30 ar b~ liraa~at maha~.li halk şarkılanru topla- çağırdmı. Kendilerine bazı mo.. bulunan her şeyi~ yerlisini kul 
faa edecektir. talep etınişlerdir. ~k uzre s.ey~~e çı~~ heye- deller verdim. Bu modellere gö !anmalı, imali kabil olduğu ka 

-o-- Tütün mecmuası sahibi Suat tin ~dı_ğı ~lm _gostenldi. re yemek tabakları rafadanlık, naatinde bulunduklanmızm te 
Marmara facıası B. gazetemize gönderdiği bir Fi ılmin ırae~11 haesnasında da- tereyağı mahfazaları yaptırdım vik verevacı için çalışmalı fa 

k . . vu ve zurna ı e Ik havaları B" d b · karna lar · · k b" d · · ' Hrisis vapuru suvarisi M. me tupta diyor ki: 1 .. .. ~ s~ıı:e en en ra _ ıçın at ız e yetışmcsı zaman 
Krantosun muhakemesine Şu- - Hikmet Efendi dün gaze- çal ırır;;ştır. M~ere çok gu- Tıre ışı yorgan yaptırmaga ça- muhtaç olan mevaddı şimdili 
batın 3 ttncil gttnil ağırcezacla teni%de müntqir beyanatında ze ? .uş ve o~servatuvar da hşıyorwn. tereddüt etmeden hariçten g 
gayri mevkuf olarak başlana- Ali B. nam mütevasartm Her- v~lil~~e çok güzel saatler ge Muvaffak olmak üzereyiz. tirmekte devam etmeliyiz." 
caktır. man İıpirer kumpanyaaı namı- çırtmiştır. . __ 

-o- na bana vardiği parayı ıüphe-

B. ·· · 1 di-· · · kabul etmed ... · Çekoslovuk sefiri An- Ecnebt acantalar Şakanın feci nettce11 
Düır s~nstımal davası i~dia '!::yorı~ Bu iddia bir~= 

n agırceza mahk___, bir karaya gidiyor lzmird K ka AI '--"f · ulistimal da....._. dır. Bilikis ben Ali B. mabut ( Birinci sayfadan mabat ) e arşıya ap.._ 
vazı eı a . vaımu ri1- 1000 lirayı uzatınca ba parayı Bir ay evvel Prağa giden Çe- . . . . yinde garip şekilde bir cerh 
yet etti. Rüııumat muhafaza reddettim ve keyfiyeti yarım koıılovak sefiri M. Kobr .Miloa df• Yorgı, H~ N~wn, ~- disesi olınuştur. 
memuru Ahmet Refik Efendi saat sonra da yükııek bir ma- dünkü ekapreale şehrimze gel- 11 İslamat, Alibrantı, Krokodi- Haşim efendi ile zevcesi 2 
hüsnü muhafazuma memur ol- kam ııahibi olan bir zata bildir- miştir. 10•. Kovfman. Leon, Kolombo yaşlarında Şehime hanım • 
duğu bir defterde bir yedi gayi dim. Bu hakikatm mahkeme Yeni (Türk - Çekoalovak) ti- Kriatof, Papıa Jorj ve Rigodi- arada ikamet etmektedir. Ha
bin 7 çuval keçi boynuzunu 700 huzurunda tezahtir edeceğini caret ~uahede~ hakkında h~ yos K1ot Efendiler olduiu an- ıim efendinin bir Brovnıng· ta-
çuval fındık olarak kaydının ve aleyhimde beyanatta bulu- kiimetinden talimat alan sefır la§ınuttır. ban 
tahrifine im.kin vermek sureti- nan Hikmet B. hakkında da da- cenaplan bu hususta müzake- Şimdi borsada (25) acenta caaı vardır ki, zevç veya 

f · ·· · ce her akşam yatmazdan evve le vazi eyı suııstımalden maz- va ikame ettiğimi bildiririm. ratta bulunmak üzre bu akpm kalımt olup acentalığa talip o- ba ai1Ah 
nundur. Ayni davada sigorta Ankaraya gideceğini, Çekoalo- lanlarm müracaatleri, Maliye -'-•--~ dolaptan alarak yu 

(Karııdenlz Ereği/sinden ya- dır. Müftti zade lımall Elen- müfettişi Haralambo', tüccar- s i e,-Ç • vakyanm, Türkiye tütünlerinin veldletince acenta mıkdarmm •uuaıllllll alt~ ~o~lar .. Bu ha 
zılıyor)- Ereğli, denizden ba- dinin idare&inde büyük bir ga- dan Apostol ve Foti efendiler egr, S I azn başlıca müşterilerinden oldu- tahdidi hakkında bir karar itti- reket on~arm bir ıtıyadıdır T.,.. 
kıldığı zaman, sinesini dal- yretle çalrşan bu fabrikanm resmi muameleye esas olacak ğunu, iki memleket münaseba- haz edilinciye kadar kabul edil banca dun akşam da bennutı 
galara açmış bir arslan gög- maıhaul.atı memleketin meyve ve sigorta bedelinden istifade e 2 numaralı havuz tının çok dostane surette inki- miyecektir. alınmış ve yaadığm altına koı 
desine benzer. Hawıııı suyu gü- ve llebzelerinden olmaık: üzre de~ek ~te basan bahri senet- da tamir edildi ı;a._f ~tmekte olduğunu söyle- Borsa komiııeri Haııan bey, muştur. Fakat bir aralık Şeb 
~ı. ahalisi boylu, endanıh kim- çok nefistir. len tangım ve beyanatta bulun . . . . . . mıştır. bazı kambiyo muameleleri muh me hanım, tabancayı şaka tar 
&elerdir. İsrtma azdır. İhracatı Ereğlinin Krepdöşin im81 maktan Ahmet efendi de fer'an k~eyhnsefaın ıdare~ınınd H~ç- -o-- tacı tetkik görülen Banka di zında kendi göğsüne çevirmiş. 
'"·- . fasulye tavuk, . thal larak . te ı avuzlarmm gun en güne A· ı· t' t 1 . fn...:ı.. ___ .. __ •. 
J ... uuııta, covız, • eden tezgahlan da şayanı dik- ~ıme o maznun mevki t kamili d - gittiği . ı ıcare mezun arı Roma ve Memalild Şarkiye - ... ~ ~gımı 
elma, keten tohumu,süpürğe,ka kattır. Çok şrk ve zarif men- me geçmişlerdi. Muavin Bür- e e o~ru lm dı?;t ~a;2=- k · Franau ~hakkındaki tah Demiştir Şehime haımnnı 
bak,çekirdiği, çilek, deri vaıai- diller ve Hanımlarımızı tatmin han B. iddiasmı dermeyan eıl~- ::X!r:~ ~~~ıd: ~u~ıç.~n ongresı kikatın bitınediği cihetle henliz parmağı tetlkte, emniyet teti 
rc:<Iir. Fuhuş vıe fR:ngi yok gibi- edecc<k ipekli kumaşlar çıkar- re~ '\hmet Refik beyin vazifeyi havuzdan·~·rine kapak h uç Ali ticaret mektebi mezunla- bir karar ittihaz edilmediğini de açıktır. Haşim efendi bun 
dır. . maktadır. Bura halkının gece suııstımalden,. Apostol ile Ha- !anmakta 1~ ğunu kayd ı:r- n cemiyeti senelik kongresi söylemiştir. iizerine sol ellle tabancll,Yı 

Burada son ~ar~ ~ır gündüz beklediklıeri bir şey var r~h? efendileri~ saht~ ~et tik 
0 

u e ~ dün •kpm Ticaret odasmda 15 gün bomda kambiyo mu laııuş. 
~ng~ez midc.ı~ ~eş~edı~ış- sa o da Ereğliııin şimendiferle tanzımınden . ~eczıyelennı ve i:r di . . .. • toplanmıştır. amelesi yapmaktan menedileıı - Delirdinmi bö l 
tır. Turk ~ilık şı~ketı _bu Anadolu haıttma raptı ve bir Ahm

1 
etttie.fendi0nına de .. dafberae~ müdfe:1e~ ~~ Bu içtimakunında eski hey~ti.dareida- Selinik bankaaı hakkındaki ce- olur?. ' Y e l'Y 

madeni bir Fransız şirlcetine liman İDfMıdır. Bugünkü li- ta ep e . av mu 11a ıçın lan kapak ikmal edilmi "r re ral'.!°~ .o uş, yenı ı • za müddetinin dün bittiği bor-
de~ğe çalışıyor. Rus ... ____.__-" kaldı. B hah ha k Ştiula. hcyetı ıntthabatı yapılmış, nı- aada alikadarlara tebı:ı. edil- Demifti.r. Fakat mamailey-

c: ... ardaki Kandillı" komıır"" .. ınan, uunwanıımanı 0• - u 88 vuza on cak- amed · · dil ki ' ..... hin namloyu tutmaııile · ' •• md batan k ı tır B ha ,__ • zamn e cemıyetın e en miıtir. ____ _ 
şirketlerini bir İtalyan şirJc:eti man a vapur an~. azı e Kasapların teberruu .,.;.; u ıuretlela aktvu.zuum faali- ne muvafık bazı tadil!t yapıl. patlaman bir olm•,. ve ~'IUll 
işletmekt.edir. Asayiş milkem- dolu o~u~an ııeyrus~fer .. -~ ıırtnuş o c ır. mı tır --.--.--- H . ..,, •• 
meldir. Hayvan hmıızlıldan a- pek emnıyetlı olamıyor. Tıca- .. D~ mezba~da. ~P~. ba S~~RISE~ A11'.f BOTÇESI _ şMe~ mUt.aalllk mesail Ermenıce hır gazete ~~-:::in 
:zalmıştır. rıetin liyi:kile inkişafı için li- gu~kü tayYare ihtifali n_ı~se- .. ~ Seynsefaın um.um mü- hakkında hükiimet nezdinde te Şamıyan Ef.nin mem'uH Şehme hanmun ~-ır. 

Halk mektepleri çok rağbet manm inpııı ~ir. betıle, kı:_silen ~~yun_Iar ~çın be- duru. Sadullah B. in hYasetin- şebbüaatta bulunulması ve kon- tahtında bugünden ititı!: den gİnnif, ak ciferl nıdelenıkıemıeaiı~ 
görmek~ir. Kadmlarda te- şer ve aıgırlar ıçın yırmışer ku- de ıdare erldnı toplanaralı: gre mtfn,,ııebetile Gazi hazret- "Şanum, nammda Ermenice kada bel kemiır.: ile cilt 

ccddu 
.. de ı...-ı me~lan kuvvet- JJıl macera-r~Bl ruş teberru etmişler ve bu suret Seyriııefain bütçesini müzakere 1 . t 1 fl tazim , . .,. 

_.Y _,- r~· le (200) lira toplamışlardır. etmişlerdir. di~nnlme. e ~ ar:ı. . ate- ve Tllr~ç~ ııyuf haftalık bir da kalmqtır. SiWı .- 'ft 
lidir. Belediyenin varidatı yok İzmir gazetelerinde okundu- eaı te e . •ıtır. gezete ıntipra başlamıştır. me hennnm feryadı tiaerine 
gibidir. Münasip bir Reis bulu- ğuna gıDre ICızılçullu Amerikan nü kaçıyor. Öteki de pa>:ar gü- Hayvan mevcudu t . -o-- - o baDe halla kot p=uı" 
naınadığmdan Acente Mustafa kolleji taWt.esinden iki gence nü arkadaşını takip etmiftir, Şehrimizde 1193 ahır,6893 ba ntıhara teşebbus ihtiyat zabitlerinin de ywtişııell taltlrilaıta -~ 
Bey namında hamiyetli bir zat, tayyare piyangosundan dör _der Hadiseden haberdar olan ebe- kari hayvan, 8 bin at ve etek ol- Şişlide arka derede 23 mmıa emiftir. lılecrub lradm1• 
ınaaş almadan Belediye reisli- bin lira isabet etmiş ve ba iaa- veyn bittabi Iazmı gelen maka- duğu tespit edilmiştir. Bunlara ralı evde oturan doktor Ali th- yoklaması badileyi aynm bu pldlde 
tini ifa etınek~r. bet çocukların başma iş açmış- mata müracaat etmişlerdir. Mil· tüberkülin qıaı tatbik olunnıut san B. in evine Adımadan mi- Cihangir uk:erlllı: pbelinden• IDiflardır. Şehime bennn 

Kaymakam Halit Bey de va tır. Çocuklardan ~iri~ eski şu- te~ddit yerle~ telgraflar çekiJ-!tm· ~ir gelen ~alid~ J:I· imlinde Şubemizde mukayyet ihtiyat leket bu•rerine lraldıırıhı1111ta 
tifesıinin ehli olan bir zattır. be reisi Rıfat Beyın oglu 18 ya mış ve ba delıkanlı yaramazları· bir kadın, evın ikıncı btmdaa sabitlerinin 5130 MDesi yokJmnw o 

Ereğlide 25 yatalrlı bir şmda Ahmet Şerif, di_ğ~ri d~ es lstan~ulda ~şiardır. Mektepliler a~k int_ihanı teşebbüa et- ama 1 Şubatta 1>1ı1Iamrak Şu- Kokmuş pastırmalar 
ınernleket hastanesi vardır.Ser- ki Na(ıa başmühendisı Nihat Eskiden bu kolleJde Mak Ken mıştir. Halıde H. derhal hasta- bat ayı nihayetinde bitecektir. 
tabibi genç doktorlarımızdan Beyin oğlu gine ayni yaşlarda zey ~ bir ~oca vardı. Bu m#aabalıaaı han~e kal~da bayatı Binaenaleyh letaııbalda mu- İstanbul Bahkpazarmda • 
Cenın Beyin himmetile bu .. has- SermP-t efendidir. zat talebe ıle daima muhabere tehlikededır. kim bulmıan zabitanın şubeye pastırmacıya ait ve Bomoa 
ta ti h Bu iki kafadar ayni nıımaralı halinde in_ıiş ve kendilerini mut 38 inci hafta başladı - _ • veııaik ve raporlarile mllracaat- fabrikasmm soğuk hava depoı 
he~~i~ ~;:h~:.~ı~~cevi: bileti almışlar. Bu defa kendile tasdAmenkaya kaçmağa teşvik S8 lıct halta b&flamıttır, Oa- Haydarpaşa köprusu lari, ecnebi memleketlerde bu- aunda muhafaza edilen 235 ç 
!ayeti hastane ve doktorlar yü- rine dörder bin lira ikranıiye İsa edermiş. Çocuklar buradan Pire zetemlzde çıtı:mıf olan haber- Tramvay geçmesi için Hay- lunanlar mahalıt Şehbenderli- val pastırma Beyoğlu beledi 
lİinden pek bahtiyardır Ereğli bet etmiş. Oturup düşiinmüşler, ye kaçıyorlar, oradan amelelik lırdıa ea •llılmmlat aeçlp darpaşadan Kadıköyüne yapı. ğe ve taşrada bulunanlar taah- dairesi tarafından müııadere 
h h Amerikaya kaçmağa karar ver- le cenubi Amcrikaya. gı_"diyorlar. --art-ı • .. tamıaa lı:adar ra• lacak köprü için Nafia Vekileti hütlü mektupla şubeyi haber- dilerek emanet kimyane · 
astatıesine bir senede 191 as- M k K k dil • dan - - - pntıraıa& ~ gİnniş ve bunlardan 186 sı mişler. Filhakika bu karar tat- a enz~y .~ ~ ~ra .. aemız •laabaka mımarlıpaa ile Eman~t altmışar bin lira ve- dar ettikleri gib! bulundukları tahlil e~ri~ ba 

~İol "d bik mevkiine konuyor. Çocuk- aldırarak çıftliğine götürmu~ SO•derlal&. receklerdır. askerlik ıubelenne müracaat- rm yenılemıyecek kadar 
ı.,,__ ~tt"ek çıkmıştır. Erıeğlı e lardan birisi g..-en perşembe gü tür. Köprü iki senede bitecr.ktir. lan. ves olduğu ıuılaşılmifUI". ""'dekona.er'ft fab!!l)!lri~ka~s~ı~var~-:.ı.::~:::.~:;:;:.;~-:.:...~ ....:....:. __ __::._: ___________ ~----------..:......;.. ______________ .._ _________________________ ~----------.;,_----...;;...~_...;;---'----
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t 1 I' : , • ~ n * !büyük bir ctecavüze uğramış gi-
1 .- 1". · V~·t bi dehşetle irkilirler: . 

~ lJ-,3-~ - Ne parası canım? Az ılel'-

IST ANBUL YET 

DEFTERDARLIK ILANATI 
................................... ~ .... 

ÖeUmüz<1eid Çarşamba akşamı 

MELEK SİNEMASINDA ·. de ineceğim ••• 
ı 1 ~ -srm Umdesi "Milliyet" tir Bu cevap ya tesirini gösterir, Beyoğlu Malmüdürlüğünden: NU HUN GEMİS t r· ·ı· ,\: 1 Kanunusani 1930 yahut göstermez. Tıes:irini göıı-

: ı·· REHANE - Ankara cadden termişse bilıetçi bir c-J.ahavle• Cinsi Mevkil ZİRA I N.sı L. K. HUDUDU mausam fllmlnln lraed mllnuebedle Bil •• k ( •• 1 
li bOyUk kısım tekmili birden gösıerileektlr, Yll ga a mUSamereS 

Loça ve h111Ull mevidlerln biletleri Melek ılnemuı 100 Telgraf adre9i: Milliyet, ı .. çekerek uzaklaşır. Aksi takdir- Arsa Feriköy 198 20 1 793 Haritada mülıarrer olda· 

1 ul de bedavacının yaiı:asm.a yapı- • • 105 23 2 315 ia bre 
Telefon aumuaları: şıp çatır Ç&'tır paayı alır. • » 112 05 3 336 » » » ··························~~~~ ........ ~~ 

lıtımbul 3911, 3912, 3913 Dün bindiğim tramvayda ge- • • 202 12 4 786 • • • 
BONE ÜCRETLERi ne böyle bedavacılardan biri • • 244 03 5 793 » • • 

Türkiye için Hariç için seyahat ediyordu. Biletçi tilki • • 204 18 6 816 • • • 
400 kurut soo kurut aıdmıile yaklaşaralk: 11 » 204 18 7 816 • • • 
750 .. 1400 ,, - Bilet! diye haykırdı. • » 204 18 8 1021 • • • 

1400 " 2700 .. Yolcu, döndü; pek kayiuıiz • » 204 18 9 816 • • • 

1 vrak 
· • __,.__ görünüyordu. Mırıldandı: • » 221 19 10 885 11 • • 

ene gen Vcnu....,z _Hemen §W'aakta inece- » » 196 14 11 785 • • • 
eti geçen n11•h•lv 10 Jıuruttur. ğ' » il 191 05 12 383 il • • 

e ve matbaaya ait lfler için un 1 

Bu akşam E L H A M R A SlNEMASINDA 

ÇILGINLIKLAR REVÜSÜ - FOX 
SESLi; ŞARKilJ ve SÖZLÜ 

Harilrul4do filmini bUyiik ıuvare olırak ıalı:dlm edecektir. 
U&veten: FOX SESLi VE ŞARKILI DÜNYA HAVADiSLERi 

····································~ ~···································~ 

Tepebııtı 
yaıroıun 

Salı giloU 

nılldiriyete müracaat edilir. Biletçi pişkindi: • » 181 22 13 374 » • • 
·,ı ı · _\, ııse;temu llSnlarm meauliyetbıl - Sef.erimi bitirince ben de • • 167 02 14 405 • • • 

ı ı 1 bbul etmer. inecegun-· ı Ver bakalım bilet • 11 167 02 15 405 • • • 

~i ............ NANiDO'[[j.""'""" ı~ 
-· .. 
~~ SiGORTA ŞiRKETi i§ Yazanı Cevdet Kudret ~"!perde 

·"1. '.c ı 
1 parasını. , • • • 167 02 16 405 • • • 

ı ; I) UGÜNKÜ HAVA Kulak misafiri • • 214 - 17 428 • • 11 =-=~- i.=.= B1ÇK1 ve DİKİŞ ut ... TOrklye İf Bankası tarafından teşkll edllmlşttr. •• 
: 1 lıınret rn çok 10 en u ll • » 214 - 18 428 - • • 11 

t '\ ·) idl.Buglln rilzgtr lodoa IHl1pBl1 lbMUll • • 341 08 19 682 - • • 11 
:ı' ı ' • Hava buluda olaması » ıı 341 - 20 682 • • » 
' : ıııemetdlr. Fırka içtimaı • ,. 134 16 21 408 21 • • • 

: ' ı : Jı ;ıvLEK 37 inci haftanın en mühim • • 230 07 22 690 21 • • • 
'· 1

11 
'. \ ı1·, 4 .CJ habed hangisidiri' .• Mevzuu ü- » 11 163 23 23 326 23 » • • · 

zerinde 2 inciliği kazanan Gala- 11 • 228 24 24 799 40 • • • 
ı ı, : · ı ırhoş eden ŞJralar tasaray lisesinden 870 Racih 11 » 179 11 25 626 50 • • • 
1 · 1 / >~- . . . Rıza Beydir. Yazısı şudur: 11 » 200 14 215 749 - » • • 

ı . r,:•elenn n~nyatma ınan "37 nci hafta zarfmda gazete 11 • 228 01 27 798 - • • • 
' 

1 lizmı gelirse İstanbulda nizde çıkan haberlerin en mü- Satılık Arsalar: Feriıköyünde Kuyulubağ çoban Japon ve 
oş eden şıralar varmış. . . himmi: «Fırka içtimaıdırıt • kuyulubağ ön sokaklarında kain olup tahmin edilen kıymetle-
bekri dostum işitmiş, fel- İzmirde tayyare biletleri sa- rile mikdan ziralan balada yazılı yirmiyedi puça Arsanın mül-
fellek. aramış bulamamış, tışında bir yolsuzluk şayi ol- ki yeti 8/1/ 930 tarilhindeıı itibaren yimıi gün müddetle müzaye- tarafından ilk konseri verilecektir, Gişeler bilet sanşını de;am 

. 11 • ı geldi: muş ve efkarı umumiyeyi işgal deye vazedilrn.i.liıliir taliıplerin haritayı görmek ve şeraiti anla- etmektedir. 
~ ı I ;ı :. ~ ~ardeşim ~ İstanbu etmiştir. Bunun ~e ~ırka mak üzre muhammen kıymetin yüzde yedi bucfuğu nisbetinde te ••••••••••••••• 

! • · ~ "rt dondum, ~ıra ıçmekten di<vanı büyük Gazı nyasetınde minat akçelerile birlikte 27 /1/930 tarihine müsadif Pazartesi "Mllllyet,, in eğlenceleri 

-· .. 
:: Yaegın - Hayat • Nakliye • Kaza • OtomobU • m••'ully•tl ES 
:: maliye Slgortalarıeı kabul eder. ı::: :: == :: Adres: 4 ilaca Vakıf han lstanbul :: -· --:: Telefoe: latanbul - 531 Tetcraf: lıııttyu E: 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııllııı.. ........ , •••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. ....... 111111111111111111111111111111 

19tte4Neee•~-· 
Yarınki salı akşamı saat 21,30 da 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
meşhur Leh pi yan isti 

FRANZ l70LDEBERG 

Dördüncü aeae 3 üacil trim 
Maarif Vekaleti celllesinin mi1saa 
Iİnİ haiz biçki ve diki • 
KLIYO MAVROMATI 8D IOD F 
aız ve belit bir uoule tevfikan 
etmektedir. Ameli ılikiı bilenler 
mah :ıarfmda ve bllmiyenler üç 
zerfmda beadeae ile tayyör ve tul 
imalini öirr ebilirler. Mektepçe 
rilen diplomalar Maarif Vekil ' 
kabul ve tudik olunur. Osüacii 
riaat denwbıe Şabatm iiçiiade 
lımacaldtr. Taliplerin Beyoğhuı 

Faik P8f8 caddeaiacle Bola -rtn'"' 
nmm ikinci lmtmda 3 a..-.h 
yehergiln9-12ye,l-Se b 
müracaat etmeleri. 

_________ , 
DOKTOR 

SEYFETI1N i , · G;fesadma ugr:ıdım ... Ne büyük bir içtima aktederek bu günü Saat onbeşe kadar Beyoğlu Malmüdürlüğüne müracaat-
ı • ld b 1 Ah Yed' ü 1 Her nevi cilt, frenııi, y.U ve 
'i . lı o um n~ ır ~ey meseleyi konuştu. ı saat s - an. • • • 1 2 3 4 O 6 'l g g bellOfulduiu, idrar dıırJıiı, ademi ik 

: .f 
1 

.1 e şu hava?ıs sahih olsa 1 ren bu içtimada Gazi Hz. sa- 't .. ti t tidan ağnıız .,.. yeni veaait ve el 
:. ı , yiize rakı ıçmekten kurtu- ıahiyettar zevata bu meşeıe Maliye vekaletinden: trikle ıedui ec1er. 

d ' lı !: Jk 1 halkkında sualler sordu ve neti- rJ,. Karaköycle Abdullah Ef. lolauatr 
:ı ı : l zat hala sarhoş eden şı- cede bunun doğru olmadığı an- 28 Şubat 1930 tarihinde açılacak Maliye Müfettiş muavin- 11 yamnda Ferit B. Han 3 lbacü kat. 

1 .ı· .
1 
~arıyor.·· laşrJdı ... Her Tüıık anladı ki liği müsabaka imtihanına ait duhul şeraiti ile imtiham progra- Her gün· ::ı 

,.,: ~i HARP MI? böyle bir şey yoktur ve olamaz. mı. Beyoğlu Oçüncil Noterlip 
~ '. , . ki b ha Reisimiz temiz hakikati mey- Maliye Müfettiş muavinliği için biri 28 Şubat ve diğeri 31 canibi iliaine: 
1~'\ .• ~~ d' u B rp ~op dana çıkardı ve milletine bunun Ağustos 1930 tarihinde iki imthan açılacaktır. ~~e:L'i 1e11edeaberi tııhb taoar-
ı • ;ı 1 ~ • • 19;~ şey 1 ~JO u sal C: doğru olmadığını anlattı. Böyle 28 Şu.bat 1930 da açılacak imtihan duhul şeraiti şunlardır. rufumda halWU1D ve yeg&ae m..ı-
~ '· !. 1l~k kr li vl e . sedane en bir başa malikiyetimizden dola- 1 - Türk olmak nim olan BüJ"iilmdacla Muradiye "°° 
·· · · ... a çe en arasın son . . · A M 1 · b" "nd 1m k •·-"-da nki L- amar.ıı lıaııe-
' 
.. 'h d .. ilik b-L-'-d do yı ne kadar iftihar etsek yen- 2 - li ektep enn ın en mezun o a • .....;"° on _ a 

• , f.r e guze ••.uımı en . A pal 1 b'le bi gıpta 3 y 24 - 30 d k 1m ak. ıİiD Adalar Malmücliriyeti tuafmdaD J !j hidi.s olmuş bir ihtilafın dır. vru ı ar ı ze - aşı ten aşagı an yu an o am . . ecl 
l . ı1 ahi bak 1 iki taraf ile bakıyorlar. Fakat saltanat 4- Namzetler ilan tarihinden itibaren 20 Şubat 1930 tarıhi- ::iis e:&ı~kere ~tı:"ı: 
ı 1 (. ~"!ğ .re t 1 ırsü~skürü' . devrinde maalesef böyle değil- ne kadar doğrudan doğruya Maliye Vekaleti Teftiş heyeti reis- Buıaeka yeel DDe'11 bllmecmıu eylecliğimden iıbu protestona-• 
:,! , 51 enne a eş P yor- di. Kimsenin kimseden hesap liğine istidaname ile müracaat edecekler ve VC9:'ecekleri istida- bilmecemiz halledllmlı t•kll kefideaiae mecburiyet hud olmar 

.~ a bık kr li . . . sonnağa hakkı yoktu, işte bizi lara aşağıdaki evrilm vesaikin musaddak suretlerini raptede- SOLDAN SAGA · ' YUKARDAN AŞACI tur. Şöyle kiı 
•i ~ ( ~~~ sada a ç=.!enısınşın geride bırakan amillerden biri ... ceklerdir. , 1. - Yatılan...,. (5) ı 1· - Noluaıuız <5> Mezlı:ür luıneaia matuamfı lıahnt 
l ·

1 
' , ırnne va_ açaca""ış.: · u Pek ~...ı...:·ı -'-rak bö'yle riH-ilk bir l - Nufus tezokeresi ve ikametgah adr"i. 2. - Nida (2) zaman (2) 2. - ?.aman <2> duğum halde pya Ruı teı.--.ı.n 

" lık be"' ı- ~· ....,, ,..-. - 3. - Deniz kenarmda .., (4) ICJr oldujumdms dolayı mulmlıelei biJaıi. ."'&,· ~ ~ •• 14
• şey ves~e am. · · idare de inhitata sürüklendi ve 2 - Tercümei hal bMbası. ;.,.. . 3. - Elbise (5) (4) oil bınmw te+fil YMl7et ..ıile-

1 t tı Ip cümhunyete çevırsek na land On yerine ufuk- 3 - Askerlik mükellefiyetini ifa ettiklerine veya tecil edil· 4• _ Buclala (4) Cüppe (4) 4. - izaz (5) rek füruhtuaa teıebbüı eclilcliii ı... 
\ ı 2l.url parça ı " un · ı k ldukl sk l'k b S. - Puvım (3) Aleyhte lıuJun.. yım eclilmekte ı.. ele, cariyeleri 31 'ıı~ r r • k. raı· . d kaşla .. ta yeni bir yıldız parladı: miş bulunduklarına daır o ara mensup o $rI a er ı şu e- 5• _ Ciier (3) 
. . m ıçemız e goz Tilık" Cümh . . sinden alınacak resmi vesaik. . mak (3) KiauaullUIİ 1904 tuihinılt Yuaaa 
liıl j >Jııda yaşını iki sene büyült ıye unyetı · · • ·• 6. - Kat'iyen (4) Sel (4) 6. - Açıktan apfa (4) devleti tebeHmclaa ve Anclraa cai· 
1.1· •ı tı . --v I i f 4 - Mektep şahadetname veya tasdiknamesi. k 7. - Biberon (5) 7. - Para koaaa yer (4) Uyaa- reai ahalisinden Möıyö Meaelaoı Da 
'.: 1 ı, j 'ii şey ama bu harekete ı en neşr RB Namzetler imtihandan evel sıhhi muay-eneye tabi tutulaca - dırmak (4) eioli ile akti izdivaç eylemiı olduium 
~ İ tardır lhım gelen şeraiti haiz olanlar tahriri ve 'ifahi olmak 8. - Beyaz <2> Beygir (2) 8. - Nida (2) eihetle lıeyneldiivel cari ahlrinw tev· 
ı l l '.~ nyaşma geldiği zaman piş- ART ST üzre iki defada icra kılınacak müsabakaya_ işti!'li'k edeceklerdir. 9. - 8- (3) llive (3) 9. - Süprüntü toplıyım ...,. (5) filma tarihi ~ y,...... 
ı'l l• ltolmasa. · · Arkadaşlardan 2 feci sayısı çıktı Evvelce yapılan müsabakada bir dafa iştirak ile müvaffak ohpa- !!v~e!!t!!e!!vhi~'~d~i~T~· Üt'~. ~k~iy!!e~du~"yım'!!!!!!!u~um'!!!!!um~i~y!!!e!!si~h~a~k~k~m'!!'!d!!a!!m!!a~l~il~m~a~t!!. '!!!!!!!!! :'!'..-f::U.'=! ;~:..; 
1" ı , :ı rm sözüme güldü: 2 leci sayısı dOn mDteeevvl yanlar ilAn olunan şerai1:i haiz oldukları takdirde bu müşabaka-
··j' .ı ı Aptallık etme! dedi .. Ka- yazılar ve bllyttkltt kDçOklll 30 ya i..+lrak hakkına maliktirler. Mlişabakanm birinci tahriri kıs- 3 - Vergi tarhında ta:kip edilmesi lazımgelen kaideler. Bi- my~~ • .t"L:"~-~~ · 1 el - l kad hi kırk resimle nkb. Tlyatrn kıamıeıla ,..~ ı~ vasıta ve bilvasıta ciıbayet olunan vergı'ler sermaye ve irat ...,..... -- ,__ ..-
d' r l e guze m ç DarUlbed ... aylde Yahndl ve Ha· mı Ankara ve İstanbulda ve tahrirde muvaffak olanların i:kin- a dilmeli caiz cfeiilclir. ı Y, basar ? uz" erine mevzu verglier ve bımlardan her birinin faideleri ve , ____ , h ---•-~- L • • '' · · ı.a mı ıaıı Raalmln eef111 bir karlkattı- ci şifahi kısmı Ankarada olacaktır. Tahrirde muvaffak olma- BU...,ııaıey ,..,,_g.. metr-ım• 
~ · f, B d ? mahzurları • hükmü hekime mukarla o1mıyarak 
'< 1 ı ıt asmaz a ne yapar 111, Yeel edebiyatta Hayn Mu- yanlar şifatıi imtihana kabul edilemezler. Müsabaka neticesin- · fu · 1062 a----'· --•--L-•-' ı.;1m;.;ı ,_ . t 1 • ıı Ne yapacak? Eğer geri bittin, Ercıımeet Behzatıe ee M . M f . . . -· . 1 ak 4-Kanunumedeninin gayri menkul emvalin tasarru na aıt .................... - --·-· ..-
. hi ima 35 da son eserleri. ve Mllelf Fehlmln de kazananlar altye Ü ettiş muaırmlıgıne tayın ° unac - ahkamı· hakkında umumi malilmat. aua1111& tevfilma füruhtana _,,. ka 

· ı ıbCzse ç o zsa ,36 !ardır. olmad -~-- .__ --~-
1 ' resmi. Sleemada: 11 sahlf"yl 5 _ Türkiye de bugün cari olan bil'umum vergi ve resimler nuni '•-...., " ... UDu __.. 

· 
1

•' :t. • • edi lar ki . dolduran enteresan resimler ve Müfettiş mııavinliğfoıe kabul tarihinden itibaren 2-3 sene 'ıle tarh ve cibayet usulleri usulu tahsil ve takibatı kanmıiye. ninia maddei ınahououma binua her 
i·l : 19ayet yor yeru cazip yazılar. Ve bunlardan müddetle bir müfettiş refakatmde Sta1' gördlikten sonra bir eh- hangi bir müıterinia ileride hibaü Dİ 
\ • ..-- Y ı a ........ ....,.- başka Balo, varyete, • nema livet imtihanına tabi tutulacaklar ve bu imtihanda da kazanan- Y , • ....__ --·-
· • J ~--.izı"n aşın -~ft• 1 6 - Muhasebeyi umumiye kanunu ahkami ve bu hususta ki ete • .:....~-- ,.· tıra' ve •-"-" ..,. 

ı ••beb' İklimi' hlkl o b kıı. · mütalealar bütçe ve tabi olduğu esaslı kaideler senei maliye ve lediii iclcli .. ma mahal ı..ı-k " · · · ı•- 1 varmış. ·. . .. ye m ~. - lar mesleki malilmat ve mümareselerinin tezyı"di zımnında en az aynı' -•-•ftda L..'1..,,_ L-L•--- mah 
'· ~ J:!ıatta 16 aşındaki! devrei hesabiye mevzu kanunlar masarifin tediyesi ve ita emri - uu ..... ..,.._....... ·11, tah Y kma enn gu 9 uncu Hariciye Koğuşu bir sene müıMetle AvruPı\Va izam edilecekler Vf' gönderilmez- ve bütrenin murakabası şekilleri. fuziyetiae i'till tı..d eıclllmek üzre 7 

rl tına çı sına mesağ Peyami Safa Beyı'n bu roma den evel Maliye Müfettis. liı'ine tayin olunacaklardır. " Diiohadaa iJıant olan ltlıoa pnteoto-
!iWJI 1 7 -Tilrlcivedeki Mali teşkili t hakkında umumi malilmat. · birer nü"" Milli t .' I' . FELEK ru neşredildi. Baskısı temiz, o- Avrupadan avdet eden Müfettişler teftiş heyetinde beş sene 8 _ Hukuku idare ve hukuk ve ceza mahkemeleri usuline =ngueteleri a:":M'!:ım .:: bi: 

1 
f lkunaklı ve zariftir. Karilerimiz müddetle ifayi vazife etmeğe mecburdurlar bu müddMin hita- dair malfunat. aüahumm lıtaahal v. Defterdarlı.. 

; 'l ıl' l k ı /iri ı bu ki.ıtapta imzanm vadettiği i mmdan evel heyetten ayrılmak isteyen Müfettiııler Avrupada 9 _Basit ve mürekkep faiz hesaplan nisbet ve 'tenasüp kai- ğma ve bir aüııbe-m Aclalar Mel-
, 1 (1 rı-U B m BB bütün güzellkuruikleri bulacaklar- bulunacakları zaman zarfında Hazinece kendilerine s~ edilen deleri satıh ve hacım mesahalan yeni mikyasat usulü. =~;?'~~~it;!,~= 

.. ''f • L i ~ dır. Fiati 50 ştur.. mebali§;in hevM:te bultındukfarı her kamil sene i<;'in "/o 20 bit- 10 _ Ticari usulü de~eri, usulü baı;ite ve müzaafa hakkında ,..... lıir üııbe-
~ l'BCı.HIB necegiml .4şkPoffltkası !enzil bakiye>ı~ni bir. gOna .iti~za Ta~al ka!~a~sı~n Hazi~eye muhta;;ar malumat. :.:.!Ç.!::':li8~!':'e Wz.... Dve bir 
!· 11ımvaylarda seyahat eden Bürhan Cahit Bey arkadaşı- ıade ~ece1denne daır Mahvf' J'e~aletıne Katibı Adılden musad ıı -Tarihi mali ve Coğrafya Tü11kiyenin tabii idari ve maa- nüahumm badettastik tarafıma ita· 
l 1ıım halk vardır ki bilet al- mızın "Aşk politikası" adlı ye- dak hır kefaletname vereceklerdır. da iktisadi Coğrafyası. ımı rica eylerim Efendim. 

\~ ~lüzumlu addetmezler. ni romanı intişar etmiştir. Gü- İMTİHAM PROGRAMI 12 - Türkçe ve Fransızc;a kitabet (imtihanda fıransızçadan, ~:a::.!:::=ed~== 
(! ~1 ";ıdoktör, gelip te: zide romancımızın yeni eserini 1 - Maliye ve İktısat ilimleri hakkında umum malilmat. İngilizçe, Almanca ve İtalyanca vukuf dahi aynca nazari dikka- tasarrifen mukime Madam Ve 
l ı ~i:aniya bilet? diyecek olsa karilerimize tavsiye ederiz. 2 - İstikrazlar ve muhtelif şekilleri borçların itfası tahvil te alınacaktır)... ra DaniolL 
'!~ -- - --- -- _· -
! ~ 'Jlllllget, in tefrllıa• 51 
' 11, 
ı~. 

- - ıha aÇ°ikyaZdım." - -Kanmm Şadiyeye yazdığ1J. ·Onu Size ben anlatayun .... -Yakicİkta-hii kaç ahpap bul ra, gözüne kestirdiği bir genci 
Benim jı.ayatta bir tek gayem mektubu mu okuyorsunuz, Vapurda derin bir sessizlik duk. Bilhassa F. beyle karısı M. içeri alıp, karyola banyosu da 

1 ' 
vardır: Şefiği mes'ut etmek. O- - Evet. var. Arada sırada deniz hışırtı- hanım da orada idiler. F. Bey yapıyormuş!.. 
nun, her ne suretle olursa olsun - Pek insafsızca yazılmış lan cluyuluyor. hazan, bilhassa şaheser bir enai M. hanım az İstanbulda olduğumuz za-
mes'ut olmasını isterim. bir mektup değil mi? dün.en kıvrıldığı zaman, perva- bulunur alüftelerdendir. man, karım Şadiye ile görüş-
Eğer onu mes'ut edeceğinize - Pek değilse de, biraz şid- nenin boğuk sesi duyuluyor, u- Hanımefendiye yüksek bir mek için can atıyordu. Aldığı 

ben emin olursam, bir an tered- detli yazılmış bir mektup. zaktan uzağa, makinelerin işle- yerde, haftada iki gün güneş son mektuptan sonra vazi.yeti-
düt etmem, onu derhal size yol-

1

. - Karım sonradan: ikimiz- diği duyuluyor. Dalgaların U· banyosu tavsiye etmişler. Ha- ni tamamile değiştirdi. 
tarım: den birini tercih et 1 deyip kaç- gultusuna alışan kulaklar, o se- nnnefendi,yalruz avret mahalli- Şadiye mektubunda beni göz 

- Alın, derim, sizin olsun 1 mak fikrinde olduğunu söyledi. si duymuyor. n.i biraz öııtenıbimıaryo ile hafta lemesini tavııiye ediyordu. O, 
Ona karşı olan aşkım, bana Bereket versin kaçmadı. Nite- İhsan Şefik Bey, maceranın da iki gün ayazmada güneı ba- bu taV$iyenin inadmp hareket 

bu fedak!rlığı yaptıracak ka- kim mektubu rucu idi. Yürüme- sonunu anlatıyor. nyosu yapıyordu. Hem de ne etmeğe bafladL . 4J Lf8ift 
ir dalda durduğunu gör- dildiği zaman, Şefiıkten uzak dar kuvetlidir. · ğe başladığı yoldan geri dön- - Yakacıkta sakin bir kaç günleri biliı:. ınisiniz? Cuma ve Meseli: 

. ıı. Aşk hususunda, ipi ile kalmağı tercih ediyonmnuz. Ben de sizin .zekimza kani- mek istiyordu. gün geçirmeğe gitmiştik. Hal- Pazar. - Canım nkılıyorl diyecek . '* iıııilmez. Y aıkacılkta kaçamak yapıla- im. Zeki bir kadın olduğunuz · Bazı ihtiyatlı toförler vardır. ! buki bir gün bile dinlenemedJk. Bu haberi beşaret öyle çabuk olsam, eanesem, hemen: 
e, Yakacığa gelmediğiniz cak yer de ycıkıtur. için, her halde sözlerimi cerhet Sık sık frenlerini muayene eder İstanbulda yazın rahat etme- duyldu w yazıldı ki haftanın "M. hannna gitaenel diyor-
e tefekkür edecek deği- Şefiğin, fena bir kadına düş- mez, hissiyatımı makul bulur- ler. İşte Nimet te, istediği nok- nin imkiru kalmadL Meğer ki bu iki günü ayazma ve civarın- du. 

h lunu dediğiniz gibi, feda- mesi ihtimali olduğunu imi e- sunuz değil ıniı tada derhal durup duramıyaca- insan kışın sayfiyelerde otur- da durup oturacak yer kalını- Kapmm önünde tesadüf et-
da 1ıelelıiri etmiyorum. diyor ve yükaek seviy.el.İ!' bir o . ğıru anlamak istiyordu. sun. yordu.. tik ıni? 

rai artık iyice tanıdığınızı kadın olduğumuu aöylüyorau- ÇUDCQ kısım Bundan som:a mektuplar aey Yakacıkta cazbant yok am- O yanıp esmerleşti ıni bil- "Siz §Öyle biraz yürüyün, 
mıu:nuı. nuz. rekleıti, sonra hiç mektup ya. ma, gramofon var. Hele Cuma mem, yalnız erkekler kıpkırmı- ben geliyorum" diyip içeri gi-

; de sizi peık ilıi tanıdığı- Sevdada S«Mye. meeelai _ 3 _ zılmaz oldu. günleri, hava almak için gelen zı oldular. riyordu. 
ımnim. mevzuu bahiı değildir ve bir er Mektup faslı bitti diyebili- bir alay kadın ve erkegm, ayaz- Banyo, akşamlan, hatta ge- Maksadını, gözettiği gayeyi 

. ı:acığa neden gelmi-yorsu· kek herzaman, münasebette bu- Şefik Bey kamarumdan çık rim. ma başında, güneş altında danı celeri de devam ediyordu. Ya- anlıyordum. Şıpsevdi olduğu-
eüyor mısınız? lunduğu kadından daha fenası- mış. Merakla sordum: etmeleri acınacak şey... kacık geceleri çok serin olur. nu bildiğinden, M. bannm sev-
dan ben size söyleyeyim. na düşebilir. Beterin herzaman Yavaş yavaş yanıma geldi, - Peki, netice? Beşerin münasebetsizliği, li· Buna rağmen hanımefendi, memi bekliyordu • 

. iiCığa gelmiyOl'8UDuz, çün beteri vardır efendim. elini omuzuma koydu, eğildi, 1 Güldü: yetenahinin zevkiııivıeriyonnUf bahçesinde çok dekolte, incecik · 
:ı.'iılile rahat görüşemeye- İşte temas ettiğiniz üç nokta sordu: - Bu macera sizi çok sardL .. diye bir riva et var. · 
aiz... hakkındaki fikirlerim. Zannı- - Neredesiniz? .. .. 
riyetiniz biraz 
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Ekonomi -Ticaret odası azas 
10 kişilik çete efradından altısı Barem Gümrükte tasfiye Emanet hesapları Mukayyet 16,000 azadan 5,000 

1. d d t d'ld' Talimatname Vlla- 60 memur açığa mı Tetkikata devam d d 1 'ld' 
po ısçe er es e 1 ı yete dün tebliğ edildi çıkarılacak? edilmektedir 0 a an çe {J 1 

Y eşilköyde birçok 50yğuncu- dı. Dehşetli. bir dayak atmağa J. R.. . d . . Aldığnnız malUnıata göre kuruş 30 paraya çıktıktan s 
tık vakalan olmaıkta faıkat fail başladı. Can k!orkusile bağrr- darel hususiye ve Emanet · us?IDat 1 aresınde tasfıye Şimdi merkez hesabatı İstanbul Ticaret Odasına miı- ra 1029 kuruş 30 parada kap 

k dnn. e I b d netıcesınde 60 memurun çıkan- k ' • · · · ~ ri bir türlü yaıkalanarnama - m mur arı arem en laca - 1 a i olm tetkik edili or .a~yet aza mıkdan 16,000 kı- mıştrr. 
ı idi. Zabıtanın mütemadi ta- -o- istifade edecekler R~ ş Y uştu. . g şidır Dünkü kambiyo alım ve sa 

· d · B' h fit l k k J . , . . . usumat başmüdürü Seyfi B. Cemıyeti belediye hesapları Faka·t . d" k d t ki ıarriyatı neticesın e çetenın ır a a 1 va a ar Vılayetler ıdareı hususıye bunun doğru olmadığını söyle- tetkik encümeni 929 senesi he- . . şı?1 ıye · a ar . er mı 15,000 !sterlindir. 
ıi r kısım efradı yakalanmıştrr. Son bir hafta zarfında şehri- ve belediyeler memurlan hak- miştir. saplarını tetkike devam etmek- tıc~r~t, ınfısah veya na~ıl do- Altın 907 kuruştur. 
Iırsızlar on kişidir. Bunlardan mizıde 142 zabıta vakası olmuş- kında Barem kanununun tatbi- İstanbul paket ümrü"ü ba - tedir. layısıle bulunların, 5:000 ı. Oda~ İstikrazı dahili 96,25 ten m 
.fiyazi, Teytnıllaıh, Şevki isim- tur. Bunlar meyanında yalnız ki için hazrrlanan talimatname katibi Cemal B Jalata f care~i Emanete merbut ve mülhak dan ayr~Iı:nış. ve. a~a mıkdan amele görmüştür. 
!tısı yakalanmıştrr. Bunlar, 90 sirkat vardrr. Hırsızların 75 dün Dahiliye vekaletinden Vila dahiliye gümrUfü merkeız me- bütçe ile idare edilen devairin 11,000 kı~.ıye ı~ış__tır. . --o-
prindeki sabıkalılardır. Bekçi tanesi tutulmuş, 10 yankesici- yete tebliğ olunmuştur. murluğuna, merkez memuru lh bütçelerinin tetkikatını ikmal Taahhudatı~ı. ıf:_ı etmemış o-
sul'un çeteye yardnnda bulU11:- lik vakasının faili meçhul kal- Enc~eni vilayet toplana- san B. Galata gümrüğü başme- etmiştir. Şimdi Emanetin mer- !anlarda~ tahsılı lazrrngelen pa Murakip Ali Bey 
luğu yapılan tahkikat netice- mıştrr. Ayni hafta zarfında 18 rak t~ım~~amey~ göre ~- murluğuna tayin edilmişlerdir. kez bütçesini tetkik ile meşgul ra 500? lıra .~atlardır; İstanbul Ticaret müdürly 
;inde anlaşılmıştır. Çete, şim cerh, 2 yangın, 2 cinayet, 3 in- şat butçesını tesbıt edecektır. --o- olmaktadır. Yem teesus eden tıcarethane miırakiplerinden Ahmet Bey 
liye kadar, Yeşilköy posta mü- tihar vakası olmuştur. -o- Postada Tetkikatta büyük bir yolsuz- ler ?çay _zarfı!1da ?daya ~ay- vazifesine nihayet verilmişti 
Türünün, tüccar Mecdi B. in Bunlardan matla Otomobil ve Fidanlıklar n açığa luk görülmemiş, ufak tefek ha- dedılmedıklen takdırd_e takı.bat Miirakip Ali Beye de işt 

t<'iler Ef. nin, Madam Emilya- tramvay tarafından yaralanmış . .. .. . . .. . çıkarılanlar talar görülmüştür. Y_apılacaktır. Son tasmf netıce- el çektirilmiştir. 
· ırn evlerini ve birçok dükkanla 16 kişi vardır. Zıraat mudf?dnye1tkı but~e~ıne İstanbul postanesi muhabere --o-- s

1 
ındbe 5~ ~acir, y~ni iıhda~ eı:li- Ali Bey hakkında yols 

ı soymuştur. Bu yaralılardan 7 kişi nak- geçen sene ı anı tesısı ve memurlarından 8 k" . f T k • J • en· eşıncı sınıfa ıthal edılmış- 1 kl 1 
Son olarak soyulan köşk, ledildikleri hastanelerde b1- mütehassıs celbi için tahsisat tabi tutularak vazifi{e~~eı~~~= a sı saat erı nerede tir.. Odanın sadece ticaret iş- o~ana~a~ıd~t~rl~~kü~:~~e ~a 

')öyçebanık: memurlarından M. müşlerdir. konmuştu.. . yet verilmiştir. olacak? leı_ı.~e mı;_ş~ul olarak sanayi me 
1-Jarkel'indir. Köşk, büyük bir -o- Fakat şımdıye kadar Fransa --o- . . saılıne lakayt kaldığı Odaca kikat yapılmış ve evrak İktis 
'1ahçe içerisinde iki katlı bir bi Tevkı'fhaneden k ya mütehassıs celbi için vaki o- T · 'J G Ba_zı ot.oı:no~ıllerde taksı sa- gayri varit görülmekte, mesai vekaletine gönderilmiştir. 
ıachr. Hrrsızlar, köşkün arka- açnuş lan müracatlerden müsbet bir eot 1 ot ye vapuru atlen gelişı guzel ye~lerde b~- proğramı dahilinde Oda mua- --o-
ındaki mutfaktan girmişlerdir. fakat vakalanrn1ş netice alınmadığı cihetle Vila- Marmarada pervanesinden l~uyor. Emanet taksı saatlerı- melatının yürütüdüğü beyan e- Ankarada sergi 
Hırsızlar, günlerce süren tetki- Üsküdar tevkifanesinde sir- yet mütehassıs celbi işini lktı- kazaya uğrıyan Teofil Gotye nın a~-~ı ayrı ~~rl~rd~_bul~a- dilmektedir. Sanayi birliği Ankarada b 
>at neticesinde pilanlarını ha- katle maznun Hikmet gardiya- sat vekaletine yazmıştır. vapurunun Haliçteki havuzlara sınkı . 1 eye ~u.saıt gormuş v_e --o- sergi açacaktır. Birlik ser 

1 1 "h et S 1 gu·· y · ·ı·k · t.. ·· · · d girmi e k t k k ta sı saatlerının behemehal dı- E h' - h . . ·ıramış ar ve ı;-1 ay a .1 
•• - nm gafletinden lbilistifade ken ~~ışç~ •. enstıt u_~u ı~ın .e • Y re e rar dışanya çı - k · - ene ı ınuta assıs fYJttı h 1 kl b 1 s 

1ü gecesi 1,15 tırenıl~ Yeş~lkoy disini pençereden atarak kaç- e?1~aki mılliyeden munasıp bır tıg~ _".e _Kabataş önünde demir- re sıyonun bulundugu Y.erde . . ,... gf:~rş~h~i~~dea6t~:i~~e: 
• gelmişler ve evvela Melıh B. t T k" t" . d H"k çıflık aranmaktadır ledıgını yazmıştık Gemı· çift bulunmasına karar verınıştır. Sanayı ve Maadın Bankası 

mı.: ır. a ıp ne ıcesın e ı - · · B · · t·· 1 5 ··h fabrı"kala hakk d tetk"k t cat ve den· fabrı'kalan m 1 · d bir memurun otomobil ., . . k" r "f . unun ıçın şo or ere ay mu - rı ın a ı a - amu 
smıı_ı e k bir met Beşıktaşta bır evde sandtk y J · · hb . ma ıne 1. ve çı t uskurlu ıse de, let verilmiştir. ta bulunan ecnebi mütahassıs tı teşhir edilecektir. Bu sene 
. araJında saklanara uzun içinde yakalanmıştır. a ova ıçın re er . bu mevsımde tek uskurla hare- B d b k b l 1 M Vayze dün kendis· t kl"f sergı"de den"cı"lı"k pavyonu de TJüddet köşkü tarassut etmiş- keti do -ru .. .. d" un an aş a azı yo cu ar . ıne e ı 

d" Beh. · R ül et ol -o- Seyyahin cemiyeti yakında B h ~ 1 gorulmem~kte ~r. geceleri taksi saatindeki raka- edilen murakiplik vazifesini ka işinin bir sene içinde ne kad 
· ~: 1

r. ktçı. ~s B \ ~~e Yun Uç vangın haşlangıcı Yalovaya dair bir kitap çıkara- e ~me ~ ~urada tamır edıl- mı iyi görmediğinden şikayet bul için lazım gelen eraiti ban- inkişaf ettiğini gösterebilece 
'Os~e7elm e ımı~ enlçı un ı ÜskUdarda Paşa limanın caktır. Bu kitap Fransızca, ln- ı m~ı m;c urıyeti vardır. ediyor. kaya bildirerek Romanya ya git tir. Sergi Ankara palasta aç 
'\ ~ a r 7aı:ad ya :ş ı:a~~ da un değirmeni amelesine ait gilizce ve Almancaya tercüme ~z~ en adamlarına nazaran! Emanet saatin içindeki raka- miştir. Kambiyo meselesi do- Iacaktır. 
~ art p~ ·~:.~ tte 

0
Y,;e'::di

1 
B · barakalarda yangın çıkmış sön edilecektir. ge~ınındpervdanesi havuza gir- mm görülebilmesi için saatle- layisile bu şerait tetkik edile- --o-

a~ı dan bi~ ı a a - B kir. du··ru··ımu··ştur·· ' Yalova rehberinde resimler me ~n e e_ğiştirilebilir. Bu rin üzerine birer lamba konul- reli. tasvip edilirse mütahassıs 
sın ı n e r zatın uşagı e · . . d 1 k b"lh y 1 1 takdırde gemınin b tarafına . d d"J k . Ticaret milmes.tll/lklerl 
l d b 1 akt _ 2 - Göksuda Kandıllı cadde- e 0 aca 1 assa a ova su a- • aş masına karar vermıştir. avet e ı ece tır. t 
e çete arasın a u unm . a . f · n hakkında malumat buluna- eşya yıgılarak baş tarafı batın- ı .. . -o- ktisat vekili hariçteki tic 
ır Polis tahkikata ehemmıyet sınde frrıncı Osman e · nın so- k lır arka taraf yu··k ıt·1· e per Bazı şoforler de takısı saatle- ret mümessilliklerine. ilavete 

' · b ku 1 t t muş söndii- ca tır. 1 se 1 ır v • · d · b" h"l d h Karnb' ' f' tl ' 'e devam etmektedır. a rum an u uş K" b b im · · D ··1 · venedeki arıza bu ti berta- rın e yem ır 1 eye a a baş < "O ıa erı Odesada, M11S1rda, Balkanlard 
d .... 1 .. .. ıta ın ası ası ıçın aru - sure e 1 d B 1 1 Cetenin mütebakı efradının uru muştur. f"" k" b · · y ı raf edilebilir vurmuş ar ır. un ar yo cuyu Dün Borsa da İngiliz lirası birer mümessillik daha ihda 

3 D 1 Pderede Bostan so unun ımya şu esının a ova · t m b"le l d 1 la pek yakında yakalanması - 0 a .. ı h kk d k" b kl 1 --o- 0 0 0 1 ama an evve saa- 1029 kuruştan açılmış ve 1031 tasavvurundadır. 
uvvetle ümit edilmektedir kağında kömürcü Şabanın duk- s1:1 arı a ın a 1 rap.oru e e- S · ı: . . • tin antresinden istifade edebil-
. -o- · kfuuna kundak konulmuş.Halil nıyor. Yalova rehben basd~ık- eyrıseıaının vekalete mek için saati hareket ettiriyor 

Valide hanında bir isminde biri şüphe üzerine ya- tan .sonra ~vrup~ ve A?1erı~- ra ru lar. 
kalanmıştrr dakı seyahın cemıyetlerıne gon po y 

1 
b"l b" dik 

k · d ·ı kt" S · f · . o cu otomo ı e ın ten va a 4 hırsızlık vakası erı ece ır. eyrıse aın ıdaresi Avrupa 1 · 1 · 1 
1 Mu .. tekait Mehmet Nuri -o- ve Amerikaya vapur işletebil- bsc;ınrkaa evvetrce ~şl emıl dş.ko an saat Evvelki gece saat 8 de, Va- - k . . , ır ç me o ı er e ı ten son-

ı ide hanının ikinci kemerinde Bey, dün Balıkpazarından ge- Bomba ile balıkçılık m~ ıçın sa~ınl almmasıl 1~.ım- ra rakamlar kaydedilmeğe baş-
27 numaralı odada müthis bir çerken meçhul bir yankesedye ge en vapur ar a bu hat ar uze- B f" 
' ığlık kopmuş ve hadiseye za- saatmı çaldınnrştır. Bomba ile balık avcılığı ço- rindeki seferlerin getirebilece- lanıyor. u suretle şo or mesa-
>ıta memurlan koşımu.şlar ve 2 _Meçhul bir tavcı, adi bir ğalmışt_ır. Balıkçılar cemiyeti ğ! kaz~ç hakkında yaptığı tet- f~d~~ _kazanıyor. Emanet bu 
;üriiltli çilmn odada bir kadın saati Kantarcılarda Mesut e- bom?a ıle balık avlanan yerleri kıkatı bır raporla İktısat Veka- turlu hile yapanlan da cezalan-
ıe iki erkekle karşılaşmışlardrr fendiye 14 liraya satmıştır. tespıt etmektedir. . . !etine bildirmiştir. dıracaktrr. -o-
Bağıran kadının ismi Nimettir. 3 - Kasrmpaşalı Şerife Bal- Bu yerler Pendık cıvarmda- --0-

~imet H. koşuşan memurlara cilar mağazasından bir atkı ça- dır. Fırka heyeti idare Numarataj ll?vhaları 
1 1 larken Ya'-lanm,..,trr. Balıkçılar cemiyeti bu husus- · • Sokak lavhalarrrun Cemiyeti .ıadiseyi şöy e an atmıştır: ~"' ·~ T" ··d· · · rıvasetı 

" _ Tütüncü İsmailden 1000 4 - Bebekte Eczacı Hasan ta ıcar~t ~u ırıyetıne müra- - belediye tarafından tetkiki ge-
'ira alacağrrn vardı. Parayi ver- Beyin köşkünde oturan esbak caat e:ınıştı_:· .~ayet bo?1ba. ba- Cumhuriyet Halk Fırkası ye- ciktiği cihetle evvelce yapılan 
'llek bahanesile ben! odasına ge sadnazam Tefik paşanın dai- lrkçılrgının onune geçılemıye- ni idare heyeti ahiren toplan- mukavele encümeni emanet ka
tirdi. Yanında Zeynelabidin resine hırsız giımiş ve bazı e- cek olursa balık yatakları mah- mış ve riyasete Cevdet Kerim rarile ~·etmiş gün temdit edil-
vardi. Birdenbire üstüme atıl- şya çalarak kaçmıştrr. volacaktrr. B. intihap olunmuştur. miştir. 

1
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Meyrutigetin ilk glinlerinde Babuali yo
Jıuşunda gazete yağmuru - Kamil Paşa 

ve ittihatcılar gazeteleri - ilk 
gilnlerin bazı hikayeleri 

Meşrutiyetin ilanını:ı ilk ?~ du. Çak geçmeden Tevfik Fik
gününde doğrudan dogruya ~çı ret çekildi, Hüseyin Kazım Bey 
ne kanştığrrn siyasi rollenm Selanik Valiliğine gönderilerek 
bittikten sonra her güo. ibrete, «Tanin» sade komite gazetesi 
tetkika ve hikaye o1mağa de- oldu. 
ğer türlü türlü vaık'alar tezahür Bu iki gazete, daha ilk hafta 
lerin seyircisi oluyordum. Hele lardan başlamak şartile biribi
Babıall caddesi gazetecilik, mu rine zıt kurulmuştu; çünkü ka
harrirlik noktalarından çok tu- binesini yapan Kamil Paşa Ba
haf manzaralar gösteriyordu. bıalinin gilya istiklalini istiyor, 
O ne idi? Sanki memleketin eli «Tanin» ise İttihadı terakkinin 
kalem tutarlarının hepsi muhar «nigehban» lığı namına müdafa 
rir oluyordu? "Kmin beş on pa- asını yapıyordu. Siyasi ve ol
rası varsa hemen bir gazete kur dukça mühim membalardan 
mağa kalkıyordu? Hazır parası, kuvvet alan bu i,ki gazeteden 
Jl-nıyanlar evlerini, mallarını ! sonra İttihadı terakkinin vakti
sa1:ıp matbaa ve gazete açıyor- le Pariste çıkardığı «Şurayı 
tardı. İntişara başlıyan günl~ Üm~et». i ~e_Ydan ald~, böylece 
gazetelerin sayısı elliyi geçm.ış komıtemn ikı gazetesı çabalı
ti · m,.cmualarm risalelerin he- yordu. • 

'b · ktu Babıalı yokuşunu dolduran, 
sa ı yo . ı ı 

Temmuzun 22 isinde İstan- gazete satan arın çanta arın-
bulda günlük olarak "İkdam", dan taşan ve gazete satanların 
"Sabah" ve «Terceınanı Haki- boğazların.~ Y~.rt~.n :".~ ~oran da
kat" den başkası yok iken Ser- ha başka turl~ turlu ısu;ıler ı.:.ar 
veti fünunun yevmisi başta ola- dı: Millet'. İttıfak, ~etın, ~u_:
rak liste gittikçe uzuyordu. Ki- riye~, Y enıasır, Rasın, İstık~~l 
ta K eb t"n «Resimli ga- Basıret, İbret .... Ve daha ır 

pçı ar eı Id" ki 
zete» ismile çıkarmakta o ugu ço arı. . . .. k' • 
SÖnük bir risale Abdullah Züh- Bunların kıını o;.~n"d' ımı 
tü merhum tarafından «Gaze- iki hafta yaşıyor,.~ ~P. gıA&rui 
te» unvanı altında günliik yapıl du. Türde gazetecıkerlmınm k' 
dı· So bir «Yeni» ka aziz zamanından a a en es ı 

• nra yanma K' · ı Ali Süav1 vak'ası zama-
tarak «Yeni gazete» oldu ve a sı o up ··ıh "d" .. d""rdil 
mil pa~anın gazetesi idi. Hüse- nında Abdu :ımEıf ınd~u; u .
Yin c ~ · Tevfik Fikret ğü meşhur Alı _ en ın_ın yen~
ın h ahı~ Bey.. . K' m Be den canlandırdıgı «Basıret» bı
y' er um ıle HuakseyTın .a~ı i kur le kısa ömürlli çıktı. Mecmua 

' Yanına alar « anın ı· ı rda sa 
rlu • İtti"h d t kki komitesi- ve risalelere ge ınce o!1 a . -
~ a ı era . idi. Bunlardan şımdı orta-

da yalnız «Karagöz» vardır. Kasi membalardan kuvvetini ala- Asyalrlıktan Avrupalılıga gec;
rag.özü_m~rhum Fuat Bey meş mıyan gazeteler sonbahar yap- mek olmalı idi. Hayfa ki bu 
rutıyetın ılk haftalarında çıkar rakları gibi dökülüp giderken kat'i adımı bize attıracak kim
dı. Fuat Bey dahi A~~ülaziz bir de ortalığı velveleye ver- se yoktu; hep bucalryorduk; 
zaman.mm «Hayal» ~ıbı meş- mek ve guya hak tarafından gö meşrutiyetten ve hürriyetten 
hur mızah gazetelennde çalı- rünüp her şeye itiraz etmek is- dem vuruyorduk, sonra kadm
şanlardan idi. Mizah gazeteleri tiyenlerin ve şuna buna çatan- lan açmak sözünü ağıza alamı
A~ülazi_z d:V~nden Abd?lha- lann gazeteleri sürüm buluyor- yorlardı. İrttihadı terakki için
mıt devrıne mtıkal eyledıkten du. Bunlann başında zavallı ho 1 de beLki cezri inkılap ruhunu 
sonra 1878 de ilk Meclisi Meb- cam Murat Beyin «Mizan»ı var taşıyanlar ve duyanlar vardı, 
usanın kararile hep birden or- <lı. Murat Bey merhum Mekte- fakat onların çoğu, hele sözleri 
tadan kaldırılmıştı; o vaktin bi Mülkiyede benim neslime 1 nafiz olanları mahdut düşünce
mebusları mizah gazetesi çık- hocalık ederek en büyük inkı- li adamlardı. 
masını istemişlerdi. İşte Fuat lap ruhlarını telkin eylediği i- Gittikçe müteassıp ve cahil 
~ey m~rhu_?1 memleketimizin çin «Abdülhamit» tarafınc' ~n, güruha istinat ederek oradan 
ılk karıkatur matbuatını kuran o tarihte yeni ihdas olunan Dü- kuvvet almak istiyorlar ve son
lardan idi ve ilkinci meşrutiyet- yunu umumiye komiserliğine ra sözün, içtimaın, matbuatın 
te del1hal «Karagöz» ü tesis ey tayin olunmuş ve gazetesi bı- hürriyeti var diyorlardı. Cahil 
lemisti; halkın ruhunu ve psi- raktırılmıştı. Murat Bey ateş- güruh ise «Hürriyet» kelime
kolojisini çok iyi ıbildiği için li, ve kaynıyan bir ruha fakat sini istediğini yapmak, kanunu 
Fuat Bey Karagözü iyi tuttur- terazesiz hir hırsa dii kün oldu ve kimseyi dinlememek mana
du. ğundan Düyunu ıunumiyenin sma ~ımıştı. Vergi vermek bi-

Bugün ortada Abdülhamit bol maaşlı memuriyetinde du- le istemiyorlardı. 
devrini görüp yaşamış ve İtti- ramadan meşrutiyetten epey Kuvvetini gizli ve siyasi 
hadıTerakik zamanını geçirmiş evvel Avrııpaya kaçmıştr ve mell'hafardan almak üzre bir 
benim «Serveti fünun - Uya- «Mizan» ı Pariste çıkarmrştı. kaç gazete dnha türemişti. Bun 
nış» ile İkdamdan başk~. ga~e- Murat Bey Pııristeki genç lardan bisi Sabahattin Beyin 
te kalmamrştır; «Karagoz» ıse Türklerle yani İttihadı terakki «Osmanlı» sı, Türk ve Müslü
ı908 denberi bize arkadaşlık e- yaranile geçinememişti. Abdül- man olmıyanlann «Sadayı mil
diyor. hamidin dılJvetini kabul ederek let» i, Arapların naşiri efkan 

Srralanıp çıkan yevmi gazete İstanbula dönmüş ve mesnıti- gazeteler ve nihayet «Serbes
ler içinde kuvvetini siyasi bir yete kadar Anadoluhisarında ti» gazetesi idi. Bunlann yaz
membadan alanlardan başkası kapalı bir ömür sürer olmuştu. d•klan biribirlerine hücum ma
tutunamadı. Bizim yevmi Ser- 1908 inkılabında Murat Bey A- hiyetinde idi, onlarda milli ve 
veti fünun hiç bir siyasi zümre- nadoluhisarından İstanbula in- vatani mefkfire yoktu ve gittik 
nin sevkine tabi olmak isteme- di ve Mizanı üçüncü defa ola- çe kuvvet aldıkları membalar 
mişti; müstekil kalmak istiyor rak ortaya attı, bütün manaııile namına ortalığı kanştırmağa 
duk, bu mümkün olamadığı i- her şeye ve şekle itirazcı idi fa uğraşıyorlardı. 
çin 1908 senesi Şubatında gaze kaıt kendisinin rengi belli de- 31 Mart vak'asına kadar sü
temizin yevmi nüshasını kaldrr ğildi. Prensi pi ne idi? Yeni ka- ren ve alevlenen bu matbuat 
dtk. 1891 denberi devam eden fa mı, eski kafa mı anlaşılmı- kargaşalığına aşağılarda tekrar 
haftalık gazetemizle ve matba- yordu. a>vdet eyliyeceğim için şimdi 
amızla iştigale karar verdim. 1908 irıkılabmın neticesiz ka- meşrutiyetin ilk günlerinde 

Babıall yokuşu 1908 de ve on lan ve sarsıntılı geçen hayatı, göııdüğüm bir kaç tuhaf ve ib
dan sonra gazeteci almağa he- şu yeni ve eski kafanın cezri retli vak'alan hikaye eyliyece-
ves edenlerin çok servetini ye- surette biribirinden ayn lama- ğim ! • 
miştir. Kabil olsa da bu uğur- masmdan ileri gelmiştir. Dört * * * 17 /30 Temmuzda Tür
da dükülen paraların yekunu beş asırdır eski kafada yaşıyor, kiyede ilk matbuat cemiyeti 
toplansa insanı şaşırtacak bir eski kafalrlann dediklerini din- teşekkül etmiştir. Bu cemiyet 
meblağın karşısında kalınz. liyorduk. !nkrlap yapmak de- 1908 de kurulduğu halde büyük 

1908 inkılabından sonra, siya mek kafa ı de~i tirmek ani muharebenin <ırtasına ka<.la 

* * • 
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kutla kaldı, ı917-de Berlin mat 
1 
ıar ·Fehim- PaŞay!· Bursad 

buat cemiyeti TÜI'k gazetecile- «linç» edereık öldürdüler. 
rini davet eyledi, derhal uyku- ; * * * Padişahın ikinci mab 
daki matbuat cemiyetini uyan- ' yincisi ve sarayın en ıkuvvet. 
dırdık. Mahmut Sadı:k Bey reis adamı olan Arap İzzet Paş 
oldu, daveti kabul ettiler. Al- 21/3 Temmuzda «Marya» h 
manya ve Avusturyayı gezdi- minde bir İngiliz vapurile h 
ler. Şimdiki matbuat cemiyeti tanbuldan kaçtı. İzzet Paşa A 
1908 de kurulan cemiyetin ha- dada oturuyordu; oradan bi 
lefidir ve bir çok safhalar ge- İngiliz romörkörile Mannan 
çirmiştir. ya açılıp «Marya» İngiliz vap 

* * * Mahut «Sabah» gazetesi I runa binmiştir. Çanakkaled. 
Abdülhamit zamanının en fena . vapurdan İzzeti almak kabil c · 
görülen matbuatından olduğu ; rnamıştır; çünkü İzzetin elind , 
için oradaki muharrirlerin ço-1 Padişah tarafından hususi hi: · 
ğu meşrutiyetle beraber ayrıl- metle gönderildiğine dair b j 
dılar ;halbuki bu gazet eMuda-

1 
emri resmi vardı. 

nya mutarekesine kadarçok me * * * Merhum Namık Kem, . 
ş'um r~ller.o~n~ya~ildi; çünkü. li~ damadı ve Ayanda reislik ı ~ 
meşrutıyetın ıkıncı senede Sa- mış olan muhterem Rifat B 
balı, Mahm•t Şevket Paşanın ' Efendiden gazetemize bir me 
gazetesi oluvermişti. tup geldi. Büyük Kemalin y< 

* * * Abdülhamidin gözdesi dığı ve neşre başlamış olcluğ 
ve ziraat nazın Selim Melhame mühim «Osmanlı tarihi» ese ' 
Paşa çok açık gözlülük ederek ni jurnal edip menettiren «S 
meşrutiyetin dördüncü günü to Iahi» yi Rifat Bey mektubuı 
parladığı servetile bir İtalyan da teşhir eyliyordu. Salahi m 
vapuruna atladı ve İstanbuldan baamıza geldi, bunu inkar e 
kaçtı. Selim Melhame vüzir mek istedi.Halbuki Salahi 18 · 
rütbesini haiz vükeladan idi, da maarifin sansör meclisin< 
Kızını bir İtalyana vermiş ol- aza iken Padişah aleyhinde g . 
mak sayesinde İtalyanlann hi- li bir eser yazmış ve sonra & 
mayesile savuşmuştu. Bu nazı- ya bu eserin müsveddelerini f 
nn üç kardeşi daha vardı ve lup takdim edereılc büyük ıı 
hepsine Beyoğlunda Melhame mesele yaratmış ve onun tali 
yerine Malfame derlerdi. kine kendisini memur ettirmı ' 

İkincisi «Necip Melhame» i- ti. Bu yüzden ben daha p 
di, Padişahın çok sevgilisi idi. genç bir muharrir iken kara 
Yıldız sarayında camiin karşı- şim Ahmet Rasim Beyle b 
smda, bir araba içinde bomba likte tevkif olunup Zaptiye rr 
patladığı zaman tahkik heyeti- zaretinde tazyik altına almrr 
nin başına ge.~mişti ve çok iş- tık. Ben vak'ayı Salahinin y 1 
ler yapmıştı. Obiir Melhameler züne vurduğum zaman matb · 
Düyımu umumiye ve Reji gibi da odamızı doldurmus olan !
ecnebi elindeki idarelerde idi. miyetli gençlerin eli~den ac 

* * "' Abdülhamidin İstanbul mı güç kurıtardık. Salahi oge 
halkınin başına bela yaptığı lerin önünde ciirümlerini itiı 
mahut Fehim Paşa, Sadırazam ederek hepsinin ayaklarına ı 
Arnavut Ferit Pasanın himme- panıp ve yerlı-rde siirünüp ~ 
tile Bursada sürgün idi. Bu a- varlanmıştı. Fakat ı:o?ra.' 
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1 Iıt 
' ~ocukluğumuzda kaç kere hi ! ' 1 ıB?esini dinlediğimiz bir sırat 

.~ l , 1 irüsü vardı ki, cehennemin 
ı Y 

1 tün o korkunç uzunluğunca 
:: rilmiş kıldan ince ve kılıç

ı keskin bir şeydi, ve tekmil 
; ı :ielmıi.nler ancak onun üzerin-

det>ı geçerek cennete erişebilir
! •az~di. İşte her kalem ve her 

fat kazanan bir muharrir için mayalım. San'atkar da herkes görüp tasvir euebilmek için on-

1 
en büyük merteıbe ihraz edil- ., gibi bir insandır. Ve o da sayi- ı dan hariç olmak lazımdır. İn
miş değildir. Önünde aşılacak nin mukabilini bekler ve bekle san alıştığı b'rmuhitte bircok te 
daha bir çok merhale ve alnın- mekte haklıdır. ferrüatı farkedemez. Fakat bun 
da akmlacak birçok ter vardır. San'at aşkı! Ulvi bir şey. Fa- 1 b' b .... pek. . .. 
Bu merhalelerin ucunda muhte kaıt niçin ve ne hakla san'atkar- ~n ır ya '.111credgozu Yal ıyı go 
şem ünifunnasiyle layemut A- dan daima fedakarlık istiyoruz. rur ve taşvı~ . er. ~ız ro

tesna olara_k belki de az ~ku- kademi Fransez azalığından da Onu biraz da teşvik ve himaye ma~cmm muhite ka~ı ~~r se~~ 
muş oldugunu da zann~diyı; bulunduğunu söylemek zaittir. etmekte elimizden gelmez mi? patı duyması ve gorduklennı 
rum. Fakat muhakkak ki, daı- Halbuki bizde iş berakistir. Eskiden beri devam eden bu bir araya toplıyarak bir eser 
ma .seçer.ek, çok se"'.e~ek ve her Bir edip için geçilecek değil ihmali tamir etmek zamanı çok vücıııde getirecek kadar da mü
şeyın daıma usaresını emerek böyle birçok, hatta bir tek mer- tan eglmiş ve geçmiştir. hayyele sahibi olması lazrm-
okuı_nuş. • hale bile yoktur. Birkaç sözü Yarınki edebiyatııınızın kuv- dır." 

Lısanında hazan rasladıgı- d' ı · d · d' hükü' .. l . ın enır ostun ın ı m e- vetlıi temellere istinat etmesini Tamftarlarma göre çok sağ-
ınız karışıklık ve ıpham da bel- · 1 k d'l · ld k bi · · k b' · d ıb' .. d'' · • · · 
ki b şah . . li"' . b' ny e en ı enne o u ça r ıstıyorsa , ızım e ır gun u- lam voe ınsanı umdelere 1Stınat 

u sıyet zengın gının ır a;;,ı.~ • ed b' k d b' fil . d .. .. .. 
1 

1 'I 
' 

mı • . da b 
azc•ıret ıçın zaman u sırat 

orüsü kadar tehlikeli ve kor 
•; ~ç bir şeydir. Daha dün iyi 

neticesidir. Buna mukabil, ec- h'l""~~1 tı:m:zı b en kAıfr.çobulmmu- n.Y,a ~ e ıyat emın e Y.u~umu eden bu edebi cereyanın da ya
b' k r 1 ka af arrır erunız unu a ı a- zu agartacak eserlere malık ol- şayıp yaşamaıyacağını zaman 

nbee ı ~ ı~~ ere rşGı za mlia se ktadırlar. Çünkü bu şöhret k~- mamrzı arzti ediyorsak vesai- b' .. t kti 

~
U:liğimiz isimlerin her gün 

' tin 
I ece 

ı cekt 
hter ' ,_ . 1,1,, 

: ' 4 
' ' 

" 

p gorınuyorum. arp san- d'l . h k . h'· tak ız-e gos erece r. 
1armm h . d be hnil 1 1 ı enne er esın onnet ve tini bugünden hazırlamalıyız. ••• epsın e yne e o d' . . lıbed k b. 
muş bir çok sözler ve tabirler 1:1n_ı cıe .. ec~ ır paye ver- . ~kademi ~hdasi ~im. ve gü~ 

Tenkit yok değildir. Fakat Yakup be- mıştır, ve çunku çalrşarak daha bır ış addedılse bile hır edebı 
yin kullandığı bir çok yabancı fazlasını elde etmeye. imkiin ol- hey'et toplaY'arak lisan ve ede-
kelime Türk d ki k bili_ matlığı gibi buna ihtıyaçlan da biyatişlerinebirazintizamver- Yaprak Dökümü 

' çe e mu a e kt k "k'f tl . . . ri mevcut ve müstamel nevi- yo ur. me , mu a a ar tesısı suretıy-
Reşat Nurl'nln romanı 

1 '• 
1 1 

den. Bir de onun bilhassa ro- Şüphesiz ki her insan gibi sa le san'at mağdurlarını teşvik 
manlarmda dikkat ettiğim bir n'atkarlar d.a gençlikleriyle be- ve himaye etmek, buıpin iç.in, 
hususiyetine işaret etmek iste- raber gençlık heves ve heye- yapılması kolay, fakat ılerde ve 
rim ki, 0 da roman san'atine a- canlannm büyük bir kısmını receği, semere itibariyle ehem
it bir kusurdur. Vak'a ile hiç kaybederler .. E?e_r vermeye de- ~iyeti büyük ve çok yerinde bir 

Reşat Nuri'nin eserlerini sı
rasile okıunuş olanlar iki üç se
neden beri onun san'atında bü
yüık bir tahavvül hilsiıle geldi
ğini farketmişlerdir . 

1 

alakası olmıyan yahut pek vam etmelen ıçın onlarda bu hızıpet olacaktır. . 
,' oş ciU'i bir alakası bulunan bir heves ve heyecanı söndürme- Yaşar Nabı 

be çok şeyler için, Yakup bey ne mek lazı.mdı~. J;lu da an~a~ aı_ı-
·I fel uzun, ne itinalı, ne ateşli tav- layI!flı bır ~uh.ıt ve daımı bır Edebi cereyanlar 

Çalı kuşu, Dudaktan kalbe, 
Damga, Akşam güneşi gibi ro
manlarında en mühim unsur ıı, ı g siflere girişiyor. Mesela (Hü- teşvıkle kabıldır. 

11 ı\ :. J. küm gecesi) nde İstanbulun Elinden gelebileceği halde e- Pop Ü /izm histi. Bu eserlerde tez ve fikir 
' • 1 ort Rum alüfteleri hakkındaki sa- ser vermeyen bir san'atkar iş- cephesi bir hayal ve şiir bollu-

1 : l f: fo tırlar, bütün güzellikerine rağ- lenmeyen madene benzer. Ha- Zaman zaman bir sürü yeni ğu içinde adeta görünmez bir 
lı oş men bir ek mahiyetinde kalmış yır, o kadar da değil, bir maden edebi mektf'nlerin taazzüvüne haldedir Gençlerin ve bilhassa 

ı\.1 e deg"il midir? Vakıa bu nisbetsiz damarıherzaman kıymetini. mu şahne olan Fransada popülizmi k '1 C 1 k D .. ı genç ız arm a ı uşu ve u-
11 yu. likleri Yakuptaki teheyyüç kud hafaza eder ve istenildiği za- ismini taşıyan yeni bir edebi d kta k lb 'ib. 1 1 

l' I' k · f . . d' d k a n a · e g ı eser ere o an ı 1 retinın azlalığma ve çoşkun- man işletilebilir. Halbuki sa- cereyanşımdı ken ın en ço l "b' .. d b l ·1 ' !uğuna vermek lazım gelir. Şu n'atkar maddi benliğiyle bera- bahsettirmektedir. mec u ıyetıru e u eserlerde 
ı lı.: ar kadar ki, büyük san'atk!r hem her memleketin gün görme"'liş Meşhur münekkit Paul Sou- şiir ve melankolinin hakim ol-
11 l 1 faza duyan hem de en coşkun eserlerini de mezara sürükler. day'in yerine Temps gazetesi masına atfetmeliyiz. 
1 1 Yakup Kadri Bty duygularını ııan'atin bin bir şar Bu memleket için, bahıisiis bi- münekkitliğine ta:Yin edilen An Bir kadın düşmanı muharri-
! ~çmı bu zaman halızamız- tına rameden adamdır. Yaku- zim gibi edebiyati fakir bir d:5 Therivele diğer bir Fransız rin fikre de his ve şiir derece
,.. ~ izi siliyor ve yahut merha- bu, biz b~a da!ma. muvaffak memleket için büyük bir ziya, muharriri Leon Lemoıınier bu sinde yer verilmiş ilk eseridir. 

ili ve istihfaf duyarak hatır- olmuş görmek ıstenz. ve bu ziyaa bile bile gözyum- mektep ha.tine gelmek istidadı- Bundan sonra intişar eden ye-
erfor. Bizim unutmadıkları- NAHlT SIRRI mak büyük bir günahtir. nı gösteren cereyanın belli baş-

·ı h, · · d d h kimi · d Ed b' k 11 lı 1'kı· kahraman--'ır. şil gece baştan aşağı bir tez 
• 1 ' ıçın en a a en e e ıyatımızın yo su u- JU 

k V 111 s hab eseridir. Bu romanda eskilikle 
1 lV~bal yokedece ı e şüphe LP'l.U a e: ğundan şikayet edenler izalesi Popülizm ismi şimdiden ve . .•. .. . . 

iğiyorum ki, neslimizden en Ed b" h" . i<;in çare düşünseler çok daha kolaylıkla her tarafa yayılmış- yenılıgın mucadelesını pek kuv 
" kalacaklar içinde de Ya- e ıyatlll tmavesı iyi ederler. Mademki memleket tır. Artık bir çok mtin°l:kit!cr vet ve muvaffakiyetle tasvire-
l ı~ Kadri ~e~cut ola.~tır. Zaten müntesiplerinin kıy- te kari adedi azdır ve mademki bir eser hakkında "popülist"tir. den muharrir Acımak isimli 
, , ıırna bu ~uyuk nasıbı _veren metıi kadar adedi itibariyle de eserler layık oldukları alakay- hükmünü vermekte tereddüt et büyük hikayesinde de eski ve 

1 
\. ; ~ere gelince, bunlar ~ır kaç zayif olan edebiyatımızın ezeli la karşrlanmıyorlar san'atkarm memektedirler. Hatta son za- kOlıne bir idare tarzına karşı 

'
1 ıı an. mecmuu o hacmı bulan bir derdi vardır: Gencliklerinde ümitlerini kırmamak için onu manlarda popülist resimlerden mücadele etmek istemiyen mü-

·ı u~yeler, nesirler, edebi ve si- oldukça bir varlık göstermiş, teşviık etmek lizmndır. Bunun de ba~~~dilmeye başla~!3:·. nevver bir memurun karşılaştr-
1 J ını mekalelerdi~ ... Tabedile kiymetli eserler vermiş olan için de en ameli çare edebi mü- Popülızm esas prensıplen ıu - .. kü!Atl 'nki 1 

f c. ak b ki k k · d' 1 · · ı f · ı~· Ed b' ban'le cok eski b'ır edeb'ı mek- gı muş a an ve 1 sar an ,n ve anc ır ı ere oy- e serı e ıu enmız en o gun ça- ki atlar tesıs etme .... ır. e ı 

, 1 1 1 . ~ ın piyesini bilmiyorum, U- ğlarmda bütün ümitleri de bera mükafatlar rakabeti ve raka'bet tep olan Zola ve Gonoourts kar- anlatıyor· 
• 

1 
ti · ı ta .bildiğim biltlln öteki yazı- ber götürerek edebiyatı terke- eseri doğurur. Bu mükafatların deşlerin dahil bulunduğu Natü- Yaprak Dökümü de içtimai 

' LY)m üşt k fl d ı B b · k d · raHzm'in istihalesidir. Popüliz- bir tahlil eseridir. Burda yeni-. ı.· , . 
0 

m ere va11ı an var- er ·er. unu enım a ar sız bir faydası da müfit eserleri . "''kl . d ..,,_ l'stl . f 
1 1 ı i, bu müşterek vasıf ayni de biliyor ve görüyorsunuz. Mi- halka tanrtmak suretiyle hem mm saıı eııı e na."'a ı er gı lik ~garplılığı süs ve se ehat
.1 1 'luıaa da Yakubun en bü- sal- o kadar çok ki - göster- karie ve hem de 'hakiki san'at- bi aşağı tabakanın,:ıvam ta~aka ten ibaret zanneden gençlerin 

t 1 1 meziyet ve kudretini teş- meye ne haceti kara hizmet etmesidir. smm hayatını tasvır etmeyıken nasıl aile :felaketlerine sebebi-
ıe N' · b bö 1 1 , t dilerine ideal edinmişlerdir.Yal . . 

.1 \a ıdiyor. Yakup Kadri, dainlt .. ~çın u Ye o uyor · Ş!.e Muhtelif münekkitlerin baş- nız bu yeniler bu aşağı tabaka- ~et ve~dıkle:' ve. bu?~ acı ne-
. ıı E heyecan içinde kalemini ~de ?uru}ması, ve ~ok du- ka başka diinyalarda yaşayan nın hayatında çirkin tarafları tıcelen tahlıl edilmıştır. 
, ;1el';:nib~0~:::n~=~dı:k:: f:nulmesı lazim gelen ~ır·m· ese ınsy· a:~:iı:~b~~~ş~~=~an:':.. değil, bilakis iyi ve ulvi olan Bu roman his ve şiirden o de-

G te al"-d k hret kısmını anatmak istiyorlar, ve rece tecrit edilmiştir ki eserin 
!r. nesine onun kokusu ve cil- k 

1 
arp ' mb kum u~ ı,<l~olm in en itimada layik göreceği e-

' ı \r2 onun harareti gelmeden o ay ve ça u temın e . ı ez. ser bir mükafat kazananı ola- bu nokta da seleflerinden ayn- kusursuz tekniği ve vak'anın 
'. ~ ·ğmm amA akına kadar gev- Orada meşhur olmak, b.nlerce kt B ---~• h .. lim'' lıyorlar. pek hareketli olmasına rağ-

,e 1 kta d k .. ü ca ır. u s=e ergun n u B~lı'.uoruz ki na...ı•-atiııtler 
• 1 k h . k dmlar 'b' , mes e ş arasın a anı ve m . . ·• J "w ve uh · · di • ı rl 

t • ı srı ~o . ans a ~ ı, nekkidi kendisiyle alakadar e- nelenne şaıhiıt olduğumuz re- bilha:ssa Zola daha ziyade ha- men m arn~ ger ~er e 
'' 'l<Ill eline alıralmaz . daima debilmek için dinmek bilme en klam şarla.tanlıklarmın da bir yatın çirkin ve kaba taraflarım k~~tl~d~ 0 uyor · aprak 

" ,l 1 ~~ sa;sılıp ateşlenıyor v_e bir gayretle çalı§mak, son n~fe- dere~e kadar önüne geçilmiş tasvirden hoşlanıyorlardı. Dokumunun luzumundan fazla 
· 1 ıuı~eşıle ınsanr kavu~p. sü- sine kadar didinmek liznndır. olabılir. Popülistler de görüşlerde re- acele yazıldığı, üsl{}be fazla iti-

1 1 ı Cı Jdaryor.kuBdruetlh~ssaki hk.endb'.sınde Buruınla beraber hiç bir sa- EıdebiY'l!tçılarnmzm cesaret alist kalmayı ve görülmüş şey- na edilmemiş olmasından anla-
. ._ 1 ıç ır ku- n'atkarm sayi layık olduğu se- ve heveslerin! erkenden kıran leri taşvir etmeyi esas itibarıiy- şılıyor. Eser tezin müdafaasın-

ı \ ı J lnu ve ihmalini görmüyor, mereden mahrum kalmaz Fran saiklerden birini de edebiyata le kabul etmektedirler. Fakat da muvaffak olmuş diyebiliriz, 
' 

1
1 · •:r ve ~ilirsek te . affe~y<; sada her sene yalnız m~ k'.lrşı gösterilen umum~ Iakay- bu, onların fikrinoe idealist ol- fakat edebi kıymet itibarile ne 

ı LJEdebı mekalelenndeki bı- eserlere verilen mükafatların dıde aramalıdır. Hala ıç!mizde maya bir mani teşkil etmez. Bi-
1 1 .ndi ve acul bazı hükümle- listesi sayıfalar tutmaktadır.Bu san' atı lüzumsuz bir lüks diye !akis popülistler idealizmle rea- bir Dudaktan Kalıbe ne de bir 
ııırızrruyor, ve senelerden be- mükafatlar derece derecedir. telakki edenler, değil yalnız lü- lizmi telif etmek ve lüzumsuz Yeşil Geoe ıryarmdadır · 
~yaset. h.ayatına .~:ırı~ış r;- Bir hayır sahıibinin tahsis etti- zumsuz hatta mW'İr görenler bi bir pesizmizden çekimnek isti- İçtimai roman cephelerinde 
':ı )u ~dibın gençligıne aıt bır ği senevi beş altı yüz franklık le vardır. yorlar. de pek ala muvaffak olabilece-
~jfl ?ı~. romanında yaşatır- nakdi mükafatlardan tutunuz Diyeceksiniz ki lakayt bir Avam sırufınm hayaıtrnı ta- ğini bize ispat etmiş olan bu 

· ' büyük yanlışlar yapmasın- da akademinin çelenğini muhit icinde de olsa san~at aş- şvir edecıek romancmm o sını- çdk kıymetli romancımızdan 
' • 

1 ~a bir beis görmüyoruz. Bu kazanmaya kadar maddi kı bir edibi bütün maddi düşün- fın arasından çıkmış olması i-
, ~ ' '''ı ;.en, san' at haricindeki şey- ve manevi muhtelif kıymetler- celerden uzaklaştırarak haya- cap edeceğini müdafaa edenle- her halde Yaprak Dökümünden 

~ .1 '~. karşı lakaytlığına hükmet- dedir. tının sonuna kadar çal:rş.maya re karşı Leon Lemonier dıiyor daha kuvvetli eserler ıbekliyo-
. · I ' ı Y akubun, klasikler müs- Eseri takdir edilen ve müki- sevketmeli<lir. Kendimizi aldat ki :"Bir sınıfların hayatını iyice ruz. • "' • 

i 
1 

'·i ! ::~~~t~~ir·i 'iıtKAYEEİ j~y~:;t 1 ~~~~rb~~i!~~t~~~ 
• A~kın fariçi gara, herhangi diğerinin yerini 

ı • • V J 1 tuttuğu halde cinsi bir temayül 
1 

1 
lzibin biri geniş salonda yor, kimi ufukta görüldüğü hal olan aı;kta arzumuz yalnız bir 

li bulunan davetlilere aş- de yaklaşınca kaybolan bir se- kişinin üzerinde temerküz et
in doğru tarifini kimin ya- rap diyordu. Onu bir tuşağa miştir. Bunun da seıbebi basit

. ı t 'eceğini sormuştu. Daha oenııete ve cinnete b~nzetenler tir. Rakı veya cigaranın cinsle-
1 l • .esan bir mevzu bulunamaz oldu. rl arasındaki fark insanlar ara
. • • 'i ;ıcserisi gençlerden mürek- Y<alnız uzun zaman sabrü ta- "sındaki fark kadar muazzam 

1' " e•lan davetlilerde derhal bir lıammülle bütün bu saçmaları değildir. Ve sonra pek ata bilir-
'. 1 

1 ı 'rnma, bir haıeket husule dinlemiş olan biri, iri mavi göz- siniz ki birçok tiryakiler kul-
• ı ' . Dalgın başlar doğruldu, lü, koyu kumral saçlı bir genç !andıkları içki veya cigaranm 

0
·r açıldı. Hepsi en doğru hepsi sustuktan sonra söz aldı; cinsini değiştinnek mecburiye
,ıü ancak kendilerinin ve- - Müsaadenizle, dedi, benim tinde kalırlarsa büyük bir azap 

1 
1 ~ceğine kanidiler ve yine 1 de bu bahiste söylenecek şey- duyarlar. 

( 'l kendilerini bu bahiste bir !erim var. Hepinizi dinledim, Düşününüz sevğilinizin ya-
ı}uan kadar tecrübeli ad-

1

. fakatt bu tariflerin hiç biri beni nmda bir müddet bulunduktan 
eı'orlardı. tatmin etmedi. Benoe aşk ne .sonra içiniz nasıl rahattır. Trp
~k komik ~eyler söylendi, 1 ?i.l" ·biliyor mus~uz? ~a~ece b.~r 1 ~ ~d~lik_ is~rtosun~ ~ide-

iki hafota geçtikten sonra büyük 
bir iştiyak duyorsınız. Ve bu iş
tiyak büyüdükçe mahrumiyet
ten mütevellit bir iztirap şekli
ne girer. Trpkı hapsedilmiş bir 
morfi.nıomanın duyduğu iztirap 
kabilinden. İşte biz bu iştiyak 
ve onun izıtiraba aşk ismini ve
riyoruz. 

Platonik aşk olamu. Bu, 
hislerini tahlilden Sciz bir ta
knn marazi ruhlu insanların ve
ya cinsi <kuvvetten mahrum za
vallıların uydurdukları bir ya
landır. Alk-olizmde olduğu gibi 
aşkta da arzunun maddi bir he
defi vardır.İlk baıkışta aşık olan 
kahramanlar ancak muhayyele
si pek geniş romancıların kafa
sında doğmuştur. İlk bakışta in 
san ancak bir vitrinde gördüğü . . . 

trinin ~den uzaklaştıktan 
sonra bu arzu da içinizden ya
vaşça silinir. Fakaıt siz o mağa
zanın önünden her gün geçer 
ve malik olamadığınız şeyi her 
gün görürseniz duyduğı.muz 
mahnnniyet siııe a.zap venneye 
başlar. Cinsi temayyüllerde ay
ni hal vakidir. Siz hiç ilk ba
kışta aşık olduğunuzu hatırlı
y.or musunuz? Samimi olunuz, 
ve hayır diyeceğinize eminim. 
Çünkü tabii aşk zamanın ese
ridir. Ve sizi sevdiğinize bağlı
yan zincirler zaman geçktiçcı 
daha kuvvetlenir. 
Bakın mesela ben kendi üze

rimde yaptığım bir tecrübeyi 
anlatayım: 

Sevdiğim 
Onu tam beş 

bir kadın vardı. 
seneden beri ta-

Ne!Jir 

Heykel 
San'atkar! Bana bir heykel 

yap: Endamı, sırtına eğer vur
durmıyan genç kısraklar gibi 
asr ve heybetli bir kadın hey
keli .. 

Omuz başlarından diz kapak 
!arına kadar her tarafı uryan, 
her yeri apaçrk: Ne göğsünün 
üstünde kanatlarını açmış bir 

güvercin, ne göbeğinin altına 

doğru mahçubane uzanmış bir 
el, ne de kalçaları arasında ye
şil bir yaprak isterim .. 

Rüzgarsız havalarda fabrika 
bacalarından yükselen duman
lar gibi uzun ve kıvrak bir ka
dın heykeli. Coşkun, levent, iş
vebaz ve bilhassa muhteşem ... 

Vücudü ne taştan, ne tunç
tan olsun. 

Ben ne kadar mermer vücut
lü kadınlar kucakladım, ben 
ne kadar tunç endamlı güzelle
re sarıldım ki nasır bağlamış 

göğsümden, zırhlı bir şövalye 

kalbı üzerinde kayan hançer 
ler gibi geçtiler. 

Teması, meşinleşmiş derilll 
ısıtacak, demirleşıniş göğsÜIJlt 
eritecek bir vücut isti yortıfll 
Aman! göğsüne dikkat et: I{o 

!arından geçerek bel kemiği 
üzerinde birleştiği zaman, bağ· 
randa ateşten yapılmış iki ınJZ 
rak hissetmeliyim. Yüksek fı
rınlarda eritilen kızıl maden· 
!erden ayrılmş iki büyük daJll
la, iki gülle kadar yuvarlak l 
la mızrak kadar sivri, kalbimin· l 
putasında kaynıyan ayni cinS· 
ten ateşle birleşmek için, ka

burga kemiklerimin arasındaf. 
yavaş yavaş ilerlesin .. 

Haydi, san'atkar! Bana biı 
heykel yap: Endamı, rüzgarsı2 
havalarda fabrika bacalarındaJl 
yükselen dumanlar gibi uzu!' 
ve kıvrak, sırtına eğer vurdur
ınıyan genç kısraklar gibi asi 
ve heybetli bir kadın heykeli. ... 

VASFl MAHlR 

Şehre girerken 
Beynimde uğuldıyan şu geçen tramvayın; 
Hissimde krvraklığı şu yürüyen bellerin; 
Elektrik telleri dendiğine bakmaym: 

H erbirini bir sinirin bu gerilen tellerin. 

«Yunus» nasıl yaşadı karnında o balığm? 
Ve ben nasıl dipdiri bu şehrin içindeyim? .... 
Dalgalr denizine dalsam kalabalığm; 
Diyorum: Çakıl gibi bir nehrin içindeyim ... 

Kendi simsiyah bir baş; yollar da ayakları: 
Bir örümcek görürdüm, bakarsam haritaya; 
Ağanm ortasında bir aşa' bir yukarı 
Bir şaşkın sinek gibi düştüm vızıldamaya! ... 

Behçet Kemal 

• 
Ih imiz 

Senin yaşlı gözlerin ve senin tebessilmDn, 
Benim en koyu hazzım, en büyük kederimdlr • 
Beni bir zincir gibi sana bağlıyan bugiln. 
Saçının tellerinden ince sinirlerimdir . 

Duyunca vücudilniln temine temasını, 
Unutur içim sensiz günlerimin yaşını. 
Arzumun anlatacak sana ihtirasını . 
Vahşi gözbebekkrim, alevlenen derimdlr. 

Üstnnde neyin varsa sıyır ve bir yana at, 
Uzan minderlerinde ılık, geniş ve rahat; 
Madem ki kalbimdesin yapayalnız her saat, 
Yarını hiç düşünme, Kızım, Allah kerimdir. 

1930 

YAŞAR NABİ 

Aleviıı tadı 

Benden başka gelirse seni gönillden seven 
Haykırsın mezarında, namerdin oğlu, diye .•• 
Ellerin aşk dediği ölümü aşmaz neden? ... 
Ôlüm benim altımda yol alan bir şediye • ••• 

Bir soytarı gibidir Mecnun'un derin yaşı, 
Topraklara kapanıp hiç utanmadı, öldü. 
Seviyorsa Leyla'yı lazımdı yaşaması, 
Cennetin Huri'sine dayanamadı, öldü ... 

REŞAT FEYZİ 

dum. O kadar ki hayatıma baş- ki sevgilim tekrar beni görmi
ka bir kadın karışabileceğini ye geldi. Kendisinin kabahatlı 
hatırıma bile getinniyordurn. olduğunu söylüyor, onu mazur 
Bir gün gayet ehemmiyetsiz gönnemi ıica ediyordu. Yine 
bir sebepten dolayi bana darıl- eskıi m!inasebetimize devam ct
dı. Ben de mağrur olduğum için mek istediğini anladım. O gün, 
peşine düşmedim. İlk haftala- tam altı ay sonra, dudakları
mn mUt'hiş bir betbinli.k içinde mrz yenic!en birleşti. Fakat bu 
g~ti. O zaman hayatınım en a- buseden duyduğum yalnız guru 
er ve iztiraplı günlerini yaşa- riimün tatmin edilmesinden mü 
d11t1. Sonra yavaş yavaş mahru tevellit bir hazdı. O kadar za
mi'.Y'Ctİne alıştığımı his.settim. man, sanki aramıza soğuk bir 
Tıpkı evvelce mevcudiyetine a- mezar taşı koymustu. Bir za
lışmış olduğum gibi. O zamana man çılğınca sevdiğim kadııı 
kadar <;irkin bulduğum diğer karşımdaydı. Fakat ona kar~ı 
bir kadın arkadaşla - sırf te >- J duyduğum ihtiras içimde kal· 
selli kastiyle - daha sık görüş- mamıstı. Onıı kollarım arasın· 
meye ıbaşlamıştmı. Aradan bir- ! da srkarken zihnimde ötekinin 
kaç ay geçtikten sonra - garip I hayali vardı. bund;:m ~0k daha 
<leğıil mi?-, bu sefer de onu çirkin olan yeni sevgilimin. 
sevdiğimi hissettim. Halbuki ı Ve işte hen o zaman daha iyi 
bu netice i önceden hi hatırı- anladım ki a«k hir ifrıat mese-
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HASAN KUVVET 
EnıniJef ~an~ ı ~ı Eııılat Müza1e~esi 

Kat'i karar i lanı 
MOzayede Muhammen ikraz Merhun alln c in s ve n ev, ııe Borçlunun 
bedeli llra bedell n umarası mevki ve rrıilşt eaıll Atı ıaml 

95 197 6378 Topkaprda Beyazrtağa mahallesinde Ak

Avrupada birinciliıti diplomalarla musaddakrır. Z:ınfı umum!, 
kansızlık, romatizma, sıraca , kemik, damar, g-ö~iıs, aLlcmi 
iktidar, verem, sinır 1-n stalıklnrı na ~ayet nafıdir. Çocu' !ar, 
buyukler her mcv imde istlm1l cdehilirler. 

MÜTEFEl(KİRI~ERE l 
1

ve Musiki meraklılarına 
BOGAZ İÇİN 

NEFES BORULAR! İÇİN 
CİGERlER İÇİN 

8. l~Cİ TEHTJP 1. INCl KEŞİDE: 
11 ~uhat 1930 

saray caddesinde eski ve yen , 82 ilfi 88 nu
maralı yüz otuz bir arşından ibaret münhe
dim dört dükkan arsasının tamamı. 

··~ v o 
Paslllleı1 Mii!e.mmeldir 

lCe . de er; Vilayet , Ş~hremancti, 

Defterdarlık, lş, Ziraat ve Osmanlı 
bankaları nıurakıpları ve halk hu-

Aliiettin ve Kazim B. !er 
25 120 6783 Üsküdarda Se!iimialie fendi mahallesindeKe 

Bütün enane •e eaa 
depol.rında 

Utlhr. 

zurunda yapılır . 

B~l~K fi RAMIIE: 30, 000 LIRADIR 
Her keşidede çıkan numaralar tekra 

dolaba konmaz. 

resteci Mani! sokağında eski ve yeni 2 nu
maralı dört yüz arşından ibaret muhtereık
hane arsasının tamamı. Mm. Dikranohi 

170 689 7542 Galatada Arapcamii mahallesinde Yelken
ciler caddesinde eski ve yeni 53 numaralı 
elli dört arşın arsa üzerinde kargir iki kat
tan ibaret dökmeci dükkanmm tamamı. 

Rukiye Miikadder H. 
130 294 7681 Gedikpaşada Esirkemal mahallesinde 1-

mamhamamı sokağında eski 12 ve yeni 16-1 
numaralı iki yüz doksan dört arşından iba
ret münhedim hane arsasının tamamı. 
Sadettin ve Cafer ve Abdüsselfim Efendiler 

185 375 8398 Salmatomrukta Kefevi mahallesinde Taşçı 

Yazıhane, Kütüphane, Kanepe, Dolaplar, Halı ve eşyai sai
·enin 28 Kii. Sani 930 tarihine müsadif Sah günü saat on beşte 
1 ahçe kapıdaki Banka binasında bilmüzaycde füruht edlieceği 
lan olunur. 

sokağında eski ve yeni 2 numaralı beş yüz 
arşından münhedim hane arsasının tama
mı. Muammer Mustafa ve Arif Efendilerle 

Nesibe ve Esma Hikmet ve Emine Remziye 
ve Seher Hanunlar 

605 2035 8588 Koskada Çobanisa namıdiğer Çobançavuş 
mahallesinde Havuzlu sok:lkta eski 17 ve 
yeni 18, 16, 20, 22 numaralı üç yüz arşın 
arsa üzerinde istihınam mahallini ve keza 
iki yüz elli arşın üzerinde camekan mahal
lini ve yüz arşın üzerinde adi kargir ikişer 
katlı ve birer odayı havi iki hane ile iki yüz 
elli arşın bahçeyi müştemil (Havuzluha
mam) namile maruf bir hamamın tamamı. 

>IiiIIiIIIIIttltlIIXXtttIO 
: Midenizi bozmadan Harbi umumiden : .. 
• 

• • • • 
• •• 

evvelki lezzetle halis şekerden 
imal edilen 

TAHİN HELVASI 
Yemek isterseniz 

HACI BEKlR ZADE 
Ticarethane] erinden alınız. 

• 
• • 
• • • • 
• 
• • 
• 
• 
• • 

• ~ieı-kezi: Jstanbul Bahçe kapı. Şubeleri: • 
.: Ankara, Beyoğlu, Pang-altı, : 
)!!IIIII Galata, Kadıköy IIIIiiiO 
~~~~~~r B"~i_~ğı'undiJ••=•••••• 
: PANORAMA .. PALAS • • • 

,t 
• , 
• ~ 

Birahanesinde her akşam saat beşten Jtibareıı 

r ASiiİ .. 'ŞiK' .. Ö~~~'.f ıi~sı j 
Kemani Mustafa Bey Muganniye: Nleser Hanım (Arap) 
Pianlst Mme Angcl • Melllat Hanım 
Klarlnet Rı mazan Et w Nektar • 
Kontra - bas lhil El • Hamiyet Hanım 
Bacist Hosan Et • Seher • 
Bacist Mehmet El. • J\.fuazuz • 

Tatil zamanlarında ÇlGAN MUZIKASI C:CC•• 

Ber~anıa ~ele~iJesin~~n: . 
Bergama belediyesi Za~ıt:ı munakasaya konmuşt~r-. Talip 

·~emurları ile daimi amelesı ı- olanlar 5 Şubat 930 t~~hine ka: 
· n 30 takım yerli kumaştan el- dar kumaş ve astar numunelen 
se ve kasket ile 10 adet amele ile tekliflerini göndermeleri i-
:.ışambası kapalı zarf ~ulile _ lan _-':o;--lun=u_r~;";;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;:;;;;:;;;n;riiiii 

Hatiçe Nedime H. 
185 2115 8679 Beyoğlunda Tımtrm mahallesinde Ha

mam sokağında eski 12 ve yeni 25 numara
lı yüz on arşın arsa üzerinde duvarları kar
gir ve merdivenleri ahşap olmak üzre beş 
katta ve beş daireyi ıhavi olup dört dairesi 
üç~ oda, birer koridor, birer mutfak ve be
şinci dairesi ise iki oda ve <;amaşrrlık ve ya
nında bir daraçayı ve otuz beş arşm aralığı 
havi bir apartmanın tamamı. Ekrem B. 

420 1102 8742 Tarabyada Tarabya caddesinde 82, 84, 84 
numaralı doksan beş arşın arsa üzerinde 
kiirgir ikişer katta üstünde birer odayı havi 

iki dükkanla yüz doksan beş arşın üttrinde 
kargir bir katta üstünde bir odayı müşternil 
harap bir ahırın tamamı. Matmazel İyole 

ve Eteni 
575 1360 9018 Beyoğlunda Tımtırn mahallesinde Linardi 

sokağında eski 32 ve yeni 34 numaralı alt
mış sekiz arşın üzerinde maa çatı ve bo
dn.nn kargir beş katta yedi oda, bir sofa, üç 
kiler, bir dolap, bir daraça, bir kuyu ve bir 
mutfağı havi bir hanenin tamamı.İstiradiEf 

365 313 9193 Hasköyde Hacışaban mahallesinde atik 
Sultançeşme ve cedit Okmeydaru sokağın
da eski 2, 4 ve yeni 13 numaralı yüz yirmi 
?1!3 arşın üzerinde ahşap iki katta altı oda, 
ikı ufak sofa, iki yüz kırk dört arsm bah
çeyi havi bir hanenin tamamı. Mm.Marinko 

99 803 9857 Üsküdarda İcadiye mahallesinde Çamlıca
nm İcadiye caddesinde eski 93 ve yeni 29 
~umaralı doksan iki arşm üzerinde ahşap 
liç katta yedi oda, iki sofa, bir mutfak ve 
iki yüz sekiz arşın bahçeyi havi bir hane-
nin tamamı. BehiÇe H. 

120 804 10099 Beyleıtıeyinde Havuzbasmda eski 12-4 mii

%%%ffIXD YENi AÇILAN ~%%%%%%%%., 1 
l UGU LU-EL~977427764 

kerrer 12-51 mükerrer 12~52 mükerrer mak
IOp numaralı yüz seksen sekiz arşın üzem 
de duvar bölmeleri mevcut olup üç dönüm 
bin dört yüz on iki arşın bahçeyi havi !'Seri 
ebniyenin tamamı. İffet H. 

20247 Galırtada Hacimimi mahallesinde Kıunba
racr sokaifında eski 4, 6, 8 ve yeni 4, 6, 10 
numaralı iki vüz vetrnis iki arşın Üzerinde 
kare;ir altr k<'tta beher 'dairede beser oda, 
birer mutfak birer salon ve umumuna mah
su<ı cama<arlrk ve mutfak ve bir hamam ve 
altında dükkanı havi bir ap:.rtmanm tama-

< Muhterem lstanbul halkını 
( Bu defa tayyare piyango biletlerini 

UGURLU • EL den 
almağa davet eder. 

1 Bir tecrübe bin söze bedeldir. 
4 Adres : Emlnllnll meydanı Yeni cami caddesinde 

.:.n.:..:..::rn Şekerci köşesinde a::::_:::• 
ı ı ı : .... l)r. Ekrem Behçet Bey ~: ı: :• 

Muayenehanesini Tokatlfyan Oteli tramvay istasyonu kar-
R • nda Ezine aparhmanı ikinci kanna nakletmı,tır. Tel. 249; -

y • ····:·· ı ····:······:-•: :::: ............... . 
lznıir ~v~ai ınü~üriyetin~en; 

t · d Sal nrı· zade vakfından Kemer altrndaıki maa müş
zmır e e,..~ - "b ·· ··d 

·ı· b"" ""k han Mart 930 iptidasından ıtı aren uç sene mu -
e~~ ~~ar~y:~rilmek Üzl'e kapalı zarf usulile ~0/ 1/930 tarihinden 
(. 2 930 tariıhine kadar bir ay müddetle muzayedeye konmuş-

mı . Ethem Adil B. 
4900 9020 20247 Galatada Hacimiımi mahallesinde Kumba

racı sok.ağmrla eski 6 mükerrer ve yeni 8 
numaralı dört yüz elli bir arsm ü:rerinde 
k~rl"İr bir kattan ibaret (apartmandan e;e
cilir) hakkı miiruru havi müstakil ittihaz 
kılman bir mağazanın tam.:ımr. 

Ethem Adil B. 
Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve mü~temilatı yazılı emHik 

hi71hrrncla vöırterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 12 Sıı
hat 930 trırihine m&.;3dif Carsaımha ı:rünü !'aat on hncııktan iti
harPn müzavedeve m·· aseret olıınarak (nnrTıammen kıvmetle
rini) vecti~i taktirde kat'! kararfarmm cekilmesi miikarrer bu
lnndııi!undan talip olanların me7k0r ıründe saat on be~e kadar 
San<lrk idaresine müracaat evlr.meleri ve saat mı besten sonra 
vnku bulacak müracaatların k:>ıhnl edi!rriveı-e"i ve mezkı'\r em
laki' "VVelce t:.lin ofanl:ırrn k~t'i kar"r esna~mrla hazrr bulnn-

ır. .. lik . . . t klif edilecek madıklarr ve t>aska talin zuhur f'vlr~iği takdirde C"J'Velki talin-
i - Teminatı muva_kkate ~ç sene. ıcar ~~;n e a nakit yeri- !erin müzayededen çekilmiş addolunacaklan lüzumu ilan olu

ıatm yüzde yedi buçugu?ur. u temınat.na ı v~y eti muhar- nur. 
e hükumetçe müteber bır banka kefaletı veya k ym . .... ..... ~ .......................... 0 ......... ~ ~·o ....................................................... .... · ·· · d tikrazı dahili tahvili Y1Cyahut Borsa fıatmdan ı - • • • • • • • • • v • • • • • • • • • • _ ~;esı uzerın en ı.s ·- ·m e ham ve tahvilattır. ! Ru ak••m ••at 21.:m d' ô 
u1~01&::Usa:~~it:;:~:ı~ edfecek za~lar Kemer .. al~da~i I• FRANSIZ TİYATROSUNDA :· 
al·r · h d komı"syon reisi olan İzmır Evkaf mudurıyetı- İ 

eı ma susa a · ·· ·r P .--L. •· ·• S Y A H K U Ş L A R e t d" lun k ve 20/ 2/930 tarihıne musadı erşou:ue gunu 
ev ı o aca ·· t ri teri huzurunda a- · 

lt on altıda komisyonu mahsusa v7 m~.ş .~ ··-·· kd. d .. r~vü truponon VEOA GALA MÜSAMERESi olarak 

ıla. ak ve teklif edilen fi~t haddi/:Yik_;~r;'~~:Ec!ttır'.rT::;i~~ L Ü U İ S İ A N A 
'lrtyeti umumiyenin tastıkına ta 1 a~ ı a 
aIT'elerde mükabil şart dermeyan edile~e~: ddaklarıru almak 

3 T . 1 1 sartname suretı musa 
- alıp o an arın - .. 1 · Evkaf dairesine 

'' ~ eyyamı tatiliyeden mada hergun zmır 
ı:. acaatlan. 

• 

VALDA 
ismini t&iıyaa kutular 
deraaüııde talep ediıılJ 

Evinizde bir Radyo cihazı yalnız musik:; i değil aynı zaml.n
da dünyanın edebi, bbbi ve siyasi havadislerini temin eder. 

Bunları daha iyi dinlemek için bir 

-Filips Radyosu na EVR \1\1 ~1 ı fil \ ~iL \ \ \. 
Maliye Vekaletinden: 
31 -5-930 tarihine kadar tabi 

tirilecck evrakı matbua kapalı İhtiyacınız vardır. 
Türkiye umumi vekilleri: 

ile münakasaya konulmu tur. Mü 
kasa 3-2-930 tarihınc müsadif Pa 
tesi günü saat onbcşte Levazim i 
reoinde müteşekkil mübayaat ko 
syonunda yapılacaktır. Münakasa 
iştirak edeceklerill t eklif mektup! 
nı ve muvakkat tcMinatlannı a 
günde saat ondördc kadar levaz 
müdüriyetine vermeleri Jcizımdır. 

HELİOS 
MÜESSESATI 

GALATA Münakasa şartnamesi Lcvaz 
müdüriyetinden ve fstanbuld~ Dol 
Bahçede evrakı matbua anbarı m· 
me izlil:inden her gün alınabilir . 

Daktilo seferberliği 
Esaslı metot dahilinde ve çok 

müsait şeraltle kısa bir zamanda 
yazı, hesap ve teksir makinelerini 
öğrenmek arzu edenlerle makine 
ile ucuz ve hatasız olarak her 
hangi bir lisandan yazı yazdır 
mak isteyenlerin Sirkecide Ş&hin 
pa~a otel! karşısında Oen l~ler 
sokağında ( 15) numarada kAin 
(HALK DAKTiLO DER :\, 'l·:~I) 
ne müracaatlarL 

Emnİ}r~t Sandığ·ı ~1liidürliiğii11deı1: 
Müzayede ikraz Merhunatm cins ve nevi Borçlunun ismi 

265 17854 Kandillide Mezarlık sokağında eski 15 ve. 

260 

3530 

.. 

yeni 6-1, 6.2, 6-3, 6-4 numaralı maa bahçe bir 
köşkün tamamı. Zahide H . 

18313 Samatyada Bayazrtı cedıit mahallesinde Sa
matya caddesinde eski 65,65 mükerrer ve yeni 
99, 99-1 numaralı maa bahçe ve dükkan bir ha 
nenin tamamı. Kemal Ef. 

19524 Beyoğlunda Feriköy ikinci kısım mahallesin 
de Kır sokağında eski üç üç mükarrer ve yeni 
41 numaralı maa bahçe bir hanenin tamamı . 

Cenan H. Alp ve Mehmet Cel'\sin neyler 

1 Şehre 111a ı eti 1 'ın;ıtı 
~-----
Şehremanetinden: İstanb 

cihetinde yeni yapılmakta ol 
kanalizasyon yağmur iskaral 
rına çöp ve saire gibi her ne 
mevat atılması kat'iyyen rne 
nudur. Mütecasirlerin şiddeti 
tecziye edileceği ilan olunur . 

* • * 
Şehremanetinden: S:ıtılma 

üzre esya ~ubesine bırakılan Ş 
diye hanıma ait bir karyola v 
Zeıhra hanıma ait bir adet h 
şik ilan tarih;nden on bes gü 
zarfında müracaatla kaldırılm 
dığı tak<lirde aleliısul hilmüz 
yede satılacaı{ı ilan olunur. 

• * • 

860 

Şehremanetinden: Zabıt 
belediye talimatnamesinin g 
zozlar hakkındaki 427 inci ma 
desine encümeni emaneti 
26/12/ 929 tariıhli ve 1504 numa 
ralı kararile fıkrai atiye tezvi 
edilmıstir. Alakadaranm malı'.'t 
mu olmak üzre ilanı keyfiye 
olunur. (Gazozların memba su 
larile imali Jazrmdır müteaddi 

19659 Yeni kapıda ~atip kasII? mahalksinde yalı so . filitreden geçirilmek şartile te 
kağı;ı-ia eski. 13 ve yen1 15 numaralı ma~ bah- 1 kos ve Elmalı suvu ile de ga 
çe bır hanenın tamamı. Hırıstakı Ef. 1 zoz imali caizdir Kuyu suyu il 

980 19880 Kocamustafapaşada Çırağı Hasan mahalle- gazoz yapmak ~emnudur .. Tr. 
sinde Alifaki caddesinde eski 14, 14 mükarrer kos ve Elmalı suyu kullanan g· 
ve }'Cni 16, 14, 18 ı:ıumaralı rnaa bahçe üç ha- zoz fabrikalarında filitre te.-h 
nenin tamamı. Aziz Salahi Efendi zatı olmadığı takdirde sahiple 

Yu'kantla cins ve nevile mevakii yazılı olup hizalarında gös- ri tecziye ve fabrikalarmda b 
terilen fiatla talipleri üzerinde bulunan emlakin kat'! kararlan- lunan ve filitre edilmemis ol 
nm çekileceği evvelce ilan edilmiş ise de müzayede bedelleri duru tahlil raporile sabit ~la 
haddı layikrnı bulmadığından talip olanlann ilan tarihinden iti- ga;ozlar imha edilir. 
baren otuz bir gün zarfında satış amirliğine müracaat eylemele
ri lüzumu ilan ohınur. Üsküdar Birinci Sulh Hukuk m.a 

kemel.İndela: 
Milli Müdafaa Vekaleti namına ve 

kil Abdullah Halis Bey tarafında 
Oaküdarda Çinili hamam kadınla 
kısmı kapısı karşmndalri hanede mu 
kim Mehmet Celal Bey aleyhinde i 
kame eylediği alacak davasının muh 
kemesi için gazetelerle yapılan muay 
yen giinde bizzat vaya bilvekiıle mü 
deialeyhi mumaileyh Mehmet Cel" 
Bey ispatı vücut etmemiş olduğ1: 
dan gıyaben İcrayı muhakemeye ka 
rar verilerek olbapta cereyan edeı 
muhakemei gİyabiyede müddei veki 
li akdcınce gÖnderilcn davetiye mu 

1 maileyhin ikametgahı meçhul oldu· 
mübaşir ve mahalle. ~uhtn.n ~aralın . 
dan şerh verilerek bıla tebliğ ıadc k 
Immaıı üzerine bu bapta muame! 
giyabiye kararıma ililnen ~ebli~at ı 
namı talep etmit ve tnlebı vnk_ı .da 
mahkemece bilkabul olsur tle ılane 
tebligat icrnıma kB!'ar veril mit ve r j 
yeti muhnkeme dahı 12 Mart 930 Ça 
tamba gunü saat 10 b~çuktn olma 
üzre tayin kılınmıt oldugundan ye , 
ve saati mezkürda Oaküdarda Pıı; 
kapısında Birinci Sulh Hukuk ma 
kemesinde bizzat ispatı vücut etme 
ği yahu! kan.u!'i bir y~kil gönde"?'~ 
diği ve ışbu ılandan ıtıbaren on "'] 
gün zarfında itiraz ve evvel beevv< 
gıyap masarifini tesviye eylemediğ 1 
niz takdirde hukuk usulü muhnkem ~ 
leri kanunun 405 inci maddesi muc 
hince mahkemeye kabul olunmıyna 
ğı tebliğ makamında ilan olu~ 

İstanbul mahkemei asliye ikinci t 
caret dairesinden: 

Galatacb Minen'& Hanında 9 nı 
marada komisyonculukla müşte 
Yusuf Ki\ğıtçı Ef. hakkmd:ıki iflas 
25/1/930 tarihinde mahkemece r 
ine karar verilmiş olduğu ilin oh. 
nur. 
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BİN SÖZ 
BİR RESİM 

Gümrüklerde işi olan 
tüccarın nazarı dikkatine 

lstanbul Ticaret ve Sanayi odasından: 

Gümrük tarife kanununun 30 uncu maddesine nazaran, eşya
nın tarifeye tatbikinden mütevellit ihtilafları halle memur dai

. mi komisyon iktısat vekaleti celilesince tayin edilen üç azadan 
• ~ mürekkeptir. İşbu üç aza vekaleti celilece tayin ve odamıza te-
"ıı bliğ edi imiş olup isimleri şunlardır: 

1 - Fortunzade Murat Bey 
2 - Srrn Bey (Esbak rüsümat müdürü umumisi) 
3 - Rıfkı Bey (Şeker inhisarı meclisi idaresinde iktisat ve- ' 

kaleti komiseri.) 
Bu üç zata terfik edilmek üzre biri gümrük idaresi, diğeri 

'.\! Ll.!Y~:r PAZ.~ırn:~ı 

' , .. -
:< - ~ 

PAZARTESİ 
27 K.SANi 930 

Nafia ve~aletin~en 
1 - 4 Kanunusani 1930 tarihinde ihale edilecek olan 

lık etüdünün münakaşa müddeti 4 Şubat 1930 tarihine 
Salı günü saat 14 de karar, 

2-8 Kanunusani 1930 tarihinde ihale edilecek olan 
res· Gediz etüdünün münakaşa müddeti 8 Şubat 1930 t 
müsadii Cumartesi günü saat 14 te kadar, 

3-11 Kanunusani 1930 tarihinde ihale edilecek olan 
etüdünün münakasa müddeti 11 Şubat 1930 tarihine tes 
den Salı günü saat 14 te kadar temdit edilmişlerdir. 

4 - İşbu etütlerin ihalei katiyeleri zikredilen günler 
edileceğinden taliplerin evvelce ilan edilen şerait müc 
tekliflerini mezkfır saatlere kadar Ankarada Nafia Vekale 
teşarlcgına makbuz mukabilinde tevdi etmeleri ilan olun 

Kongr~yc davet 
lstanbul ticaret ve sanayi odasındEn: 

b beyanname veren tacir tarafından intihap edilmesi lazım gelen 
ı . iki ekisper için de kanunu mezkur maddesi mücibince odamızca 

'\' - iraesi iktiza eden ekisperler listesi, elli ekisperi ihtiva etmek ü
. 1 zre oda meclisinin 8/1/930 tarihli birinci içtimaında tanzim ve oun Turkuvazda Türk kadınlar birliği tarafından bir çay zlyefetl verildi ve yerli mallar teşhir edildi_ 
' tesbit edilmiş ve bu listede İstanbul Rüsümat başmüdüriyetine 

İstanbul Ticaret ve Sanayi odasının 1930 kongrası 
Sani Perşembe günü saat 14 te dördüncü Vakıf hanında ü 
katta oda meclisi salonunda aktedilecektir. 

~önderi imiştir. 
Bu listede dahil olan zevatın isim ve adresleri şunlardır': 

ıSMİ MEŞGULİYET j ADRES 
1 - Ahmet bey Kasaplar cemiyeti reisi Sirkeci Köprülü 

han 
2 - İdris efendi Celepler cemiyeti reisi G. Rihtım Hüda-

3 - Ali Hüseyin Balıkçılar ,, azasından 
Bey J 1 ı 

1 i:' 

li-ı: 
1 ( 

ı, ~ 

J 

ı 

ı , : 
v 

4 - Hal'I'amcıza 

de Nuri Ali 
B. 

5 - Habip zade 
Ziya bey 

6-Yusuf B. 

7 - Hakkı bey 

8 - İslam zade 
~ka İsmailhak-
l si kı B. 
1 vı 9- MııhsinNaim 
~or Bey 

ı . 10 - Hüseyin Ri-
ı ;~ frıt Bey 

r 11- F~san Hulki 
ya Bey 

;ıka 12 - Sabuncu 
"ı K zade Tevfik 

;na Bey 
1 ıterı 13 - Sakızlı Sa-
' 1 an. lim Bey 

1:·yel14- Abdülgani 

1ı n Bey 
m ıs - Hiisevin Sa-
an bri Bey 

1 bilr 16 - İsmail Hak-
1 ım kı Bey 

1 li, t 17 - Akif Bey 
1 anc 

1mc 18 - Mehmet Eş-
\ii ref Bey 
1 h~19 - MehmetVeh 
ı · h' B ,ı:ten ı ey 
_1,,ııiı 20 - Abacr zade 
!..u İsmail Hak-
\ Det kı Bey 
~ on21 - Osman Nu-
tğm ri Bey 
h .Ç<22- Kimyaker 
'.!ll 1 Nureddin 
ııulı Münsi P; 
~eşi23 - Nuri Bey 

.;.ıyo 

dar 
u ?4 - Değ"irmenci 

~ zade İsmail 
Edr Hakkı Bey 
ndi 25 - Hacı zade 

Sükrü Bey 
yase'6 - Fadıl Kibar 
ıu e Bey 
biı >7 - Mehmet Ali 
Üyi Bey 
bi'.2.8 - Hii•ni.i za<le

lerden Yu 
suf Şinasi 

Yı Bey 
.9 - Hacı Recep 

Bey 
ı~o - Ata Refik 

Bey 

lf-AtifB. 
ibi 
bu12 - Fazlı Bey 
de 

ceğl3 - Enisi İpekçi 
san Bey 

( 

al4 - KazmirciAli 
Da Riza Bey 
açı"5 - Ali Mürtaza 
ar. Bey 

eği 6 - Kemal Za-
en· im Bey 
an 7 - Rifat Kamil 
laı Bey 
ko 8 - Müftü zade 
af Sa'.li BP.y 
kı 9 - İzzet Raif 

bir Bey 

Tuzlu balık ihracat ta
cın 

Oda reis vekillerinden 
ihracat taciri 

Bahçivanlar cemiyeti 
reisi 
Kabzimal 

Oda azasından ithalat 
taciri 

İstanbul mıntakası ti
caret müdürü 

Müşkürat fabrikatörü 

İspirto fabrikası sahibi 
kimyaker 

Yağ ve sabun taciri 

Nebati yağ taciri ve fa
brikatörü 

Oda azasından Tütün 
taciri 

Oda azasınrlan Tütün 
taciri 

Tohum nebatat ve ak
tariye taciri 

L. T. ve zahire borsası 
komiseri 

Deri ve kürk taciri 

İ. T. sanayi odasr u
mumi Katibi 

Kösele ve deri fabrika
törü 

Mamul deri ve kundura 
imalathanesi sahibi 

İ. T. sanayi borsası 
kimy ~keri 

Beykoz kundura ve de
ri fabrikası mühen
disi 

Kareste ve malzeme in 
şaiye taciri 

Kereste ve malzemei 
insaiye taciri 

KaP'it ve tatbikatı it
lıal~t taciri 

!. Sanavi idaresinde 
Kimvaker 

Pamuk ve pamuklu ma 
miı13.t ithalih taciri 
ve fabrikatörü 

İpekli ve yünlü mensü 
cat taciri 

Yünlü ve pamuklu ku· 
maşlar ve diğer men· 
sücat 

Süreya paşa nıensücat 
fabrikası müdürü 

Bakır köy bez fabrika
sı müdürü 

Se!anik bonmarşesi 
(Elbiseci tuhafiye fo 
tograf levazımı ve 
saire) 

Hazır elbise ve kumaş 
taciri 

Lastik mamulatı tica
reti 

Mahrukat Türk Ano
nim şirketi müdürü. 

Oda azasından maden 
köümürü taciri. 

Hırdavat ve eşya :ı zü
caciye. 

Madeni eşya imalatı. 

vendigar. 
Balık;pazar Mey

menet sokak No 
25. 

Cibalı Fener cad
desi No 56/58. 

Balıkpazar Yeni 
Ticaret han 

Hatap kapı sebze 
hali 

Ha tap kapı meyve 
hali 

Tahmis kuru kah
veci han 

Dördüncü Vakıf 
han kat 3 

Galata Mecit so
kak 

Sirkeci Mesadet 
han 

Asma altı zından 
kapı 

B:ılıkpazar çavuş 
o~lu han 

Galata Rıhtım 
hım 

Kantarcılar deve 
oğlu yokuşu 

Mısır çarşısında 

Zahire borsası 

Sirkeci köprülü 
han 

Dördüncü Vakıf 
kat 3 

İ. Mercan tığcılar 

İ. Mercan tığcılar 

Zahire borsası 

Ayazma kapı 
N. 42/44 

Galata Türkiye 
Milli han 

Fıncancılar Yusu
fiye han altı 

Mahmutpaşa cad. 

Sultan hamam 
cadde 

Balat caddesi 

Köprü başr 

İstanbul bahçe 
kapı 

Yeni Postane kar
şısında 

Galata Ömerabit 
han 

Galata merkez rıh
tım han 

Alacahamam N.35 

Galata Mahmudi
ye caddesi Ö-

Türkiye İş Bankası alelade heveti umu

miyesine davet 
Türkiye İş Bankası Meclisi 1 . Ancak Vekil~eı}n de şahsan 

İdaresinden: hissedar ve sahıbı rey olmaları 
Nizamnamei esasimizin kırk laznndır. Hissedaran hamil ol

beşinci maddesine tevfikan his dukları hisse senetlerinin mik-
dar ve numarahrmı mübeyyin 

sedaran heyeti umumiyesi 25 bir cetveli ve mezkur nizamna
Şubat 1930 Salı günü saat on menin ellinci maddesi hükmü
altıda Ankarada Bankanın mer 
kezi idaresinde içtima edeceğin 
den hissedaranı kiramın muay 
yen gün ve saatta bu içtimada 
hazır bulunmaları rica olunur. 

ne tebaan hissedarandan birini 
tevkil suretile heyeti umumiye
ye iştirak eyliyecek olanlar da
hi mevzuu bahs cetvelden baş
ka merkezi idare ve şubeleri
mizden alabilecekleri vekalet
nameyi yevmi içtimadan bir haf 
ta evvel şubelerimize tevdi eyli 
yeceklerdir. 

Nizamnamei esasinin 49 un
cu maddesi mucibince gerek 
asaleten gerek vekaleten elli 
hisseye malik olan hissedaran 
heyeti umumiyeye iştirak ede 
bilir. 

Ruznamei müzakerat ilan e
dilecektir. 

lstan~ul ~usla ve lel~ral ~a~ ınü~üriyetin~en: 
Muhtelif eb'adda 1182, adet Telgraf direği münakasai ale

niye suretile münakasaya vazedilmiştir. Münakasa 5/2;930 ta
rihinde saat on beşte yapılacaktır. Talipler teklifnamelerile yüz 
de yedi buçuk nisbetindeki teminatı başmüdüriyette müteşekkil 
komisyona tevdi etmeleri ve şartnameyi görmek isteyenlerin 
hergün Başmüdüriyet kalemine müracaat edebilecekleri ilan o
lunur. 

eeeeTürk l\laarif Cemiyeti lsıanbul müliiessilllğinden++ .. 

TÜRK MAARİF CEMİYETİ 

Mektep defterleri 
ve güzel ynzı dersleri defcerlerl 

l ler yerde arayınız. Umumi deposu Tscanbul, Fincancılar 

•••• yokuşunda Şark Hanında 18 numradadır. ~~ 

40 - Kazim Bey 

41 - Halit Bey 

42 - Sırrı Bey 
43 - Zeki Bey 

· 44 - Veli zade 
Mustafa 
Faik Bey 

İ. Sanayi ve mesai mü- Sultan Mahmut 
dürü 

1.Mıntakası Sanayi mü 
dürü vekili. 

türbesi civarı 

Oda azasından. 'Galata Ada han 
İ. Ticaret bahriye mü-,· Galata rıhtım cad-

dürü desi 
Armatör Galata merkez rıh-

tım han 

45 - Hafiz Aşir Alatı musikiye taciri. 
Efendi 1 · 

Sirkeci 
cadde 

tramvay 

46 - Kaya zade Saat taciri alat ve ede 
Ahmet Asım vatı musikiye ve sai-
Bey re. 

47 - Haci Rifat Her nevi yağ ve saire 
kaptanzade ticareti. 

Asma altı No. 
12/14. 

Temel Bey 
48 - $erbetçi za

rl p P'('rit n. 
Her nevi bakkaliye ta- Ketenciler Sabun-

49 - Hasan Necip 
Bey 

50 - Mehmet Ali 
Zade Meh
metAli Bey 

Not: 

cırı. cu han caddesi. 
Yeni Postahane cadde- ' 

sinde Ekrem Necip 
Eczayı trbbıye depo-
su 

Tahta kale Telefon şir
keti karsışında bo
ya taciri 

1 - Üç daimi heyet azası biri alakadar tüccar, diğeri güm
rük tarafından müntehip iki ekisper ki cem'an beş ekisper için 
itası icap eden ücret yekunu beheri beşer liradan yirmi beş lira 
olup her ihtilaf muamelesine iptidarla beraber bu paranın oda 
veznesine teslimi lfizumu alakadaranın nazarı dikkatine vaz ve 
bu meblağın tamamen intihap edilen ekisperlere ita edileceği 
beyan olunur. 

2 - Gümrük tarife kanununun 30 uncu maddesi şudur: 
Madde - 30 E~vanm tarifeye t~tbikinden mütevellit ihtilaf

lar, gümrük idaresince iktisat vekili tarafından tayin olunan üç 
ekisperden müte5ekkil daimi heyete tevdi olunur. 

Her ihtilaf halinde işbu ekisperler heyetine biri gümrük ida
resi 0 biri beyanname veren tarafından müntahip başkaca iki 
ekisper terfik olunur. Bu iki taraftan birinin imtinai takdirin
de onun namına gümrük dairesinin bulunduğu mahal sulh haki
mi tarafından ekisper intihap olunur. 

Ekisperler heyetine terfik olunan bu iki ekisper, her sene 
İstanbul Ticaret Odası tarafından tanzim olunacak bir liste ü
zerinden intihap olunur. 

Bu iki ekisper ihtilafın hallinde müttefik kalarak karar verir 
ler ise ekisperler heyeti kararı teşçil eder. İki ekisper ittifak e
demedikleri takdirde ekisperler heyeti hakem vazifesini ifa e
der. Ve. iki ekis eri dinledikten sonra · • 

Türk İs Bankası fev-, 

kalade heyeti umu-
. . 

mıyesıne 

Davet 
. Türkiye iş Bankası .Meclisi 
ldaresinden: 

2 Haziran 1929 tarihinde ini 
kat eden fevkalade heyeti umu 
miyesinde Bankamız sermaye
sinin bir milyon lira tezyidi ile 
beş milyon liraya iblağma ka
rar verilmiş idi. Kararı mezkilr 
ipka edilerek tezyiden ihraç edi 
len bir milyon liralık sermayesi 
nin temamı tahüt ve tediye e
dilmiş olduğundan bu hususta 
muktazi muamelei tasdikiyenin 
ifası için hissedaran heyeti u
mumiyesinin 25 Şubat 1930 Salı 
günü saat onaltı buçukta fev
kalade olarak içtimaı takarrür 
etmiştir. Hissedarlarımızın yev 
mi mezkurda BankamızmAnka 
rada İdarei Merkeziye binasm
da isbatı vücut eylemeleri li.i
zumu ilan olunur. ------PERTEVNIYAL VAKFI 

Mütevelli kaymakamlığından: 
Emin Önünde V alde hanının rıh

tim cihetinde 34 No. ve han derunun 
da 10 No. mağazalar müzayedeye ko 
nulduğundan talip olanların 8 Subat 
930 Cumartesi günü saat 15 te 1stan 
bul Evkaf müdüriyetinde Pertevni
yal Vakfı idaresine müracaat eyleme
leri. 

1 Taksin1 meydanında 

~alılık arsalar 

1 - Kongra ruznamei müzakeratı şunlardır: 
1 - 1929 senesi Kongra zabıt hulasası: 
2 - 92~ Kongrasmda verilen kararlar hakkında odaca 

lan teşebbüsler ve icraat. 
3 - Muamele vergisi ve teşviki sanayi primleri 
4 - Başlıca ihracat mallarımızın ambalaj ve istanda 

syonu. 
2 - Kongrada müzakere edilmek üzre erbabı ticaret ve s 

ve şirketler ve müesseseler, iktisadi cemiytler tarafından r 
ihzar edilip 30/1/930 saat onikiye kadar Oda umumi katip! 
tevdi olunacak meselelerde Kongra rüznamesine ihtal ed 

3 - Kongra<la rüznameye dahil olan mevattan başka hu 
hakkında müzakere cereyan edemez. 

4 - Kongranm müddeti devamı on gündür. 
5 - Odaya mukayyet ve müseççel erbabı ticaret ve s 

ve şirketler ve müesseseler ve ıktısadi cemiyetler işbu kon 
iştirak edebilecekleri ilan ve te rifleri rica olunur. 

stanbul Mahkemei Asliye Birinci ı••••••••••• 
Ticaret Dairesinden : 

~eyri seiain Mahkemece ilanı iflasına karar 
verilmiş olan İstanbulda Rıza Paşa 
yokuşunda Çavuşoğlu hanında Triko 
taj ve çorapçılık Türk Anonim şirke
tinde mevcut makineler yirmi sekiz Merke• Acenttiı; G•I ıt ı k~ 
bin liraya talip mevcut olduğundan J h•ıınc'a, Beyo~I ı 236 ı S 
fazlasile talip bulunduğu takdirde 27 <entcsı: \TahmuJly• !lam ı:tıt 
ve 28-1-930 Pazartesi ve Salı günle- l<tanhul 

740 ri saat 10 da mahallinde hazır bulun t;----,,,:;-~----.,.---i 
maları nan olunur. M d t 

lstanbul Mahkemei Asliye Birinci Uuanja ~os ası 
Ticaret Dairesinden: 

11-11-929 tarihinde mahkemece 
iflasına karar verilmiş olan Mustafa 
Efendiye ait balıkpazannda !<$in 
Maksudiye hanında 17 No. lu yazı
hanede mevcut eşyanın bilmüzayede 
satılmasına karar verilmiş olduğuı.
dan müzayedeye iştirak etmek iste
yenlerin satış günü olan 2 Şubat 9301 
tarihine müsadif Pazar günü saat 
1 O da mahalli mezkurda hazır bulun 
maları ilfin olunur. 

Cuma, Pazar, Salı, Ç~ 
~amba günleri idare nhcımı 
dan 9 da kalkar. 

Ayvalık sür'at postası 
(MERSN)vapuru 28 kAnu 
sani Sa"ı ( 17) de Sirkeci rıh 
mından harekede Gelibolu 
nakkale Küçük kuyu, Edremı 

Daruşşafaka lisesi ldaresin- Burhaniye, Ayvalıl!;a gidecek 
den: Darüşşafaka talebesi için dönüşte mezkur iskeleleri 
325 kasket ile hademeye 40 ta- birlikte Altınoluğa uğrayara 
kım elbise ve kasket imal ettiri 

gclecektır. 
leceğinden ve talebe için de 1 850 mendil alınacağından talip Gelibolu için valnız yo 

olanların nümuneleri görmek iıl•al•ın•ı•r•yiıı'U• .. k•a•lı•n•m•a•z•. ••• 
ve münakasaya iştirak etmek 1 üzre kanunusaninin 28 inci Sa

iııı•••••••••••lli 1ı günü saat 10.30 ta Nuruosma 
Ankara Asliye Birinci Hukuk niyetle Cemiyeti tedrisiyei İs-

Taksimde Valde çeşme soka

ğında Iscanbul Emlak şirke

tine nıüracaat olunma:-:.ı NAiM VAPURLARI 

lzmir Postası 
Mahkemeainden: lamiyye,_ Müdüriyetine müra-

İstanbulcja KasııtJpaşada küçük caat etmeleri. 

STANDARü . 

. ~._ .... i ~ 
' 

" : -t.-

. 
l~GILIZ • t- .__ 

KARYOLALARI 
Gayet sa~lam ve rahattırlar. 

Beyaz 15, siyah 14 lira 
llevo~lunda 3~0 numaralı 

BAKER Marraz~hrında 

~laarif nıüdurli.iği.indt'n 1 

piyale sokağında 16 numaralı hanede 
Talat Bey nezdinde Seadet hanım 
tarafına: kotanız İrfan Efendi tara
fından aleyhinize ikame olunan bo
şanma davasına dair müddei tarafın 
dan verilen istidanin bir sureti ika
metgahınıza berayi tebliğ gönderil
miş isede ikametgfihınızda bulunma 
<lığınız ve ikametgahınız meçhul ol
duğu meşruhatile arzuhalin iade e
dildiği görülmüş ve müddeide müra 
caat ederek ililnen tebligat icrasını 
talep etmiş ve talebide tahkikat ha
kimliğince muvafrkı kanun görülerek 
yirmi beş gün zarfında mahkemeye 
müracaat etmenize ve tahkikatın 9 
Şubat 930 tarihine talikına karar ve
rilmiş olduğundan vakti muayyenin
de bizzat hazır bulunmanız aksi hal
de tebliğ makamına kaim olmak üz- Maarif Enıaneti kaleminde 
re muhakemenin giyaben devam ede- münhal olan şehri elli lira üc
ceği ilan olunur. retli Daktiloluğa bilmüsa:baka 

lstanbul ikinci Ticaret Mahkeme- bir hanını alınacaktır. Evsafı 
sinden.: . . . . kanuniyeyi haiz olan taliplerin 
. Muflıs Aseo Merdıkyan ~rketıne Çarşanba günü saat ikide maa-J 

aıt ve satılması mukarrer bır mıktar . • 
kireç kaymağı ve süt kostiklerin 28_ ;ıf ~man~n?e yapılaca~ olan 
1-930 tarihine müsacfif Sair günü ve ımtıhana ıştırak etmelerı, • 
ani müteakip günlerde 'saat 10 da FRANSIZCA DERS-
Tahtakalede kutucu hanında açık 
artırma ile satılmalan mukarrer ol- Fransızca profesörü tarafın-

Seri, lüks ve muntazam 

ADNAN vapuru 
K!nunusan 

27 inci PAZARTES 
günü 16 da Galata nhtımındın haf 
ketle ( lzmlre ) ve Çarşamba gil 
lzmlrden lstanbula hareket eder. 

Galata gümrük karşısında Sı 
l'ransez hanında l 2numoradı C)ı:n 
mi acantalıj!;ı.na müracaat. TelefO 
Beyoğlu: 1041 ...... ( .......... ~ 

Yelkenci vapurları 
Karadt'niz lüks ve sürat posta~l 

SA~ısu~ 
vapuru 29 ç ba 

k:lnunusani arşam 
günü akşamı Sirkeci nhtımındaıı 

hareketle dojl;ru [Zonguldak, ine
bolu, Samsun, Ordu, Glresuıı. 

Trabzon, Sürmene ve Rize) ye 
gidecektir. 

Tafsil:lt için Sirkecide Yelkene! 
hanında k:lin acentesine mür• 

caat. Tel. lstanbul 1515 

Muntazam Baıtın Posta~ 
duğundan taliplerin yevmi ve vakti dan muvafık şeraitle ve son de
mezkilrda mahalinde bulunmaları ü- rece itina ile Fransızca lisan, 
zere ilan olunur. edebiyat ve muhavere dersleri 

. lstanbul_ M~hkemei Asliye Birinci verilir. Ercümend NurVapur~s:ı 
Tıcaret D~ıresınden: . 27 numaralı İstanbul posta

1 
• . ~dn~~- rı 

. Balıkesırde Dıkı zad_e Emın Efen- kutusu adresile Mr. H. w. ye PazartesıgunuSırkccı ' 
dı tarafından Neftsendıkat müesse- ·1m d tımından b~f 
sesi emrine Ziraat Bankası Balıkesir yazı ası mercu ur. u,ır 

ketle Alaplı Ere"li,Zoncruldak.w şubesi tarafından bin liralık30-10-929 lstanbul mahkemei asliye birinci K5 ': C'dcıl 
tarih ve 7727,205 numerolu çeki za- ticaret mahkemesinden: Cm, Am.;sra, uruca şılc, ı • 
yi eylediğinden bahisle iptaline karar Çarşuyu kebirde Aynacılarda 36 azimet ve avdet edecektir. 
itası talebile mumaileyhin vekili Avu numarada trikotaj ve fanila ticaretile Fazla tafsilat için [minÔ~ 
kat !sak Sages Efendi tarafından vu- meşgul iken mahkemece ilanı iflasına ~ 
kubulan müracaat üzerine mezkur karar verilmiş olan Hasan Halil Ef. Rıhtım han 2 numaraya müracS 
senedin kimin yedinde ise 4~ gün ye ait emvali ticariyenin esbabı m":t- Telefon: 268+ 
zarfında mahkemeye ıbrazı ve ıbraz Iubun talebile satılmasına karar verıJ .. 
edilemediği takdirde iptaline karar miş olduğundan talip olanların 1/2/ ~--==:;;;;;;;;;:;~i!ii;;~il 
verileceği lüzumu evrakı havadisle 930 tarihine müsadif Cumartesi günü 
i13na mahkemece karar veril.mi 1 




