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Hatıraların 
kuvveti 

Daha dün elemlerini, ne(e
lerini, heyecanlarını .. Yilşad_ıg_ı
mız hadisder bugun tarıhin 
malı oldu. Bir hadise tarihe 
mal olmakla unutulmağa mah
klım olmaz. Milli mücadelenin 
her safhası hakkında gönülle
rimizde yaşıyan hudutsuz ha
tıraları nasıl unutabiliriz? ... 

Yeni giriştiğimiz iktısat ve 
tasanııf gibi hayat mücadele
sinde muhtaç olduğumuz yeni 
yeni kuvvetleri o hatıraların 
kaynağından toplıyacağız. ) 

İşte bugün, Adana, kurtulı:1ş ı 
bayramını tes'it ediyor. İ~~alın 
acılarını tatmiş, uzun muddet 
dayanmış, en müşkül şerait al-

Emanet 
hında 

mehafili 
kanuni 

belediye 
bir mahzur 

cezalarznzn 
olmadzğz 

re'sen ta 
fikrinde. 

Müzakere 
İnkıta haberi 
doğru değil 

lHüzakere ı\1. Fokas'la 
Tevfik Kamil Bey 
arasında oluyor 

---------.... ı 

Emir geldi 
Gayri mübadillere 
tevziat ~aşlıyor 

Jlallye vekiiletl 100 bin 
lira tahsis etil 

Gazi ve inkılap 
' Yaun: Siirt M~buıu /lfahatuf 

ı . 

Büyük Reisimizin Refet P. 
dan aldığı mühim bir şifre. 

tında boyunduruktan kurtul- Atina, 4 (Anek) - Ankara-

Gayri mübadillerden em
lak ve erazı sahibi olanlara 
tevziat yapılması için Mali
ye vekaletinden cemiyete 
emir gelmiştir. Bu husus 
için vekalet avans olarak 
"100" bin lira tahsis etmiş
tir. Bu miktar bilahara ala
kadarlara verilecek olan bo 
nolar üzerinden bir nispet
dahilinde indirilecektir. Tev 
ziat dosyaların tetkikı bit
tiği takdirde nihayet 15,20 
güne kadar başlanacakır. 

Refet Paşadan 20 T. sani 38 
de aldığım şifre telgrafname

de: 

yette bir makamdan ibaret 
ması lizımgelen Hilafetin 
mülga olduğunu kabul edi 
duın. Bununda münasip za 
ve fırsatta telaffuzunu tabii 
luyordum. Halife intihap 
nan Abdülmecit Efendinin 
hakikatten bÜsbütün gafil ol 
ğu iddia olunamaz. 

mak için canla başla çalışmış :ia Türk-Yunan müzakeratınm 
olan Adana'nın hakkı var. inkrtaa uğradığı haberi salahi-
Bayrammı kutluhlsın. Politi- yettar mahafilde tekzip olun- "Abdülmecit Efendi. mu-

kanm ve zamanın her zaman G b 1 d • 1 maktadır. Hariciye nezareti ma 
doğurmağa müstait olduğu fe- ene e e ıye ceza arı J:afili ;t;:evm ~üzakeratrn Tev-
laketlere karşı ruhunda yeni fık Kamı! B. ıle l'd Fokas ara-

harrerat zirinde: ( Halifei re
sulullah, Hadimülharemeyniş
şerifyen) tabirinden sonra da 
«Abdülmecit ibni Abdülaziz 
hanı• İmzasını da kullanmıştır., 
diyordu.» 

yeni mukavemetler topladı. sında cereyan ettiğıni söyliyor-
Bugün Fransa ile en samimi Emaııet. cezalarırı mahk:eme !ar. Bu müzakerat tefenııat üze 

en ciddi bir zemin üzerinde rinde cereyan etmekte olup ü-
dostluk münasebatımızı kuru- ka a. almadan tahsı"lı"ne nedı"yor? zerlerinde ihtilaf mevcut olan 

Bahuıuı kendisinin Ha 
" • " unvanile icrayı saltanatı es 

Teftiş, tetkik yoruz. Geçen her gün dostluğu f l l <- • noktaların tesbitine matuftur. 
muzu biraz daha kuvvetlendiri- • Bu nokalar üze · itiraf hasil 

Halife Abdülmecidin, böyle ve teraitini ihzar edebilecekl 
bazı küçük imkanlardan, fır- ni tahayyül edenlerin mevcu 
satlardan istifade yollannı ara- yeti dütünülürse, muhata 
dığı, büyük Gazinin asla naza- zın ve tabii taraftalannm ıaf 
nndan kaçmıyordu. Böyle bir ve gafletine zahip olmak asla 

yor. Geçen sene imzaladığımız Esnafa sorarsanız bunlar kesılen cezaların olunca Tevfik Rüştü. B. ile Yu-
borçlar itilafnamesi aramızda- h k ld ğ "dd" d" 1 · · 

Adliye müsteşarı 
şehrimize geldi ki son ihtilafı da ortadan kal- a sız o u unu 1 ıa e ıyor ar . 

zat ve makamın - ne tekil ve iz olmazdı!., dırdı. Niçin itiraf etmemeli? Zabitai Belediye memurlarımn esnafa tarhettiği cezaların. 
Bugünkü iktısadi vaziyetimize mahkeme hükmüne iktiran etmeksizin sadeçe Encümeni Ema
göre bu itilafname ile çok ağır netin bir kararile tahsil edilmesi teşkiliiti esasiye kanununun 
bir yükün altına ginniş bulunu- salahiyeti kazaiye faslile tearrüz ettiğine dair iki müderrisimi
yoruz. Paramızın henüz istikrar zin mıltaliiasım geçen gün yazmıştık. 
bulmadığı, iktısadi muvazene- Dün, bu hususta Emanetin 1 Jet düşünürdü. Esasen Belediye 
nin hala teessüs etmediği bir noktai nazarını da ögrenmek lerin esnafa ceza vermesi yal-
zamanda bu kadar ağır bir yü- istedik. Emanet mahafilinin nız bizim memleketimize mah-
1..iin altına girmenin, dürüstlü-
gümüze delalet eder, çok derin kanaati şudur: sus değildir. Diinyanın hemen 

b. - Devlet Belediye cezaları- her memleketinde Belediyelere 
ır manası vardır. h ·ı· hakkınd b" k b . 1 Şüphe yok ki Adananın va- nm ta sı ı . a ır anun azı ış erde hükmetmek sal.S-

tanpervarane tezahüratı bugün yapmış ve beledı ahkama ria- hiyeti verilmiştir. Hatta bazı 
kü dost Fransaya karşı hasma- memleketlerde, yalnız Beledi-
ne bir nümayiş değildir. Vatan, yeciler değil diğer bazı devlet 
milliyet ve istiklal meselelerin- teşkilatı ve bu meyanda mesela 
de çok hassas olan Fransa bu orman memııı lan bire lıakkı-
gibi mlli tezahüratın manasını kazaya maliktirler. Şu halde 
her ınillettcn ziyade anlar, on- Şehremanetine ve aleHlmum 
lan çok tabii ve medeni bir ha- Belediyelere bu hakkı çok gör-
reket telakki eder. Adanada mernek lazımdır. Bu arada bir 
Fransız ölülerinin gömüldüğü noktaya ehemmiyet verilebilir: 
bir mezarlikta bu ölülerin hati- O da cezayı tesbit edenlerin 
rasını teyit için bir süttln dikil- E ,, k 

11 
hakimlik evsafını haiz olmaları 

. b .. "k 1 d"lm · sna,a es m Esnafa kesilen noktasidır. Bu evsafi haiz olan 
mış, u sutun ı ma e ı emış, / d k ı k 

d b k 1 hAI A d d ceza ar an en ço cezaların mu ıı bir Belediyeci pek ala hükme-
yarı a ıra 1 mış, a a a u- şlk6yet ve ıtirazda ve kanun! oldu- debilir." 
ruyor. 11u/unan8akkallar tunu m/Jtcaddit Ema.1et, vazife itibarile böy-

Adananın tahliyesinden bir cemiyeti umumt defalar /s/Jat e- le düşünmekte ·haklı olabilir. 
ay evvel Fransız cenerallerin- k{ltibl Fethi Bey den muhiddln 8. Yalnız acaba esnaf bu cezalar 
den biri bir münasebetle söyle- . lilct t n·· ed k hakkında ne ""yor? Dun·· la"alet-diği nutkunda demişti ki: yetsız en eve ut ece ce- "' 

zaların tahsili için Emanete tayin bir bakkal, bir kasap ve 
- Aziz ölüler, "buradaki kı- sah!hiyet vermiştir. Bu, şüphe- bir lokanta sahibi ile görüştük: 

rık sütıl!ı bazı politika tesirleri- siz ki bir hakkı kazadır. Ema- Bakkal diyor ki: 
le yarıda bırakılıyor. Bir gün net bu hakkını iştimal etmek- - Size bu cezaların nasıl 
gelecek, ki bu sütünu ikmal için ten başka birşey yapmıyor. E- tahsil edildiğini küçük bir mi
buraya tekrar döneceğiz. Ruh- ğer denildiği gibi ortada teşki- sal ile izah edeyim: <reçen gün 
/arınız o zaman müsterih ola. latı esasiye kanunile bir tea- ·buraya iki memıur geldi. 
cak". rılz. mevcut olsaydı, bunu dev- [Mabadı altrİıcı sahifede] 

Ceneralin bu sözleri o zama-
nın politika tesrlemden mül
hem fantazi temenniler mahi
yetinden oteye geçemez. Bu
gün hakiki hiç bir Fransız va
tanperveri tasavvur olunamaz 
ki ceneralm o temennilerine iş
tirak etsin. Yukarda da inşaret 
ettiğimiz gibi bu gibi hatıraları 
yadetmek hem yaşamak enerji 
sini, hem de kurmak istediği
miz dostlukları daha ziyade 
kuvvetlenrlimeğe yarar. 

MAHMUT 
Siirt Meb'usu 

Avukatlann, adedi tahdll salahiyetle oluna olsun - Ankarada, Büyük Millet 
edilmlyecektlr memlekette".Ya.tam~s~a esas-:_n !isinde 18 Teşrinisani 38 t 

Adliye müsteşari Ferit bey taraftar degıldı: Butun bu mu· hinde inikat eden hafi celse 
dün Ankaradan şehrimize gel- sa~ahalan vakit kazanmak ve zakeratı tarihi bir mahiyeti 
miştir. Ferit bey doğru adliyeye Hılafete taraftar olan bazı me- izdir. Bu celsede Halifenin 
gelmiş ve Kenan beyi ziyaret le bus hocaların ve mutaassıp ho- tihabı mevzuu bahsolmuş 
bir müddet konuştuktan sonra ca kafalı bazı mebuslann vak- M li t b 1 • k 

t d l ki 1 • • h "k ec s e u mese eyı ço 
adliye müfettişlik dairesine rık ın an evve n ennı ta n et· h" t ı · kki d 1 h 

Tı 'fİ "' k · · d A k ım e a e en er, ona ay 
ev ık K(ım// B. m. Fokas mıştır Müsteşar B burada adli meme ıçın yapıyor u. nca b" h . h" 

nan sefiri arasında müzakerata yeci ~kadaşla~ ziyaretini bu müıarnahalar, muzir bir de- dır el ~mmdıyde~ ve md a".ılyd~tMat 
k · t"d d ·· en enn a e ı az egı ı başlanacaktır. kabul etmiştir. Ferit B. bu me- r~ye varma ıs ı a mı goıter . . • · 

Ankarada meselelerin teknik yanda kendisile görüşen bir mu dıgı zaman elbette h~rekete ve uı h~ efen~ıler! I:Iılafetr •. 
müzakeresi devam etmekte bu- h · · · b tt b 1 mukabeleye geçecektı... ıeleıını kendı salahıyet ve ılı 

arnnmıze şu eyana a u un Abd··1m . G ., . " l . d h"I' d f "ki • 
Junduğu cihetle netice hakkın- muştur: . u .ecıt ~zı .nın yap~ıg~ en ~ ı ın. e arzettı. en? 
rla np beuuiı""'o .. ~ .ıe nıkbina- - lstanbuıa acınyeyı u::ıu~ ,ı,::~·1 . .t.'"'""'""!'ıatı. H r. Halifeı çok dıkkatlı, pek asabıyetli 

h. b" hıni d bul ı kik • · idi B ki mus ımm., yerme • alıfei Re- lunuyorlardı. Adeta ouyun. 
n..: ıç ır ta n e unu a- ve tet ıçın ge m. u tet - lüll h d ki ki· d .. h • 1 k · · d 
maz. kin ne kadar devam edeceğini hau b""yüka_.» b~e t~ mev ıne ".a: g~b~ak l§kueme ten ıçdtdıı~~a~ ~ 

KOMİSYON MEHAFİ bilmem . ., a u . !r ım ıyaz ve;'"ec~gı~~ gı ı, or ve tere iıt ıçın 
LİNDE NE DUŞÜNÜ- -Müstantik Hikmet B. hak zanne~ıştı. Baba1mm ısmı mu çırpınıyorlardı. 

LÜYOR 1 kınd İ b !da An nasebetıle de (Han) unvanını V . t" h 1• . . a stan u cereyan ve kul! akt . ti" azıye ın u asası ve o 
Anka h 1. .. d 1 anın an vaz geçememıt . M 1 h" d h rada Mu te ıt muba e e B d b k b. t lam .. t ec is mu ıtin e esen ava 

Komisyonu Türk heyeti murah ı·unl an. ~ş ad 1yr ahd ~uha- mahiyeti §U idi: 
h - · T f"k K' ·ı 1 aa ara ıatına en a ettın a-
yasası ~ekı~ı . ev 1 hh anıı MbeyFe kkmdaki beyanattan da sarfı Bir Halife kaçmış. . O 

unan 1 ıncı _mur~. ası · _ 0 nazar edeceğini bildirmişti. Bu- hal'etmek yenisini intihap ey 
k~s ara~ında!_tl _ı:n':'z.akeratm. 1? na ıebep olarak ta "Aharın er- mek lizım. Sonra yenisini 1 
kitaa ugradıgı b~ldinlmekte ~~1• ali rediesini mevzubahıetmek tanbulda bırakmayıp Ankara 
Bu J:usu~ta komısyon mehafılin ıuretile bile olsa, bu kabil be- getirmek, milletin baıma geçi 
de hıg bı~ ~~~(ıma~. ~ev~ut ol- yanatm meslek ve seciyesine mek mevzuu bahs .. Guya H 
~a.dıgı gıbı ~oyle ır 1'!-kıtaa da giran geleceğinin derkar bulun- lifenin firarı yüzünden büt• 
ıhtımal verlımemcktedir. duğunu söylüyordu Beyanna- Türkiyede, bütün lalam alem" 

Eefvik Kamil beyle M. Fokas mede l~tanbulun «Darülhilafe- de bir teşevvüş vukua gel • 
şimdi_Y_e kadar halledilemiyen tülaliye" olduğu itina ile mu- veya gelecekmiş. . . Onun içi 
m.esaılı mev~ut muahedeler .a?- kayyet bulunuyordu. çok esaslı tedbirler alınma 
kamına tatbıken halletmek ıçın Bütün bunları tafsilatile na.k- imiş .•. 
müza_kera~ta ?ulunurorI:ırdı.Bu leden Gazi Hazretleri, büyük Bundan ba,ka: Halife ol 
mesa.1; netıcesınd~ şımdiye ka- nutkunda demitti ki cak zatin sıfat ve salahiyeti n 
dar bır çok formuller bulunmuş "Ehemmiyetsiz teferruat gi- olacak? ... Herşeyden evvel 
ve bu zamana kada~ intaci ka~il . . Ftrit Bey . . bi telakki edilmesi mümkün o- nu tespit etmek lüzumuna k 
olmayan bazı mesaıl halledıl- karaya ıntikal eden tahkikat nı lan bu izahatnnla anlatmak is- olan ve millet künıüıünden o 
mişti. Mevcut mua?adeler hü- hayet buldu mu? . tediğim esas nokta tudur; Ben musırrane teklif eden hatip! 
kümlerine nazaran ınt~ç. oluna- . -Hayır. Tahkikat devam e- salt•nah ş•hsiyenin ilgasından de eksik değildir. 
mayan meselerler Hancıye ve - diyor. sonra başka unvanla ayni mahi- (Devamı var) 
kilimiz Tevfik Rüştü beyle Yu- Ferit B. avukatların adedinin • 
nan sefiri M. Polihronyadis ara tahdit edileceği rivayeti ve adli _, .................................................................................................. . 

smda yapılan temaslara terke- müşavirlerle 12 ada meselesi 
dilmekte idi. hakkında şu şekilde izahatta bu 

Mektepliler 
müsabakası 

35 inci hafta 

lunmuştur: 
- Avukatların tahdit edile

ceği rivayeti asılsizdır. Vekalet 
böyle bir şey düsünmüş bile de 
ğildir. Ticaret kanununun bazı 
maddelerinin tadil edilmesi ri
vayeti de asılsızdır. Kanunlan-

Mektepliler müsabakası 34 ·ı · ·· ·· ·· h f . . Tkl . . mız ı ıtıyaçata gore ve uzun tet 
uncu a ta bırıncı 1 ennı sıra- kiklerden sonra kabul edilmiş-
siy1Ie kaGzan

1 
anlar: L" . d tir. Tebdili hiç bir veçhile vant 

Bulgaristanda müf
tilerin salahiyetleri 

re/edildi 
- a atasaray ısesın en d -·ıd· 

C d B egı ır. 

B I 
• Muzaffer ev et . Adi" ·· · ı · • h" 

Orsa ta t • D - l k L" . ı muşavır erın resmı ıç 1 m a na m e S 1 2 Al. ı:ruj/a ~ a ısesınden: bir s:fatları kalmamıştır. Bugün 
Balkan harbinden sonra İs-

3 
1 D a~. ar f k L. i d Adliye vekaletinin birer memu-

tanbulda toplanan konferansta - aruşşa a a ıses n en: rudurlar. 
yapılan muahedeye merbut pro y • t llmatna 8 4964DAb~_as Bf.k LI . Adli:ııe vekili beyefedinin 12 
tokol mucibince Bulgaristan eni a me yarın Or• 

880 
Karu_şşaBa a sesırıden: ada ihtilafı dolayısile Lahey di-

müslümanlarının veraset, vasa- saya tebıı·g- ed•r; .!ektı·r erım . d"l . "d "" h kkm il - 5 - Darü••afaka Lisesinden: vdankı a ,.ab~tıne gıb. elmc~gı a -yet, nikah ve talak gibi işleri- n a at ı ır şey ı ıyorum 
nin tesviyesi mahalli müftilere ANKARA, 4 (Telefon_la) .-. 1:1iş ihtiyat listesi maliye veki- 902 Fuat B. ... 
terkedilmişti. Müftilere veri- İstanbul Borsasının vazıyetını Iı _ _Beye t_akdim edilmiştir. Bu- Bu Beyler bugünden itibaren Vali ve ki ı İ Ankarada 
len bu salahiyetin istirdadi So- tetkik etmek üzre İstanbul'da gun malıye müşteşarının nez- gazeteınize müracaatla ikrami
branyada bir kaç kerre mevzuu bulunan Nurullah Esat B. şe- dinde, ziraat bankası müdürü yelerini alabilirler. 
bahs olmuş idi. Bukerre bu sa- hrimize ~et e~iştir. B~ada Şükril, Maliye muhasebei hu- 35 inci hafta 
lahiyetin müftilerden ahzü is- bazı resmı ışlennı hallettıkten s~si~ ~~ü;ü Faik, Nakit işle- 35 inci hafta başlamıştır. 
tirdadına Bulgar hüklımetince sonra İstanbula dönecektir. İs- rı muduru Sırn Beylerin iştira- Önümüzdeki Perşembe akşamı. 
karar verilmiştir. tanbul'da maliye müşteşarı ve kile talimatnamenin tetkikatı na kadar gazetemizde çıkacak 

Yalnız nikah ve talak mesa- Nurulla.h Esat B. tarafından yapılmıştır. haberlerden haftanın en mühim 
İli müftilere bırakılarak veraset tetkukat neticesi hazırlanmış Yarın akşaı;ı tali~atnam.~nin haberini seçip Cumartesi günü 
ve ~asayet gibilerini istirdat eyJ olan deviz alım ve satımına ait derhal tatbıkıne geçılmek uzre müsabaka memurluğuna gon-
lemıstir. ta timatnamc -projesi tevsi edil- lstanbula tebliğ olunacaktır. <teriniz. 

ANKARA, 4 (Telefonla) -
Vali Muhiddin B. bugün şehri
mize gelmiştir. Burada birkaç 
gün kalacaktır. 

Çekirge kongresi 
ANKARA, 4 (Telefonla) -

Çcıkirkç kongrasına tirak için, 
ziraat müdür umumi muav"ni 
Tefik B. Küdfıse gitti. 1 

- Çr l. kı~.!. ı '•i;ı.ct,eyim, am ,an ba 
- VC'temcm borç dostluğu ihlfıl eder ..• 
- Sen;nlc hic bir dostlu,iumuz vak ki . .• 



• YE L z RLE 
kazaıarıııa Felenıenkte t--;.~-··-~;-·-··-ı Ingilterede 

Ge11e tamirat L_._.::~~~~~-·~J Harp gemisi 
· ı ren Kar~ı 

~~~~~~~~~~ -
. A man!ar J _ -

lkinci Lahey konfe- Amerikalılarla 

Dc,r]rt; dcnıir )rolları 11ıiidiirii 
uıııttıııj8iııiı1 I H_'yanatı • 

' ransında neler uyuştu! 
görüşülecek? 

Bahri tahdidi tesli
hat konferansı 

ve Japonya 

~ 

Son kazadan 4 n1emurun mes'ul 
olduğu anlaşılıyor 

ri .. 
• 
ıt .. 

. 
./ Japon hey'etl Londra'da 

• • 
ihtilaf ihtilaf üzerine! 

1

ransızların verdiği muhtıra 
·aris ve Londra arasındaki 

ihtilafı bir kere daha 

-----
Umumi içtimadan sonra 

iki komisyon teşkil 
edilmiştir 

;ı· ortaya koydn 1 

~ ~ ıhtelbahir meselesiı1de ?e ~ı;ıe-1 
d <aile Japonya arasındal<ı ıhtılafın 
: l halledilemediği anlaştlı yor .. 

mdradan yazılıyor: - Bah
ıhdidıi teslihat konferansı 
ı<la toplanacak, küşat me-

. mini bizzat Kral yapacak. 
J asimin ihtişamı ·için hiç bir 
~ len geri kalınrnıyacak ... 
: ;. Bunların hepsi iyi. Fakat 
nsız hükfunetinin ahiren 

: dra kabinesine yolladığı 
•1 ıtıra herhalde neşe ve şeta
u son derece arttıracak bir 

. decTôldir. Konferansın içti-a. .,. 
il•' tarihi yaklaşırken Faris 

< ·umetinin böyle bir teşeb-
rıı . k te bulunması, esasa aıt pe 
P ; mesailde ihtilaf mevcut 
J ığunu gösterir. Bu müşkü

·~ı n mevcu..t olduiTunu kim"'" 
"\·~Mı.yordu. Fakat gene ta-

t
~] :nm ... ~:. hu ihtilafların nasıl 
ci , edil«eği hususun.daki me-

• "' . Ye endişeleri arttırdı. 
a ,:ansız hükfunetinin bu muh

•:eı sı matbuatta neşredildi. 
• ·1 Y: htırada Kellog rnisakına is. 1/ı. !den değil de Cemiyeti ak
. .ıl ı misakma göre noktai na
Il,;:/fı izah eden Faris kabine
~; .ellog misakının tatbikatı
.• ,: lıit teferrüatın tanzim edil

, c )iği fikrindedir. Fransa de
''.l'.a: ~ istiyor ki: 
• ~ı f Biz bu misakı. yapttk. Bu 
n.ı . . bıi F-1- • 1 · l ıyı r şey. -.at unza a-
~: . devletler için hal! ka~i bir 

• ü 'inat olaınamrştır. LakıinCe
:11 J .e 
v•rLllll": 

,itap 
aı 

·~· :di • 

. ~ı 
• 

Macdonald M. Burand 
eti akvam misakı, birçok 

15anlara rağmen, devletlerin 
!'tiyetini temin için kafi bir 
·ı teşkil edebilir. 
t?ransızlar ortaya yeni de

. e bile herhalde münakaşa 
,J usu açacak bir iddiayı or-

1 ·t atmış oluyorlar. 
)eniz/er serbest olmalı ... 
ransız nazariyesine göre 

, ıizler serbest olmalı. Muha
, J: zamanında bitarafların 

izlerden istifadesi tahdit e-
1emeli. Fransızlar Londra 
feransına iştirak etmiyecek 
ı iııili ufaklı diğer devletler 

ı ıına da söz söylemek iste-
ı tir. K-0nferans haricinde ka

k devletleri memnun ede
bir esas bulunması lüzumu
hsas ediyor. Fransız hüku
i harp gemilerinin sımflan
ahdit yerine umumi bir to-
yakWıu tayin edilmesi fi

•dedir. Her devlet bu muay 
; yekun dahilinde kendi 
rtaç olduğu gemiyi yapma
serbest kalmalı... Hulasa 

lnsa hükfımeti kendinin u-
~ müstemlekeleri olduğu-

• !eri sürerek ihtiyacı olan 
i !erin inti habmda serbest 

n"lc istiyor 

Japonlar da geldi ..• 
Londra konferansında Ja

ponyayı temsil edecek heyet 
evvela Amerikaya ~tti, orada 
görüştü. şimdi de Londraya 
geldi. Japonlar tahtelbahir ta
raftarıdırlar. Fakat Japon he
yeti bu hususta Amerikalılan 
ikna edememiş görüntiyor. Ja-

M. Hover 
pon heyeti reisi M. Vakatsİıki 
beyana.tında diyor ki: 

- Uzun bir seyahattan son
ra Londraya geldik. Amerika
da salahiyettar olanlarla görüş 
tüğün1üze memnunuz. Henüz 
konferansın toplanmasına va
krt var. Onun i.çin burada da 
salahiyettar olanlarla görüşe
ceğiz. Konferansın mesaisi için 
yol açmağa çalışacağız. Gerek 
Japon milleti, gerek Japon hü
kfımeti konferansın müvaffa
kiyetle netıicelenmesini bekli
yor. Yalıuz tahdit değil donan
maların azaltılması da lazrm
dır. Japonya, İngiltere veya 
Amerika donanmalarından da
ha az bir bahri kuvvetle iktifa 
edecektir. Y eğane . istediğimiz 
şey kendi imperatorluğumuzun 
müdaıfaasııdır. Kimseye teca
vüz etmek i.stemeyiz." 

Beş devlet arasında topla
nacak olan bu konferansın pek 
çetin ihtilaflarla karşılaşacağı
nı tekrara lüzum yoktur. Kon
ferans toplanmadan eve! ala
kadarlar arasında görüşülerek 
mümkün olduğu kadar zemin 
hazırlamak faideli olacaktır. 
Onun için Fransız başvekili M. 
Tardieu de konferans toplan
madan evel Londraya gelerek 
M. Mac Donald ile görüşecek
tir. İhtilafların büyüklüğüne 
rağmen bu konferansın bir şe
ye karar vermeden dağılacağı
na kükmetmek doğru olabilir 
mi? ... Mesela Fransız muhtı
rasın.lan anlaşılıyor ki birçok 
hayati addettiği mesailde Fa
ris Uı noktai nazarı dıiğer dev
letlerde ayndır. Lakin l:onfe
ransın müspet bir surette iş 
g.örerek mesaisini intaç etmesi 
lüzumunda Fransız hükfuneti 
de son derece alakadardır. 
Londra konferansının asılmak
sadı, ileride İsviçrenin Cene
vre şehrindeki ihzari tahdidi 
~slihat komisyonunda takip e-

M.jasoar 

LAHEY, 3. A. A. - Konfe
rans, 19 devletin murahhasları 
hazır olduğu halde saat 11 de 
M. Jasparm riyasetinde resmen 
açılmış ur. 

M. Jaspar'ın nutku 
LAHEY, 3. A. A. - M. Tar

dieu, bu sabah M. Snovden ile 
görüşmüştür. İki !hükumet ada
mı Y oung plii.nının başlıca no
ktaları hakında tam bir itilaf 
hasıl etmişlerdir. Konferansı 
!içtimaa davet eden 6 devletin 
murahhasları çalışma usulünü 
kararlaştırmak üzre toplanmış
lardır. Bundan sonra ilk umumi 
celse akdedilmi~tir. M. Jaspar, 
söz alarak; konferansın vücu
de getireceği eserin tamamlan 
ması rnülahazasile davet edil
u .... ı9 ula.t1 Av u::. ı..u.ı y d., J)IacarıS-

tan ve Bulgaristan mümessille
rini de selamladıktan sonra, ilk 
.konferansın müşkil dakikalar 
geçirmiş olduğunu hatırlatmış 
ve bütün murahhasların kuv
vetli bir sulh arzusu ile ve bir 
mükarenet usulünü temin et
mek emefüe mesaiye tekrar 
başlamak azim ve niyetinde 
bulunduğunu söylemiştir. 

M. Jaspar, Birinci konferans 
bittikten sonra .ikinci toplan
ma için ihzari mesaiye gayret 
ve salahiyetle devam edildiği
ne dikkatıi celbetmiş, murah
haslardan vaziıfelerini l:ıirane
vel ikmale çalışmalannı iste
miş, çilnkü bunlardan bir çoğu
nun umumi sulh meselesinin 
başka safhalannı tetkik edecek 
mühim içtıimalara iştirak mec
buriyetinde bulunduklannı ka
ydeylemiştir . 

Bu nutuk, derhal İngilzceye 
tercüme edilmiştir. Umumi iç
tima saat 17.30 da tatil edilmi 
ştir. Bir çeyrek sonra murah
haslar hususi bir toplanma yap 
mışlardır. Bu içtima esnasında 
iki komisyon teşkil edilmişti['. 
Bunlardan birıi Almanyaya, di
ğeri şarka ait tamirat mesele
lerile meşgul olacaktır. Y oung 
pliinıile alakadar devletlerin 
murahhaslarmdan mürekkep 
olacak birinci komisyona M. 
Jaspar öteki komisyona M. 
Loucheur riyaset edeceklerdir. 
Leh murahhası M. Morozovski 
31 Teşrinievvel tarihli Alman
Leh itilafını bu içtimada tevdi 
etmiştir. M. von Kürtius bu te
bliğin bu içtima ile ne gibi bir 
alakası olabileceğini anlayama
dığmı söylemiştir. M. Jaspar, 
itilafın tevdiini kaydettiğini,bu 
nu ileride tetkik edeceğin! be
yan etmiştir. Bund:ın sonra Al 
man tamiratı meselesini tetkik 
ile mükellef komisyon ilk içti
maını akteylemiştir. 

1ilecek yolu tayin etmektir. 
İhzari komisyondan sonra u
mumi bir konferans toplana
caktır. Bu gidişle tahdidi tes
liha t lakırdıları daha senelerce 
uzayip gideceğe benziyor. Şim
diki halde 930 senesi için Lon
dra konferansı var. İşte b'.ltlun 
bir iş gönnesi merakla bekle
niyor ... 

ikinci Lahi konferanH toplanmadan 
evvel Almanya hükumeti daha çabuk 
daVt"anarak Amerikaya tediyesine 
ınecbur olduğu paraların tesviyesi 
için bir itilif aktine muvaffak oldu. 
Bu itilaf, Young planı diye töhret 
k:ızanan tamirat planını bir çok nok
talarda tadil ettirecektir. Tamirat 
hesabına Almanyanm vereceği para
lar hep yeni teıis edilecek tediyat 
bankası vasıtasile olacak. Halbuki 
Amerika - Almanya itilafı mıicibi.nce 
Berlinden yollanacak paralar doğru 
Amerikaya gidecek. 

------
Japon m11rahhası biigük 
gemilerin azaltılmasına 

taraflardır 

LONDRA, 3. A. A.- Bahri 
tahdidi, teslihat konferansına 
iştirak edecek Japon başmu
rahhası M. Vakatsüki, gazete 
muharrirlerinden birine va:ki 
olan ıbeyanıatında Japonyanm 
büyük harp gemillerinin azal
trlmasma ıtaraftar ve bunların 
kullanış müddetıinin uzaltıl
masına hazır bulunduğunu M. 
Vakıatsuki Japonyamn tahtel
ba:ıirlerin kaldınlmasınr hiçbir 
veçhile arzu etmediğini söyle
miş, mamafi, bunlann hacimle
rinin tahririne matuf herhangi 
bir teklifi memnu1;1iyetle karşı
layacağını teyit eylemiştir. 

Ankara, 4 (Telefonla) - Ge Haşim B. dedi ki 
çenlerde husule gelen şimendü- Bu kazadan dolayı memurla. 
fer kazası dolayısile mes'uller ra ancak dikkatsizlik isnat olu
hakkında Devlet Demirıollar nabilir. Bu da bittabi mucibi tec 
idaresince yaptırılan tahkikatı ziyedir Fakat bir tecrübesizlik 
ikmal edilmiş ve bugün evrakı. ve acemilik mevzubahsolmazMe. 
talikikiye Devlet Demiryollan sela kazaya sebebiyet veren ma 
müdiri umumiliğine verlimiştir. kinist idarenin 15 senelik maki
Bu mesele etrafında yaptığım nisidir. Esasen bizini idareye al 
tahkikatta kazadan dolayı 4 me ğımız memuru br çok staj ve tec 
murun mes'ul telakki edilmekte rübe kanallanndan geçirdikten 
olduğunu öğrendim. Bu memur ve onun kabiliyet ve malumat 
!arın ikisi makinist, biri hareket tecrubeleri.ni kafi derece ölçme
memuru diğeride aynı katann dikten, kanaatı lazıme edinme
ser memurudur. .1 dikten sonra o memuru mes'ul 

Bu itilaf pek tabiidir ki para itle
rinden çok iyi anlayan Almanlarla 
Amerikslılar arasında bir çok hesap
lara göre yapılmıftır. Fakat aırf milli 
bir itilii.ftan batka bir şey değil gibi 
görünen bu sureti tesviyenin bir ele 
siyasi manası olduğu Alman gazete
lerinin neıriyatından anlatılıyor. 

Alman metbuabnm bu itilaf etra
fındaki netriyatı bunu çok iyi bul
makla huliaa edilebilir. Çünkü Ame
rika, Almanya ile tamirat parasının 
tediyabncla ayn bir itilaf , aktetmesi 
Amerikayı difer alacaklılardan ayır
mıt oluyor. 

Almanlar bundan sonra alacaklı
ları arumda Amerikanın bulunmrya
cağmı düıünerek ıevinçlerini sakla
mafa lüzum görmüyorlar. Alacaklı
lar müttehit bir cephe teıkil ettikleri 
için Amerikanın bu cepheden aynl
masile Y oung plAnmm tadili likırdı
ları ela çıkmıı oluyor. Daha pyani 
dikkat olan bir ıe1 varsa o ela bir 
Alman gazetesinin ortaya attığı ıu 
mülii.lıazaclır: 

«Amerika böyle ayrı bir itilif ak
tetmekle teıiı edilecek tediyat ban
kasının iyi iıliyeceğine itimadı olma
dığını gösterdi·» 

Y oung plii.nı ve tediyat bankası 
etrafında aarfedilen kağıtla mürek
kebi acaba tamirat meıelesinin için
den çıkmak için oğraıan diplomatlar
la bankalar heaap ebnİ§ midirler? .. 

Ne tauhaf bir bina ki bir yerine 
fazla yaslanınca öbür tarafı da bir
likte çöküyor. 

Amerika böyle ayrılınca acaba di
ğer alacaklılar ne yapacaklar •. ? On
lar da müstakbel tediyat bankasma 
gÜvenemiyecek Almanyadan doğru
dan dofruya mı pan. almanın çareai
ne bakacaklar?. O halde tamirat me
•cle.I yemden sn\i70lin sekta .. dönüp 
gelecektir. Almanya taahhüdabru e
linde olmayarak ifa etmezıe rene 
aıker gönderip bir lusrm toprağını 
iıgal ebneğe Fransanrn hiç bir za
man hakkı olamıyacağını yazmafa 
başlayan Alman gazetelerinin ağzına 
bakılıraa iıtikbalde tamirat pıeseleai 
etrafında daha pek çok kağıtla mü
rekkep sarfedileceği anlaşılıyor . 

Fakat keıki it hundan ibaret kal-....... 
---+-+--~---

Milli kongre ne 
olacak? 

/rıg111z vam umumisi etrafına 
bakıp gO/Oyor 

Londradan yazılryor: - La
horda toplanan Hindistan itti
hadı kıongresinin aldığı vaziyet 
İngilizleri hiç memnun etmi;. 
yor. Hindistan millicileri tam 
bir istiklal istedikleri gibi milli 
metaliplerinden hiç fedakarlık 
etmiyorlar. tiıgiltere ile her 
türlü münasebatı kesmek umu
mi grev ilan etmek kararı aley
hindeki bir takrir reddedilmiş-
tir. , 

Mutediller ekalliyette kal
mışlardır. Milli prensiplerin
den hiç fedakii.rlık etmiyenler
le mutediller arasında bir ayn
lrk çıkması muhtemeldir. Bu 
takdirde Lahor kongresi aka
mete uğrayacağa benziyor. 

Sui kasttan lmrtulan valii u
mumiye Hindistanın her tara
fından tebrik telgraflan geldi
ğini İngiliz gazeteleri yazı
yor. 

Faşizm aieyhtarları • 
FARİS, 3. A. A. - Faşızm 

aleyhtarlarının geçenlerde vü
cuda getirmiş oldukları gizli 
tertıibatm zahire çrkarılması 
neticesi olarak Cote~' Aztir de 
ve Alp hududunda birçok yer
lerde taharriyat yapılmıştır. _ 

Murahhas heyet azası bahri 
konferansın vereceği kararların 

- ne şekilde olursa olsun -
derhal fiil sahasine çıkacağı 
zannında bulunmaktadır. 

Prens dö Gal 
LONDRA, 3. A. A. - Prens 

dö Gal, cenubi Afoikaya git
mek üzre vapura binmiştir. 

lngiltere - Rusya 
LONDRA, 3. A. A. - So

vyetlerin İngilterde ve İngilte
reye tabi yerlerde propaganda 
yapmaktan vazgeçmek husu
sundaki teahhütlerini ihlal et
meleri üzerine İngiltere ile 
Rusya arasında yeni bir buh
ran çıkmasından korkulmakta
dır. 

Japonyalı bir 
hanım 

Evarakı tahkikiye müdüriye- mevkie çıkarmak pirensipimiz 
ti umumiyece henüz tetkike baş hilafıdır.,, 
lanmamıssa da kazaya makinis Müdiri umumi B. ilaveten bu 
derin dikkatsizliği neticesinde gibi kazalann olmaması esbabı 
trenin durması muayyen olan nı daima araştırmakta bulun
yerden 6 metrelik mesafe ileri-J duklannı, kazalara dikkatsizlik 
de bulıınması sebebiyet verdiği ı' le sebebiyet verenlerin ağır su
anlasılmıştır. Bn mesele hakkın rette tecziye edileceklerini söy 
da Demiryolları umum müdürü ledi. 

Gümrük kanun11 
ANKARA, 4. A. A. - Bu erse eşyası kendisine verilir. 

gün Büyük Millet Meclisinde Birinci ve ikinci fıkralar muci
kabul edilen gümrük kanunu- hince saulan eşyanın tutarın
nun 43 üncü maddesinin tadili dan evvelden gümrük resmi 
hakmdaki kanuna nazaran güm sonra sırasile para cezasından 
rüklere ,gelen tüçera eşyası, alacağı olanların hakkı ardiye 
gümrük idarelerinin bulundu- vezin ücreti devlhc ait resim
ğu binaların dahil ve haricinde- !er, vergiler ve para cezasının 
ki ambarlarda bir sene ve yol- geri kalan kısmı alınıp irat e
cu eşyası iki aydan ziyade hı- dildikten sonra üst tarafı kalır
rakılmaz. sa Emanet hesabına alınır, on-

Antrepolar ile çifte" anahtar- dan sonra bu paradan gene sı
lı hususi ambarlarda bu müd- rasile rıhtım, iskele resmi, nak
det üç se!bedir, fevkalade hal- !iye ücretleri navul ve belediye 
!erde bu müddet icra ve'killeri ye ait resimler veri1ir. Emanete 
kararile uzatılabilir. Esasen an- alınan para bunların hepsini te 
trepo iken herhangi bir sebep- mamen ödemeğe yetişmediği 
le ambara çevrilmiş olan mahal halde alacaklılara garameten 
!erdeki eşya dahil antrepo müd dağıtılır. Bu ücretler ve saire-

Londradan yazılıyor: - Bah- detinden temamen istifade e- nin temininden sonra geriye 
ri konferans için buraya gelen d para kalırsa sahiplerinin müra-. er. 

Tapon heyetinın 35 inci maddede gösterilen caatlarından kendilerine veril-
.·eisi amiral Ta- müddetlerden ziyade gümrü- mek üzre emante hesabında sa 
karabenin zev- ğün dahil ve haricinde \"'C antre klanır. Müzayedeye konulan eş 
cesi burada bü- polarda kalan tüççar eşyası ile yanın müzayede bedeli hiç ol
yük bir hüsnü yıolcu eşyası ait olduğu kayit masza gümrük resmini öde
.ı:abul ile karşı- ve evrakta yazılı izahat veçhi- mek şarttir. Müzayede bedeli 
landı. Gazeteci- le gümrük idaresince müfreda- gümrük resmini tamamen öde
er kendisile gö- tile ilan edildikten sonra güm- yebilecek miktara yetişmezse 
rüştü · Madam rük memurlarından teşkil olu- o eşya ecnebi memleketlere 
Takarabe Avru- nacak bir"\ıeyet tarafrn.dan mü- gönderilmek şartile alıcısına 
palı hanımların zayede ile satılır. Çabuk bozul satılır. Bu suretle dealıcısı çık
.uyafetine taraf mak ve telef olmalk tehlikesine mıyan eşya hastaneler ve hayır 
tar değildir: -'l!wrrepıes 'l!ıi:;ıA uaunynq znretU lı cemiyetlere elverişli olduğu 
- Ken.dime la- sı tehlikesi veya masrafı olan takdirde piyasalarda satılmak 
r.ım olan esvap- eşya 35 inci maddede gösteri- şartile ~~delsiz ve res~siz ola 

. arı Tokyodan len müddetlerin bitmesinden e- rak venlır. Hayırlı muessesele 
getirdim. Fakat vel eşyayi getiren sefineler a- ~ işine ya~ama~ veya. yukarda 

bunların Londra modasına uy- centalanna ve şimendifer ida- kı şart temın edılmemışse eşya 
mıyacağmdan k-0rkuyorum. » relerine veya nakliye vasiıtala- imha olunr. Gümrüklerle ~ntre 

Madam Takaratıe İngiltere- !erini tutanlara habCl" verilecek polarda bulunup 928 senesı sa
de kadınların hürriyetine dair rı sahiplerine veya onların yer nuna ~adar kanuni müdde:i .
kendisine verilen izahatı dinle- yukarda gösterile nşartlarla n~. ge~ınnş ol?-~ ~-şya be?elinın 
yince: satrlır. gumruk resmıru odemesı şartı 

- Nasıl, demiş, bir İngiliz İhaleden evvel eşya sahibi gözetil~rek satılır: ·- . 
kızı anasının, babasının intihap müracat ederek gümrük resmi- Meclıs pazartesı gunü topla
ettiği bir kocaya varmamak ni vesair vergi ve resimleri öd- nacaktır. 
hürriyetine malik midir .. ? 

Amiralin zevcesi buna hay
ret ederken zevci imdadına ye
tişerek demiştir ki: 

- Refikamın Japonyada bir 
çok İngiliz hanımlarından ah
babı vardır. Kendisi İngiliz ka
dn;ılarını çok takdir eder . 

Madam Takarabe son söz o
larak demiştir ki: 

- İngiliz kadmlannın sade
liğini Çok beğenirim. Pek az 
podra kullanıyorlar ki bu da 
hoşuma gidiyor ... ! .. 
Mısırda 

Milliyetcflerin zafe
rinden sonra 

LONDRA, 3. A. A. - Daily 
Express Mısır muhabiri gaze
tesine gönderdiği bir mektup
ta milliyetçilerin intihabatta 
kazandrkları kahir muzafferi
yetten istifadeye çalışacaklan
m, bu hususta Hint va:kayiin
den cesaret alacaklarmı ve a
ğlebi ihtimale göre silah taşı
ma'k ve üstü açık yerlerde içti
malar yapmak haıklan da dahil 
olduğu halde günden güne ar
tacak müsaadeler istiyecekleri
ni yazmaktarhr. 

Zonguldak Yüksek maden 
Mühendis mektebi 

' ...... ' 
Yeni talimatname mühim ahkamı 

ihtiva etmehtedir 
ANKARA, 4 (Telefonla) -

Zonguldak yüksek maden m~
heındis mektebi talimaıtnamesın 
de tadilat yapılmıştır. Bu tadi
lata göre Türkiye Cümhuııiye
ti tebasından -0lmıyanlar ancak 
iktısat vekaletinin müsaadesile 
mektebe kabul olunacaklardır. 

Mektebin herhangi bir sını
fında bilamazeret terfi edemi
yenler ihraç olunw:;ıar ... Anc.a.k 
me'ktebin bir seınelık ucretıni 
tesviye etmek isti}"Cnlerin ayni 

sınıfta bir sene daha devamla
rına müsaade olunabilir. Terfi 
sınıf edemiyenler ertesi sene 
için ücreti vennediklerinden 
dolayı mektebe devamlanna 
imkan kalmamış olanlar, ikinci 
seneden üçüncü seneye terfi e
demiyenler maddenlerde ça
vuş, üçünoü sınıftan dördüncii 
sınıfa terfi edemiyenler de baş 
çavuş, dördüncüde terfi edemi
yenler madden fen memuru tas 
tiknameleri alacaklardır. 

Askeri irtişa layıhası mecliste 
ANKARA, 4. (Telefonla) - B~~ mü~a.faayı mi~.iye en

cümeni meclise tahdim edilen asken ırtış~ l~y~t!ı.asını muzakere 
etti. Bu Iaylha sivil memurlar hakkmdakı layıihanın esaslannı 

aynen J:tilı:ik:biliyetimizl tezyit için 
ANKARA, 4. (Telefonla) - İktisat vekaleti tarafı~dar. 

iştihsal kal:ıiliyetimizin t~zyidi için ~.az~rl3;11makta. ~lan p_roıele· 
· t -'·'-"--•-a devam edıl\yor. Bugun ıktısat vekılı Beyın nez· rın euı"'"'"u.u . d . 

dinde vekalet erkanı toplanarak müzakerelerıme evam etmış-
lerdir. 

L---------····"" . "-~-------------------------~ 



- -----

Gerek liman şirketi gerek ticareti bahriye müdiriye i muamelatın ç 
dığında müttefiktir; yalnız transit muamelesinde fikirler ayrıl 

ı M 1 . ı İkisinden hangisinin Bugiin kar yağ- adalye er ihracat meselesi 
ması muhtemel kalpmıymış? ııe oldu? 

Mahkemelerde. ........................ 

istatistikleri doğrudur? Karadenizde şiddetli Darpane mildirlyetl Rusyaga ihracat 
işleri bir türlli 

düzelemedi 

Deli rolü yapan k 
Hamdi Reyin 
yeni beyanatı 

Zeki B. limanda faali 
yet artmakla beraber 
transitin aza!dığında 

musirdir.. 

.aretibahriye müdiri 
hükumete bir rapor 

v..:recek tir --

fırtına hüküm tahkikat yapıyor 
sürüyor İzmir ticaret odası Darpha-

ne müdüriyetine miiracaat ede
rek. İzmir 9 ey!Ul sergisine iş
tirak eden tüccarlara verilen al
tın madalyaların altın olmayıp 
bakır olduğundan şikayet etmiş 

Nimeti hüda motörü 
batmış mürettebatı 

kurtarılmış .. 
tir. 

Portakal tacirlerile 
beraber diğer tacirle

nıiz<lc n1üşterck 

Evvelki gece hava birdenb~- İzmir ticaret odası gerek ge- Rusyaya ihracat şirketinin 
re gene bozuldu. P bır çen seneki ve gerek 927 snesin- faaliyete geçmemesi yüzünden 
poyraz esmeğe deki sergi için tevzi edilen ma- çıkan kriz ~evam etmektedir. 
ve şiddetle yağ- lalyalara sarfedilmek üzre Da- Portakal tacirleri, yolların orta 
mur yağmağa ıhaneye altın göndermiştir. sına gelişi güzel yığılmış olan 
başladı. Bir ko::. •akat son zamanlarda bunların 25,000 sandık malı satabilmekle 
gün güzel gidı.: bakır üzerine kaplama oldukla- uğraşmakata~ır~ar. . 
havalar, herke rını görmüştür. Darphane mü- Fakat şehnmıze, Rusyaya ih 
bir müddet İ<s dürü bu mesele hakkında bir raç için getirilen portakallar o 
avutmuş, ümi. muharririmize demiştir ki kadar çoktur ki, bunlan yalnız 
lendirmişti. - Böyle bir şikayet vakidir. 1stanbulun değil diğer şehirle-

Dünkü hav ~ı, ı ·~ Tahkikat yapıyoruz. Madalya- rimizin bile istihlak etmesi im-

Mal1mut dualar okuyara1< ı 
keıneye girdi. Fakat. .. 

Tıbbı adli raporunda cinnet asa 
hakiki olmadığı bildirildi 

kışın hulUl etti- ~ 'I lar tahlil edilecektir. kanı olamadığı söylenmekte-Lıman şirktll madara Hamdi Bry - . h · · " 
gıni epımıze an ~ Bu mesele etrafında İzmir dir. Bu vaziyette, ütün ihracat 

lstanbul Ticareti bahriye müdiriyeti tarafından limanımı- !attı. gazeteleri su malumatı vermek tacirlerimiz miiteessirdir. 
zm 1929 senesi zarfındaki faaliyeti hakkında hazırhınan rapor Şiddetli esen Kar yagacagını tetirler. • Derilerimiz ihraç edilmemiş
ortaya mühim bir mesele çikardı ve bazı dedikoduları mücip rüzgar, Karade- söyliyen İzmir 9 eylfil sergisinde mal tir. Zeytinlerimiz İstanbul piya 
oldu. ni,'de de tesiri - Rasatane mü- teşhir edenlere 927 ve 928 sene sasma yığılmıştır, liman ve 

Bu raporda, limanın umumi faaliyeti artmakla beraber tran- ni göstermiş, şid- dürü Fatin b. lerinde verilen madalyalardan mandalinin vaziyetide aynidır. 
sit süretile Boğazlardan gec:cn gemilerden limanımıza uğrayan- d~tli bir fırtına b!l'şlamı~~r._ <?e- birinin altın değil, bakır olduğu Arkos şirketi bu ihracat işini 
/arın miktarı azaldığı ileri sürülerek bunun tezyidi çareleri de ınıler hareketlerınde muşkılata hakkında İzmir Ticaret odasına taahhüt etmekle beraber vaziye 
gösteriPmektedir. Liman şirketi müdürü Hamdi Bey ise Ticareti uğramakta ve lima.~~a sığın- bir müracaat vaki olmuştur. te temamile biganedir. Yalnız 
bahriye müdüriyetinin bu hususta yaptığı istatistiklerde bir maktadır.Fırtına yuzunden Bo- Hadiseden haberdar olur ol- Arkos şirketi portakalcılara mü 
yanlışlık olduğu ve şirketin istatistiklerine nazaran va~iyetin ğaz haricinde bir deniz kazası maz derhal tahkikat ve tetkika- racaatla Odesada teslim olun-
mıicibi memnuniyet olduğu kanaatindedir.· ~ o~_muş! Nime.tihüda isminde le? lmak şartile çift sandığı 5,5 lira 

Hamdi Bey dün-bir muharri- lcrin yekunu 6 milyon lonu ge- ç~k bır motor!. dalgaların._te~ı- ya verdiği taktirde hepsini ala-
rimize demiştir ki: çiyor. Bunlar hep limanla muıa- rıle batmış, murettebau guçluk cağını bildirmiştir. Arkos aynı Sahte dtli mahkeme huzurunda 

- Vakıa henüz elimizde 929 mele yapan gemilerdir. Bu iti- le kurtanlmıştır. Fırtına dola- zamanda vade de istemektedir. Dün sabah ağırcezada delilik 
senesi liman faaliyetini tam su- barla Pire limanındaki hareket yısile başka kaza olup olmadığı rolü yapmak isteyen bir katilin 
rette gösteren istatistikler yok- İstı>nbuldan yüzde yirmi kadar hakkında henüz limana malu- r,,ezvı· .. ~ı muhakemesine başlandı. Katil 
tur. Bunlar bir aya kadar ik- fazladır. mat gelmemiştir. .6. ~ ı u öldürmekten ve Hüseyini cerh 
mal edilecektir. Çünkü Pire, bütün Yunan Anadolu'dan gelen haberler t kt un bul nmakta 

Tı ki'#'h d d k e me en mazn u -Ancak mevcut olan geçen ticareti bahriyesi için bir mer- kışın oralarda çoktan başladı- ev 
1

, ane e a//8 dır .. 
senen>n ıı aylik istatistıiikleri kez vazifesini görüyor ve Yu- ğını, yağan karm yerde epi yük alılmamışlır Mahmut mahkemeye kuca-
hakikata yakın bir fiitir verme- nanlıların deniz ticareti biz- seldiğini bildiriyor. ___ ğında kırmızı bir bohça ve elle-
ğe kafidir. den yedi sekiz defa daha yükse- Sarıkamış, Erzurum, Malat- GIJndeı·llen mektuıı biri ri kelepçeli olarak getirildi. Ka-

Limanımıza uğrayan ve tran ktir. İthalat ve ihracat itibarile ya, Van, Gaziayıntap'ta tipili tarafından uydurulmuştur til maznun mevkiine oturmak 
sit suretile geçen bütiin gemi- Pire İstanbula müsavıidir. bir halde mütemadiyen kar yag" D" b' f'k' · "D' be 

· kA 929 B"Ih un ır re ı ımıze ıyar - istemiyor ve samiine dualar o-lenn 1onaJi ye unu sene- ı assa ithalatı bizden çok maktadır. Dün şehrin bazı sem- ikir fırka 17 sertabibi binbaşı k bakıy d J d 
einde. son ayın tahmini mikta- ziya<iedir. Transit ticaretinde derinde, bilhassır sabahleyin su ,, uyarak or u. an arma-

p . l' h .. ! Kemal Beyin zevcesi Fikriye lar kendisini zorla oturttular. ıre ıınaru enuz stanbulun lu sepken kar yağmıııtır. Dere- · · 

·aren oaJırıy~ maaaro Zeki Bey 

rile birlikte 9,789, 719 1ıon olup 
1928 senesine nisbetle 450,000 
kadar fazlalık vardır ki bu te
zayüt yüzde altı buçuğu müte
cavizdir. 
Bu umumi yekfuıdan 5,215,000 

tonu limanımızda muamele ya
pan gemilere aittir. 

Son senede, bu kısımdaık:i te
zayüt 189,000 tondur. 

Limana hiç uğramadan ge
çen gemilerin tonaji 1928 de 
4,312,000 iken geçen sene 
4,574,000 tona çıkmıştır. 

Zikrettiğim rakamlar lima
nın 929 faaliyetinin nonnal bir 
§ekilde olduğunu teyit etmek
tedir. 

Limanın ithalat, aktarına e
şya, vapurların aldıklan kömür 
ve su işleııi itibarile faaliyeti de 
artmıştır. 

928 de 359,672 ton eşya geldiği 
halde 929 da 430,433 ton ol
muştur ki tezayüt yüzde yinni 
nisbetindedir. 

Aktarma eşya 929 da 17,560 
tona çıkmak suretile yüzde yir
mi bir arttığı gibi &U muame
lesi de 203,550 tondan 243,385 
tona yükselmiştir. Kömür tah
mil ve tahliye işleri 928 de 
431,429 ton olmasına mukabil 
929 senesi ilk on bir ayında 
548,261 tona baliğ olmuş ve te
zayüt nisbeti yiizde 27 yi bul
'aıuştur. 

Pire limanilc n:•ıkaycse 
Pireye gelen ve ddNı gemi-

b. k B'l imzalı bir mektup göndenlınış Muavin Cemil B. müşahede ra-yansına ıle çı mamıştır. ı - cei hararetin birdenbire düşme. ve bunda mevkuf ·bulunan oğlu- kunınas · di 
hassa vapurların aldıkları ihra si herkesi telaşa düşürmüştür. nun dövüldug""'ünden şikayette porunun ° mıdıste · 
kiye kömür ve su işleri İstan- Od-ı..ı kömür depoları dolup Tibbi adli müşahe e raporun 
buldaki miktarın ancak dörtte bo~alınaktadır. Havaların bir- bulunmuştu. Bu hususta yaptı- da; maznunun cinnet alfilmi gös 

~ g"ımız tahkikata göre Tevkif- t kt · d b hal tem • birine mu"adildir. Son zamanlar- denbire sog'uması, halkın bu te- erme e ıse e u aruı:ı 
hanede bu namıda ne bir mev- ı h kik" im d ~ b'ldi ·ı· da Yunanlılar M. Venizelosun hacümü kar~ısmda odun ve kö-' o up a ı o a ıgının ı n ı 

~ kuf ve ne de iddia olımduğu d 
irşadile Pire ile yanındaki Sen mür fiatleri birdenbire bir te- 1 g;bi bir darp hadisesi vardır. yor u. 
Jorj körfezinde bir serbest mın reffü göstermiştir. Şehremane-ı B'l~··-· b F'kri h h Cemil B. maznunun kelepçe- Maznun mahktmt huzur 

ı .u..ıs u ı ye anımın a- ı · · ·· "im · · b'ld" di B taka tesisine başlamışlardır. ti, baş gösteren bu odun kömür' kiki bir isim olmayıp evvelce cnnınd çozu esını ~ ~ ~ demişlerdir. Halit efendi 
Bunun transit ticareti üze- ihtikarma karşı şiddetli tedbir- 9 Ey/O/ sergisi madelytltri mevkuf ik>en ikmali müddet e- ~~';:- a m:ızn~r ~ag~ . murların nezareti altında 

rinde mühim tesiri olacağım ler almalıdır. Havaların bu ani ı-~·lıy t . . od -'--ek tahl~ye edilen şahin Nu- .. o .. çayfı rleıtst ve ·ııA ımttı" yın rifatı yaptıg-ını bildirdi. 
Y 1 • b dd"l'" h kkı d K d'll' ta --9 an zmır tıcaret ası """ • .. onune ır a ı ve ı ave e : N · h . unan dar iddia ediyorlar.' te e hu u . da. nk~ an ı ı bakır olduğu ileri sürülen 927 riye ait bir namı mustear oldu- . . . un anım şahit olar 
Diğer taraftan Ticareti bahri- rasat anesı ıyor ı: . . d • b' ed'lmi · -Reıs B._ bunl~ra da bak ıçın lendi. Şahit işinin yapı 
ye müdürü Zeki B. ortada bir - "Artık kış hu!Ul etti-.Geni- s?Iesıne aıt rna alyayı mütead gut~~ ıt 1 ştır. · • de kanlı elbıselenm var.. çin Halit efendiye 50 li 

· f ı bT B ·· b ti e su dit kuyumculara göstererek mu Dıger taraftan şaıhin Nurı suı te ehhüın olduğundan balı-
1
e ı ır.k ugukn d~ı s~~tti .. er y - ayene ettirmiş ve neticede ma Tevkifhane müdürü Ziya ve Mahmut hem söyleniyor hem ğini söyledi. Mahkeme 

sedereık şu beyanatta bulun- u sep en ar uşmuş r. a- dal "ddi dildi . . S d' Gal' B ı teh de duvalar okuyordu. Yusuf harumm ile tahki 
uştur· rın şehrimize kar yağması kuv- kıryanmlm dı, aheali T~~ gıbi.ba- d~rgarktı~ ıp teyMer~ .,.; . M"'lki f ... 

m · tl uht ld" ,, o a ıgı, s urk lirası ıt me 1AJU yazmış ır. um-- Müşteki Hüseyinın yarası il- pan u ye mü ettışı 
- Biz limanın faaliyeti a- ve Be m b heme ~, altmmdan mamul olduğu anla- leyb hakkında takibat yapıl- tiyam bulmadığı anlaşıldığın- lerine ve iskan müdüriy 

zaldığmı iddia etmedik ki ista- bu sa af ubeyanbeıganız z8!.11-an şılmıştır. maktadır. dan teşkili tarafeyn için tebli- memurların iddiası v · 
tistiklerimizde bir yanlış ol- aca a etra ı m yazım gore- M d 1 bakı ld - gat ifası zımnında mahkeme 18 kesin defatiri resrniyeyı' 

ceğiz? a ayanın r o ugunu 
duğu mevzubahsolsun! Eksik- Ticaret odasına bildiren Kav- Türkiyenin yeni kanunusaniye talik olundu. mıyacağının sorulması,, 
lik, limandan transit geçen ge- Kadın terziler rukzadeler müessesesidir. Mü- • ,. • rar vererlı: davayı ı ı K. 
milerden o~u?.~ ba~i ihtiyaç- essese, her nasılsa yere düşen bir haritası talik etti. 
ıa:ının temını ıçın - IUJ?anımıza toplanamadı madalyanın üzerinden ince bir Bir sahtekarlık --0--

Resimli .Ay da ugray~nlarda oldugu cıhetlc. ~u İstanbul kadın terzileri dün yaprak altının fırlamasından Dünyanın her tara- davası 
nun yuk almak ve vermek ıç.ın Tasarruf cemiyeti merkezinde şüphelenerek Ticaret odasına il d 
§amandıra .ve rıhtımlara gelip toplanacak ve ınilli fabrikaları- böyle bir müracaatte bulunmuş fına yo an l - • - Dün üçüncü ceza 
giden Agemıl_erle kanşıtınlma- mızda yapılan kumaş nümune- ve keyfiyetin tahkikini istemiş- Amerikadaki milli co.ğr~fya iskan dairesinde cere- sinde "Sesini gaybeden 
mas~ !azı~: !erinin tetkik edeceklerdi. tir. cemiyeti tarafından yenı bır ha d • b serlevhalı yazı dolayısile 

Fdhak_!.ka lım~ızda umu- Fakat vaktile tebligat yapıla • • ,. rita vücude getirilmiştir. Bu ha yan e en garıp ir hapse mahkWıı ve bu 
mi h~ekat noktaı ~dan matlığı için ne terziler gelebil- lsveçlı mJSaf 1rler rita Avrupa ile Şarkı karibe ~t muanıele cil edilen Behçet B. ha 
t~zayut vardır. 928. s~esınd.e miş, ne de nümuneler toplanabil olduğu için bizim memleketı- .. • davanın nakzen rüyetine 
lıman umum faalıy~ 11, mı- miştir. İçtima cumaya talik o- Gemi süvarisi i miz de gösterilmiştir. Bu hari- . Dıın: sa?ah a~ırc~za mahkeme olundu. 
lyon 285,~08 ton olduıu halde lunınuştur. • n n tanın hususiyeti ve ehemmiyeti sınde ı~kan daır;sınde cereyan Behçet beyin vekili t 
929. ~enesmde 14,000,877 tona . , teşekküralı gösterilen yerlerin kendi halkı ~en .hır sahtekarlık davasının min.B.Temyizin nakzı sı 
balıg_olmuştur. . .. .. . Halk kooperatıfı Geçenlerde linıanmııza ge- tarafından edildiği tel~f~ ~e ruyetıne başlandı· ni izah ederek~ 

_Bılıhassa yan ~ tan.- Mahallelredec · halle koopera- len lıveç mektep gemisinin sü- rine yazılmıştır. Mesela şıındı- Davanın mevzuu şudur: ba olunmasını istedı. M 
fesı ~unda en mü~ Mllll?ir. tifleri tesisi için çıkan cereyan varisi buradan ayrılırken vali ye kadar İngiliz haritalarında Şişlide firari Semerciyana ait ittiba ve ya ademi ittiba 

Lımarumıza bil~ tıcarl gittikçe kuvvetlenmektedir. vekili Muhiddin beye telsizle "İzmir'' «Smyma» şeklinde ya- metruk a~a ~e !1!- sunda ~ir Jraı:ar v~~ek 
mu~le Y~ uzre gelen İlk büyük kooperatif Kadı- atideki telgrafı göndermiştir: zılır, "Ankara" ya da «Angora» suf hanım talıp olur ve bır ıstı- K. sanıye talık edıldi. 
gemılerlc. hiç durmadan Bo- köy civarında İhlamurda vücu- "Türk sularından ayrılırken denirdi. Halbuki biz böyle te- da ile iskana müracaat eder. Fa -o-
ğazlardan g~~er ~ş, ~a: de getiri!:niştir. egrek şahsım, gerek !ikinci Os- leffuz_ etmediğimi_z iç!-11 Ameri- ~~ bi~ müd~.et sonra ikinci bir l Gazeteciler da 
~a~, erzak, .komu: v~ ~e giıbı Maruf bazı zevatın iştirakile kar gemisinin zabrtan ve mek- ka cografya cemıyetı bunun ıstıda ıle muracaat .•. ~lunarakl . . 
ıhtıyaçlarıru ~~ ıçın ~a teşekkül eden bu kooperatif yal teplilerile mürettebatı namına önüne geçmiş, yeni haritasında hakkından vaı: geçtıgını ve şah İ~şa dolayısıle gaz; • 
uğr~~ .~emıı mıktan tenakus nız bakkaliye mevadi temin et- gördüğümüz hararetli hüsnü bizim telaffuz ettiğimiz gibi sına ai~ ~a~~ın Ayş~ Nuri i~ leyhıne açılan ~avaya ıkı 
etmıştı_r. ., ınekle iktifa etmiyerek odun kö kabulden dola:ırı zati alinize be- yazmıştır. 1ne tashıhinı ıst~ştır.~unun u- zada devam oh:ndu. 

Zekı Bey bu tena~UI~ es- mür, et ve kışlık sebze de tevzi yam teş;kkür e~eği bir vazife Cemiyetin dünyada 1,300, jzen?e ~ef.t~rdeki E~ıne Yu-j İk~am .~e ~kşa:;ı .... 
bahı hakkında k~tuınıyetı mu- etmek niyetindedir. Bu suretle addederım. Samımi teşekkiira- 000 abonesi olduğuna göre bu suf ısını sıliner~k ~enısı yazılır.' aleyhıne polıs muduru 
haf aza etme~~ır. . yüzde on kadar tenzilat olması tımızın kabulünü ve askeri, kadar harita her tarafa yollan- j Mahkemede ı&!.tan ~ayt me· . a~m~yor,, serlavlı~'ı v_a:ı 

Yakında hukumete tevdı e- muhtemeldir mülki mekamata !stanbulun mıstır "National Geographie ,muru Yaşar, mubeyyız Baha ·nı bır esran askenyeyı ıf. 
?ilec_e~ olan ~aPor.d~, transit -~··-·-...... : ·-- muhterem hal~, Heybeli de- S~ie~" bu suretle ya.lnu ~izim beyl~r dev'e.~e ait defterlerde:sı açılmıstı. .. ... 
ışlennın tezyıdı ıçın kontrol, liman şirketinin miimkün olanı niz mektebine, mitli müzelere memleketimize ait isımlerı de- tahnfata musaade etmek, mu- Akşam me<;11l rnud..ını 
gümrük ve diğer bazı resmi iş- yaptığını ilave etmiştir. G. S. klübüne ve mürettebata ğil diğer devletlerin erazisinde ak1:iTJ Halit B. de tahriht yap- T 1 <c"n B ıazır b •1t•nma 
!erde alakadarlar için daha zi- HükWııet tarafından alma- meccanen rehberlik eden Tuta ki yer .simlerini de her türlü maktan mamun bularıuyo•lar n ih: ::ıre'l c-elb;•ıe !•ara• 
yade kolay Irk temin edilmesi cak esaslı tedabirle transit iş- seyahat acentesine teşekküratı yanlışlığa mani olacak surette' dı. cet· bu dava d., İrl;lsa d. 
lüzumundan bahsedilmektedir. !erinin artması muh,emel gö- mızın bildirilmesini rica eyle- tanzim etmekle coğrafya namı-ı Memurlar; istiçv;ıp esnasın - vh·t ve 11 If· sanıye t31 

Zeki Bey. liman muamelatmda rülmektedir. ı .. im." na büyük bir iş ı:?"nrmüştür. ,ı,.: "İskanda kayt atabili~ e~, <' ı. 

' 



• 

o A o 
- -

i. k Ay e. .. o ... a .. -; ı=~·JhğirôPilir0sWM'iSiN.ö"t'•"•T:! -ı~u,~, .. , ~t 1 _.,,,.,~------------, ide tarihimizden silinmiş oldu. ıbahs olamaz. Cumh_uriyet Tür- • y 1 K 1 c 1 ı·: 
Tarihin kaydetmediği muci- kiyesi başındaki azımkar ve kr • ,e: 

1U. i. z a. h. ., 

n •• - H • ~~[ zeleri yaratarak kazandığımız ymetli liderlerinin gösterdiğ~ • . İ•! 
U rull I" "İstiklal harbi" başlamazdan nurlu yoldan koşarak medenı • SeılU fllml lle aynca lkl sesll varyete Jıkson ve Blak komık t•rkıfan !!'. ) r' 1 ~ şimdiye kadar keçen 10 senelik ve iktısadi sahalardaki hedefi- ••••• ·~ ......... o ~·=u-·...!..~=·-·---·--·•l 

yakın bir tarihe göz gezdirelim. ne her gün biraz daha yaklaş-n Umdesi "Milliyet" tir 

(Anunusani 1930 d ı 
Eğer bu geçen seneler içinde maktadır. y 0 ı aş ar gözlerimizi kapamış şimdi u- "Kapitülasyon" sozunun -

'HANE _ Ankara caddeıi _ yanmış olsaydık uyuduğumuz velevki en son olarak olsun -
G Telgraf adres;: Mi.lli:vet, ı.. O, iki omuzdaşın yüzünden musunuz? Kasada ~!~~-paralan zamnki ahval ile şimdiki ahval tekrar işitilmeğe başlandığı şu 

korkmamak imkansızdı • Bir dercip edip öyle üstü eksprese arasında husule gelen akıllara zamanda, kalbimdeki sönmez 
haftadan beri traş olmamışlar- atlayıp, Avrupayı boylamak sığmaz farkları görünce, gör- milliyet ateşi beni bu epeyce Telefon numaraları: 

tanbul 3911, 3912, 3913 · · düklerimizin bir rüya olduğunu uzun süren satırları yazmağa 
dı, gözleri kan içinde idi, boyun ıcın... Sözlil ve şarkılı filim 

. d'l İ<>+e h·~ızlık buna derler. İn· kabulde tereddüt etmezdik. sevketti. Eminim ki her Türk DOLORES DEL RIYO ve RALF FORBI' ' larma pis bırer me:n ı sarmış- ,.. ~ ·~ f d' b"lh · · 
k k tI · b 1 san on seııede bı'r kere bö'yle bır' On sene evvel bir millet sı- er ı, ı assa yem yeuşen cum in müştereken temsil ettikleri bu harikula ı 

!ardı. Yağlı as e erı aş arı- h · l'"" b · 1 • ~ r-= ' fatile ölüme pek yakındık. Dört .un. yet .genç ıgı enım e aynı sesil filmin bütün u!ınelerl mü- · 
ONE ÜCRETLERi 

Türkiye ;çin Hariç için 
400 kuruş 800 kurut 
750 .. 1400 .. 

nın ;;.,tun'" e ınm· işti iş yaptı mı, yaşadı demektir... _ le 1 b alet dı _, · - buçuk sene süren agır, yorucu fıkırdedır. emme ir surette oynam a r? 
"Para içhanesi" müdürü, oda- Hırsızlık maymuncukla yapıl- bir harpten mağlup ve bitap 

1 
... fnsan dalgalarını yutan çlgler, hıfif 

ya girer girmez, bu iki omuzda- maz, o devirler geçti... 1 h . EIHAMRj ~· da I sındılları göturen slller, altun 
ŞI gördü. İlk düşüncesi, hemen Hırsızlık mı istiyorsunuz, ki- oç;kd~g:~~z~~;p:e~:i:v~arpt:;: ~ A oınemasınua arayıcılarının hızın ölümü lşte 
h k t 1 f etmek bar hrrsızlık: Borsaya gidin. bütün bu feci tablolar bu flllmin han ı<• tm şaheser (ılmasını ıemin 

1 
.. 2700 1400 .. 

anın apıcısına e e on ' sonra mağlup sıfatile ihraz et- Bugün, bu akşam ve yarın yalnız etmektcilrler. 
en evrak geri verilmez sonra polise haber vermek oldu Bir şebeke kurun. Bfr daliivere memize imkan ve ihtimal yok- matineler~• RAMO~ NOV1~RO • ,.... .............. .-.. ................................... __ ..._. 
:i geçen nushalar ıo kuruıtur. çevirin. Havadan kırk elli bin 

ıte ve matbaaya ait işler için 
Gördüm mü temiz işi ? ... Zen· 

] 

lira vurun! .. 

ıilıliriyete müracaat edilir. 
gin oldunuz diye herkes elinizi y ld ı d b ANITA PAJ ! •temiz ilanların mesuliyetini en kuçuk hareketımız bır suru il A s rl -ı.z arın en il eri 

adi dolandırıcılık olduğunu id- sıkar··· Hırsızlık mı istiyorsu- tahtidat altına alınacak, terak- f s •ı n e m a d a 
kabul etmez. d" d" J'se şı"ka"yet etmisler nuz. İkraz istikraz yazıhanesi 

ıa e ıp po ı kimiz ve inkişafımız tamamile filminin son seansları. Geç kalan· ı 
-----0------ıı di. Bu rezaletten sonra, polisi açın, ikraz edin ve paralan top- imkan haricine çıkacaktı. A- L:lar veyahut görmek ilzere. gellpte ı temsil etmekte oldukları Metro Goldwyn-?ıfaycr ı· 
IGÜNK HAVA cağırmak istemedi. !ayıp Avnıpaya kaçın... İşte kalliyetler bir kat daha başımı- yer bula~ıyaniar bu s~n. gunlerden Ş E H • R U Y U R K E N ~ 

• 4 ' Elini arka cebine attı, küçük ben kaçıyorum . . . b" d ' .1 k k d' 1 k mıfade ctmelıdır. 1 i 
I
] ın lwıroret en çok 8 en ız za ın ırı ece , en ı mem e e 

idi • Bugün rtizgir poyraz tabancasını çıkarJı: Şimdi maymuncukla yapılan timizde, kendi bayrağımız al- - SUperfllml görmeğc giden lılıtun ~ehir ehallsini celp eıme~tedtrler. « 
- Kımıldamayın! dedi. hırsızlığın on para etmediğini tında esir mevcudiyeti geçire- Yıldızlar filmi Bugün S31t 16 l /2 matinesile suvaredc varvete 6 

ve sulu kar yağacaktır. İki omuzdaş, hareketsiz dur- anladınız mı?... cektik. p E R E S T İ Ş 009• •••• eOOO••••t1 
dular. "Para işhanesi" müdürü Bu söz üzerine, iki omuzdaş, Netekim bütün bunlar birer Mümessilleri 8 - = ::..-:::::a. -- B 
güldü: , «İş idarehanesi» müdürünün birer tahakkuk etmeğe başladı. BİLLİ OOV ~,,;;ıJ;::ii~~ Bugünden itibaren •-: ııı 

--Gündüz ortası hırsızlık ha .. üzerine atıldılar, kollarım bağ- Birinci Nicolas'dan beri Türki- ;ıi Alcksandr Duma run cıhanşümul şaheser il 
.usoLtNİNİN FİKRİ Öyleya, bugün cuma ... Yazıha- !adılar. Biri: ye'yi "hasta adam" diye tasviv LUSI DOREr;..Anıon!o '.V(areno lıl''.:;: M o n t e K r •. s t o "ı '~'ıılı. ınlar birliği duymasın, nede kim bulunur? Hiç kimse... - Şübe müdürümüzün hakkı etmeğe alışan Avrupa ve Avru- ;::::::::::-:::::::; : . 
başvekili Sinyor Musoli Girer kasayı açar, paraları arak varmış. tam zamanında yetiş· pa ile beraber bütün beşeriyet • 

.nlann teşrii hayata karış lar, sonra savuşurdunuz. tik, diyordu. İstintak hakimine dünyası bu hasta adam için son ~lelek sinemasında H Ayasofyada Şehzadebaşında t !! 
ıa muarızdır. Ala ı.. Esasen bu işi gündüz ifade vermene de lüzum kalma- kararını vermişti: gösterilmekte olan !,!ı A L E M O A R H İ L A L ili 
•an diktatörü kadrnlan g?zü ile ~apmak çok ~aha iyi- d ı, anlattıklarını anlatırız... "Operation, non pas refor- KLAYV BRUK un ıemslll 1 

'e inanır safdil mahluklar dır, gece ınsan ne oldugunu, n~ Aşağıya inince şoföre bir şey mation" yani "1slahat değil a. SİLİK ÇEHRELER !,:,',,i, Sinemalarında birden gösterilmeğe başlanıyor, il!'./. 
'tavsif etmektedir. Geçen bıraktığını görmez ... Hey!.. sag söyleme, tevkifhaneye gidece- meliyat" ... Bu yanlış fikirin Büyük fcdakıl.rlıklarla temin edilen işbu muazzam ve muh 

· ,. b tak' n tekdur bakayım g- ini biliyor harikulMc filmini gören temaşa- "' ı ı 
I 1>arülbedayı'de venlen ka aş_ · .ı._se. . ··:· · · · te'sirine kap.rlan Avrupa, yerle- I" r· ı · · · "b" f' ti d hiç bı"r zamm "at ı ı 

de k M M kiran heı·ecan içinde kalmakta ve ,;ı te~em ı mın ıraesı mucı ınce ıa ar a ., 1 ı> is olursa,, piyesine ta- . Sız ıkı~ız ço enayı şeysı- · · re serilen Türk'ün üzerinde bu i l' 1 l ! 
' · H ynaya baktınız mı ( . d" bu şaheseri tekrar görınege şltap ~I yapı nıarrııştır. , -O edemiyen kadınlar hır- nız... ıç a 1 Kulak misa"':ri ameliyeyi icra etmek ıste ı. ~~..:ı~·"r.::~G d " 4 / 1 ,4 d ==1::1'\1 =~ı ı 

A 1 h f b k ıı etmektedirler. llAveten: SPOR ve =.~....r.:+-~ ün üz ~. 1 2, gece 9 ı ei"i:i8::;.-=:;;;; ~~~=fa .f. : sı bu beyanata ne huyu- ulan?.. sı tu a 1• uraya a- . Türk ve aziz vatanı parçalandı. 
ı dar girebilmiş olmanız .. Sizi yol .;~ GENÇLiK serisinin 3 Nolu fUmi 
n . ustadın kıydıkları ... Hiç bir zaman T~rklükle alak:: AT KOŞUSU 
:1 'Ün evvel tramvay araba- da nasıl tevkif etmediler?: .. sı olmayan Padışah ve Babıalı 
.r ık iki sıradan birinde bir .. Bir haftadır,_ razı~aneyı goz- Muhterem Üstat Ubeydul- ilk zamanlarda ecnebilere İİ•:•:::::::::::::ı 

. :.ı meni yolcu vardı. Bir luyorsunuz degıl mı . Kasanın lah efendi, geçen gün gazetele- "Türk" hakkındaki fikirlerinin !! 

1 h · h J nuz be b 1 d B b lluıı;ünkü pazar günü sut l 7 de 
a . geldi ve yolcuya kalkma mu t~vıyatını esap ıyors~ . re yana~a. u 1;111 u. u eya- doğru olduğu zannını verdi. matine ve suvare saat 21,30da 
il v rledi. İhtiyar yolcu ~~n.sıze. kasa?a _ne oldu~nu nat çok muhımdı. Üstat evle- Herkes "o" nu ölmüş zannetti. 

a ·anmefendi, ben yaşlı· soylıyeyım: Hıç hır şey yok. nenlerin azaldığını iddia eden Fatihi taklit eden cenerallerden Fransız tiyatrosunda 
"k Usade ette oturayım! de- Mahaza ucuz ~u~~caks~z be~binleri kıs~. ve ka_t'~ bir _cüm- Rum palikaryasrna kadar her-
)r tanrm: s~.zi .P?lise.vermıyecegım._Çun- le ıle uzun muddet ıçın agız a- kes "o" nun ölümünü tes'it et-1 
fı:~ kadınların ayakta hıra- k? sızı polıse ~".ermek de_gmez. çaınayacak hale getirdi. Bu ti. Onun yüksek erefi ı ile, iz -

meşhur dansör 

ViN~ENTE ESK~~ERO . 
'".r ıcag-mı b'ılmı'yor musun'. Sıze hırsız degıl, b. alkab.ag_ ı de.r-. müskit cümle ~udur: t" f · h · u· ·ı -ı ' ~ ze ı ne sı, aysıye ı e oynan- ve refikleri KARMITA GARC!A, 
ıl, t r k 1 1 ler.. Ulan enayıler, sızın gibı - Ben bir sene içinde tamam d F k k · t k . ı a ım. h l , ı. a at yaşama ıs eyen, a- LINA PEREZ, KAR\lEN AL-
1l bT. ı L"ki b" ırsızourmu. lSOOçiftenikahkıydrm! nundahüriyetveistiklal aşkı VI&RlA,LUISJ\lAYORAT,PILAR 

'" . e ı ırım ya. a n ı- Suratıma ters ters bakmayın. Bu söze karşı akan sular du- k k Ib' d f l 
et nanrmrzda kartlar daha A ık İ b ld . . ··b' h D'" k . . b k" 

1 
aynayan, a ın e tu an ar KRUZ. NINA PATROCINO ve 

ır ~ olla olurlardı. rt stan u a sı~.n g~ ı. ~- rur. . un.~. s~rıyetı . e ar arın zelzeleler yaratma?.: kabiliyeti NINO ALKALAnın temsilleri mu· 
". ı ıikiler gibi polislik etme sız geçmebz. Hrrbsakız goHrmek ısdtı- , tdeşkil kettıglı bır mb el~lıst~ Ü ~ta~ b?lun:ın "Türk" Ü öldürmek ka- 1 vatfakıyetle devam etmektedir. Bu 
eo 1 d M d k" varsanız ana ın. ırsız e- rn ra am arın e agaUne ıstı- bıl rru? Yaralı, kana boyanmış ıkıam tamamen yeni progrom 
Y maz ar

1
. r. a laml cakı yo- dig" iniz benim gı"bi olur. Yüzü- . nat eden bu cevabı münakaşa e-uz po s nası o a sr aslan silkindi, yaralı kalbinin 

Y -:ı • 
1 

- me dikkatli bakın. Cuma saba- diliyordu. • , kopardığı sayhalar bütün vata-
.'1{ ~~Parmak kapıda in- hı buraya neden geldim biliyor Birisi dedi ki: n~ ~~tr~tt.i: Asrrl~nn yetiştireme Darü/bedayi' de 
·~ ı mu alt tarafı pek kolaymış,,Bun - Dehşet 1 Bir sene içinde dıgı buyuk dahı rehper Musta-

' 1 1 Sİ li lm 1500 çifte nikah kıyılmış. . . fa Kemal milletin başına geçti. B 1 V n lf T 1 I 8 
~L L K BAH dan başka bu üç zatın de o a Saçlarına ak düşmesine rağ "Misakı milli" nin ana hatlarını a ı u ~ R 

•: \ zeman oluyor, karileri dıkları halde mektuplarındaki men evlenmeği hatırından bile çizdi. Türk milleti mükemmel 
a , bir kaçı erfane i_~e bir divane uslup da gösteriyor ki geçirmiyen bir zat cevap verdi: 
e > yazmrş ve bana gonder aksi kazıye de varittir. - Desenize Üstat 1500 çifte rehperine istinaden hedefine 

r H N d t B dog- ru serian yürüdü. Gösterdi-·' • avva, ec e ve o- TAKSİM ı birden kıymış!. . 
• lzalarmı tasıyan mektup 

0 
b" f tt' 1 H' r Kulak misafiri ği harikalar, mucizeler sayesin-

" • ld • ır a e ır · ıç şu yagmu - de bütün bir düşman dünyası-
ü ,.anmınb . dsaçmda 1?1 . • ':1gudn- lu günlerde Taksimden gerti- il ki l'I - b k , e'l m e e , ıgım en ~ ıe ep 1 er DIUU a iSi na ve makus talihine karşı mu-
/ f ı hiz mi? Geçmedinizse gidin gö- - zaffer oldu. Cihan milletlerine 
ta ~?'r0r1... k' b ·· k · rün! Cidden görülecek şey.. Kapitülasyonların ızı Lozan'da hüriyet ve istiklalini ;u o unur ı u uc an· D .. . .. 1 · d 
ı ld- • un sınema operator enn en M k ı·ı .. b k tasdik ettirdi. "Kapitülasyon" arnnın sacma o ugunu b" d idim d e tep ı er musa a ası 34 
ı kt - k lm 1 d ır ostuma rast ge ' ora a h l b. . ·ı · ". . G 1 ve "KapotaJ"" gibi senelerden-' e gec a ış ar ır. ki 1 . 1 üncü a ta ırıncı ıgım a ata-
' · fki • rt k b" ·· çamura, çepe e, sıper ere, yar d M il c d B beri iktısadi hayatımızın inki-
,}· c cı~ kı f a ı kiını~ t .muzze lara, toprak ve taş yğmlarına saray an uza er ev et . 
, 1·eK aaar es ışır. a bakı d 1• d" _ .. kazanmıştır. Yazısı şudur: şafına mani olan zincir, kendi 
• aks' . 'dd' t . t d yor u, se am ver ım goruş 

arilerim mektuplarının tu · • , . . . . bir müddettenberi adliyemizin dı. Millet serbest ve müsem bir 

Temsili saat 8,30 başlıy .. cak 

11111111 

Tc~ebaıı t!yıt 

rosunda bu 
Akşam 

saat 2!-30da 

BEKARLAR 
4 perde 

Nakleden: 
M. Kemal, Nabi 

Zeki beyler 

f 
mı ı ıa e mış e e- '"k. "Lozan müahedesi mucibince azim ve teşebbüsümüzlP. kırıl -

t (delilik klay saçması -. Ne dalg,ınsın . Bırını mı surette çalışacak faaliyet saha-
. orlar . beklıyor sun. hi!ı:metinde bulunan ecnebi mü- b ld M t k h 1.. Gramofon ve plak imal eden mü-

. 1 · · f l · b h f · sını U u. an 1 an usu U him bir Alman fabrikası Türkiyede 
. ·i. vayet hakikata tevafuk - Hayır şu meydanın haline ş~vır erın vazı ~ erı u a ta ı- imkansız gayretlerle kazandı- temsil olunmak üzre musiki ve rad-
~'., Muallim Naci muasır- bakıyorum 1 Bistirmisin burada çınde resmen nıh:ıyet buldu.~u ğımız zaferden her sahade isti- yo ticarctile toptan meşgul olanlarla 

~ 
deli Hakkı bey ismin- ?'e güzel harp sahneleri çevril- sureti~ Osma~l~ ımparatl!rlugu fade etmeğe çalışıyoruz. Tür- münasebata girişmek istiyor. Tekli

~ rin ifadesine nazaran ır? nun bıze yadıgar bırakttgı asır kiye'nin askeri, siyasi iktısadi fatın mümkün olduğu kadar Alman-
d . k ca olarak atidek; adrese gönderHme

<'0l11Caya kadar çok güç- Ben de dikkat ettim, çocu- lardanberi iktısa ıyatrmızı e- muvaffakiyetlerinden uyuşma- si: ı. B. 13764 a Rudolf Mosse, Ber-
r1;in bir kere deli oldunuz gun hakki vardı. FELEK miren kapitülasyonların son izi sının ihtimali kat'iyyen mevzu- lin sw 100. 

Önümüzdeki çarşamba akşamı < 
MELEK SiN.EMASINDA < 

3 milyon gibi ct1im bir meblağa mal olın tarihi , .• uri vekayli CÖ'· ~ 
terir meşhur Ruı dansözil JIA RUSSKATA nın temsill ~ 

mlltbişJfil~~ ~u!za~ de~o~ar, ~b~e~v~ı !h~ !m~ ~ubı ~ 
mukadduten muktebes ve kısmen asri vei<ayü gösterir heyecanlı bir < ( 
mevzu, bu sene JUDIT ve HOLOFERD nevinden başka hiç bir > 
film göşterllmiyecektlr. ~ 

==· .................. 
Bugün bütün şehir e!ıallıi 

ETUAL SİNEMASINDA 
gösterilmekte olan 

1 K t K 1 R MIZI G ü·L 
tımamen sonorlze ve şarkılı filmi görme~e gidecektir. Bu eaer aynı 
isimdeki operetten muktebestir. Meşhur ve tam bir orkestranın çdacığı 
milkemmei ve ruhnivaz musiki parçalan lşidilecekdr. --o 

::z:~~a:i 

Y annkl pazartesi gilnil akşamı 

Elbaınra sineınasın~a 
[..ondra ve Parisde 3 ay mlld· 

deıle mütemadiyen gösterilen 
AŞK, iHTiRAS, KISKANÇLIK 

1 
hlsslyıtını ~österlr 

1 

TABTELBAHiR 44 1 

• n;uazzım ıUper filmin lrıeslne 

başlanacaktır. AMERiKA FiLO· 
SUtlUN !ıdrakile vllcude gcti ( 
rilen bu şaheser dekorları Bahri ( 
Muhit ile Amerikanın bilyUk ll
manlınndaki meyhanelerdir. Ha- ( 
yatı l\akiklyenln çok feci ve C 

müessir dramıdır. lltveten 5 numerolu Folcs sözlU dilnya bavadlslerl. ' 

o .................. . 
~ 'Uliget,,in tefrikaSl 91 - -- karım Bursaya yazıyorsun . -. - İnanır mısın, Keşiş baş;-ma--Sakin: --·--şicağım. Akalllyete - tabi ol- Nazımdan daha mükemmei 

'ı O yazdıkların gidedursun, çökecekmiş gibi geliyordu... - Artrk onunla görüşme! maktan başka çare yok. bir icat olalbilir miydi? Ne mü-

ti gün sonra görüşebili
l mi? Herhalde görüşe-

ı ederim zannetme . 
lanndan izahet iste

~. öpmek istiyorum ... 
!enen adam umurumda 
il. Onu senin de unut
ım. Unudacaksm da . 
ttum, sana da unuttu
.. Eğer, unutulmamağa 
~ adam olmasaydı, bu 
buk ~elmezdin. Bursa, 
ekilmez oldu. Orada, 
nim de oturmam ka-

bil olmazdı. Artrk buluştuk. Bir 
alay küçük hanım, bana senin 
sesini duyuracaklar: Telefoncu 
hanımlar, artık buna memur. , • 
Telefonda sesini duyunca, seni 
nasıl göreceğim geldiğini, seni 
nasıl arzuladığmıı, seni kolları
mın arasına almak ıiçin nasıl 
yandığımı anlıyacaksın . • • Sa
na bunu anlatacağım_ 

Şadiyeden Senihaya 
25Temmuz. 

Şekerim, 
Senden hayli zamandır mek

tup gelmediğine bakılırsa, kor-

ben sana Şefi.kten aldığım mek- İstarıbula geldikten sonra,bir Veya: Kızacağını biliyorum. Fakat kemmel bir buluştu ... Ne ya-
tubu anlatayım. gece otelde kaldım. Apartmana - Aman Şefiği kabul ede- bu hususta senin fikrine iştirak zık, ki istifade etmesini bile-

DonkiŞ'ot Nazım beyin dam- gitmek istıemedim. Şefik gele- yim deme 1 gibi aksi ve yapa- edemiyeceğim. Şefiği karısın- memişsin; beceriksiz kadın 1 Ah 
dan düşen muclahalesi üzerine, cek olursa ne yapacaktım? Ona myacağrm şeyler taYSiye etme. dan ayıramam. Bunu istemiyo- senin yerinde ben olmalıydım, 
Şefi.le başını alıp İstanbula kaç· nasıl muamele etmem liiznndı? Eğer böyle bir şeyler yazacak- rum. Ne olursa olsun Şefiğin Şefik bey kadının ne demek ol-
tı . Barışınağı derhal kaıbul etmeli san, sözünü dıinlemiyeceğime karısına • onu hiç tanımamakla duğunu anlardı! 
Doğrusu arkasından ben de miydim, yoksa Nazım komedi- şimdiden emin olabilirsin. bera:ber - düşmanlık edemiye- Sen, zaten canı olmryan Nii-

fazla duramadım. Ben de İstan- sine devam etmem şart miydi? Gönlümün dönüm noktasına ceğim. zıtru bütün bütün öldürmüşsün. 
bula geldim. Hem bunları düşünüyor, hem geldim Seniha. Onunla her tür- Ne yapayım, yuva yıkmak Sana Şefik: 

İnsan bir yerde aşık olur, de düşünmemek istiyordum. 1ü raıbrtamı kesmeme imkan işime gelmiyor. ltiraf et ki, ev - Telgraf kimden? 
sonra gene o yerde işıkından Başmu dinlemeğe, sükil.na yoktur. Onunla görüşmemek badi: yıkmak doğru bir hareket Deye sorduğu zaman, tered 
aynlırsa, oturamıyor. Cennet ihtiyacım vardı . Apartmana elimden gelmiyecek, kendimi değildir. dütsüz cevap verecektin: 
sandığı o yer cehennem oluve- gidecek olursam, her an Şefik bu zevkten mahrum edemiyc- Başkasının saadeti üzerine, - Nazım beyden! 
riyor. gelecek diye kodı:ocak, her an ceğim. Hem esasen sebep te devamlı bir saadet kurulmaz. O tabii duralryacak, sonra 

İstanbulda avunmak gene ka onu düşünecek, rahatsız ola- yok. Şefik bana bir şey yapma- Dört gözle cevap bekliyo- anlamak isteyecek: 
bil. Fakat oralarda imkansız caktım. dı ki ... Ne yaptımsa ben yap- rum. Senden mektup almadan - Nazım bey kimdir? 

Sessizlik, kalbinden yaralı Bunun için otele gittim ve tım, daha doğnısu sen yaptın, Şeiğe cevap yazmıyacağrm. Sen cevap vermiyecekti .O' 
olanlar için çok müthiş . Süley- bütün gece... onu düşündüm. seınin Naznnınyaptı. • . Bunun için ihmal etme . lakayit davranmağa çalışarak 
man Nazif merhum: Hamit Düşündüm fakat hiç 'bir şeye Yalnız beni düşündüren bir Geceleri yatarlten, Nazıma ilave edecekti: 
köylü olsaydı, Sahrayı yazmaz- karar veremedim. Kararsızlık nokta var. Adi bir metres ha- fatiha okuyorum. - Akraba mı? 
dıl demiş. Mesut olmıyan in- içinde evime gitıtim. Bugün de yatı mı süreceğim? Şefiğin, a- Senihadan Şadiyeye - Hayır. 
sanların uzletten hoşlanacak- bir mektup aldım. miyane tabirile, kapatması mı Koca bebeğimi - Ya? 
larını tahmin etmiyorum. Her Şefiğin mektubunu gönderi· ı olacağım? Sen, en mahir icatları malı- - Canım ehemmıyet verme· 
güzel şey, zehirli bir ok gibi da- yorum. Oku ve bana bir akıl r ~liba. vetmek için yaradılmış, bece- diğim bir zat. 
marlara saplanıyor. • • öğret, ne yapayım? ı de artık kalabalığa kan- rikaiz bir mahlllkıı 
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Tek taksi yapılırsa lstanbul 
sokakların a otomobil görüle-

gümrük resmi varken ve bu yüz Ac;:tüt meselesi 
den memlekete lüks otomobili '~ Anadoludam illiyet -

mez olurmuş 1 f'f 

sokmak imkanı hatta delilerin 
bile aklından geçemezken yeni 
tahdidata ne lüzum var? 

Emanet süte narh 
koyamaz Siyah elmas memlek 

Acentalar ne 
.düşünüyorlar? 
Otomobil ithalatı çok 
azalınış ve geçen seııey<· 

nazaran bir ha).-lı taksi piyasadaıt çekilmiştir. -Şoförler bu işe ne diyorlar? Lüks otomobillerin 
vaziyeti ne olacak? 

Geride lüks olmayan nakil 
ı vasıtaları var. Bu otomobiller 
ıher türlü nakil vasrtalarmın bu
lunduğu lstanbulda belki bir 
ihtiyaç değildir. Fakat Anado

Mamafl lktısat ue baytar 
miidlrigetlerl tetkikat 

yapmaktadırlar 

lu~a ve diğ;r büyü~ şehirleri- Bu günkü süt fiatlerinin fa
°!ız~e .bu. lazım, m.~br~n, z~- hiş olduğu, en iyi sütün 20-25 
~ bır ıhtıyaçtır. Turkıy.ede ~h- kuruşa satılabileceği hakkında
tıyacın an~ak % 30 ~ nısbetın- ki iddialara karşı Emanet maha 
de otı;ı~obıl bulu!.1dugunu her filinde kanunen ekmekten baş
kes bılir. Bu k~t ı zaruret kar- ka hiç bir şeye narh konamaya
şısınd~ ot~ı:ıobıl acaba na.sı.1 cağı, yalnız havayici zaruriye 
~~nedıl~ılır? t~.anbul taksısı fiatlerinde ihtikar görüldüğü za 
ıçın ta~yıdataA luzum Ayokt~. man müdahele edilebileceği, ma 
~unu sıze. erkamm belagau ıle amafih ihtikar ile müddei umu 
ıza~ edeyım: . . milik ve Ticaret müdüriyetinin 

st~bul. taksısınde çalışan daha fazla alakadar olduğu söy 
otomobıl mıktan 928 e nazaran lenmektedir. Maamafih bu hu-
929 da tam 600 adet noksandır. 'k b "d" 1 
B d 01. 35 . d kt. susta ı tısat ve aytar mu ur -

u mevcu un 1o ı eme ır 1 · .. k kik 
ki otomobillerin ne kadar aııal- yet _erı muştere eı:ı tet . at yap 
d - 1 k . . b kAf'd' maga karar vermışlerdir. 
ıgım an ama ıçın u a ı ır. 

1,iirki)renirı Kardif i giinde 
güne man1ur olınal,tadır ... 

Milll tasarruf mücadelesinin i Saniyen, her şoför alın terile den araba mı? Bu muadeleye İktısadl buhran şoförlerin 50 000 seyyah gelecek 
başladığı şu günlerde milli ser-ı biriktirdiği parayı verip te bir verilecek cevap eldeki paranın ya.şa~asına ve. kazanmas!Ila Bu sene şehrimize az seyyah Zonguldak mendert2t 
vetimizin mühim bir kısmını otomobil aldıŞı zaman, o ar~ba- ~ikt.arııı_a, sc:rmaye_. ~ahibinin marn oluy?r. Bı~aenaleyh pıya geleceği hakkındaki neşriyat Zonguldak, (H. Muhabiri- ~ 
harice götüren otomobil itha- da bazı hususıy~tler ve mezıyet zıhnıyetıne gor~ degı~ır. . sadan çekılen bır arabanın ye- doğru de!Yildir Bilakis bu sene . ) z ld - b 
Hhının taıhdit edilmesinin çok ler ~rar. Halbukı aranan b~.h.1:1- Para~ın ha~ıce gıtmeme.sı rine yenisını koymak kabil ola- her iki üç" günde bir seyyah va- rı:ıı:ııy~zıyor: ~nr. ~gın öhu 
lüzumlu olacağını y~zı:ıı~tı~. susıyet ve mezaya, her şoforun meselesıne gelınce Emanetın mıy?r. . puro gelecektir. Bu vapurlar la- ~~ini::~~.: işit:ı:~ı~iş de= 
Bu mevzu etrafında fıkrinı so- teliikkisine göre değişir. Kimi. bu hususta tahdidat ve takyi- Sıze bır az da acentaların va- aka! 50 000 seyyah getirecek- ··ıd· H h ld ak d d 
yleyen Emanet muavini Hamit sürat arar, kimi mukavemetı <lata kalkmasını ben faydasız ziyetini izah edeyim: tir ' gı . ır ... er fi-. e Y ın an_ a 
be d · t' k'. tercih eder kimi ucuz olmasını, görüyorum. Bu takyidat mem- Bı· k b" "k k 1 b·ı · gelıp gormelıdır. Zonguldagın y emış ı ı. . • . . . , . . r ço uyu mar a ar, ı - -- d .. .. .. .. k .. 
"-Şehirde ihtiyaçtan fazla' az benzın. yakmasını te~~ı~ .. e- leketın ha.~ıkı ıhtıyacın~an _faz hassa Avrupa arabaları İstan- Rü c;unıatın altı ıno- ~r;ur an gorunuşu ço şırın-

otomobil bulunması ve her se- ?~r, J:atta ~azdan da gorunuş lası olan luks. ~tom~bıl .uze~.n- buldan çekildiler. Kalanların törü geliyor · 
ne lüzumsuz miktarda ithalatta ıt_ıbarıle caz!p bulunmasıı~ı eı; d~ ancak. ~a~ılı ten:ıınd•~" _çun- da vaziyeti iyi değildir. Bidayet . . . Şehir, günden güne wnrana 
bulunulması şoförler ve takside ytlksek mez ıyet bulur. Şımdı, ku asgarı ıhtıyaç nısbetını bul- te biz yalnız peşin para ile sa- Kaçakçılık takıbatında ıstı- doğru gidiyor. Yalnız her gece 
otomobil çalıştıran sermaye . b.u vaziyet ~arşısıı;_ıda, yekdiğe- rı:akiç.~ yapıl~<:ak ithalatın.talı tış yapıyorduk. Bilahara 3 tak- .mal edilmek üzre Avrupada su- s~b~~a kadar. t.r~n gü~ltüleri, 
sahipleri arasındaki rekabet~eı;ı rınden genış fasılalar!~ ~yr.ılan dıt deg~.ı t~.shıl o~unması ı~~p sit kabul etmek zaruri oldu. On reti mahsusada yaptırılmakta duduk seslerı ~ızım gıbı .a~ışık 
ileri gelmektedir. Buna maı:ıı 

1 

bu ııoktay: nazarları bırlışt!re - ede~. Luksu ta1:dı~ etmek ıçın dan sonra sıra ile 5, 8 taksitler, ~lan motörleri te~ell~m etmek olmıy.anların bıraz neşesını ve 
olmak için tek taksi usulünü ı- cek umumı vası~ na;;ıl tesbıt o- Y~?-ı me:-rz1;1~ta ıh:ıyaç yo~tur. daha sonra 12 taksit kabul et- uzre Av.rupaya gı~ı~ .. ?lan u- ne esıle beraber uyku,suı:ıu k~
kame etmeyi faydalı buluyoruz. lunacaktır? Bu ımkan.s~zd~r. Boyle bır ışı beı;ımsemek. ıs.~e- tik. Şimdi 0 da kafi gelmiyor m~m giımrii~ler. ~ururu İhsan çırıy?~· ~onguldak, Turkıyenın 
Bu hususta tedkikatta bul~; j Bah1:1.su~ ~u usul _suı ıstımale y~n E~anc:t _erkan~na yem g~ ve 18-20 taksitle talep karşı_ Rıfat beye şımdıkı h~l~e hazır- kardıfıdır. . Zvnguldak'la YOksek Mrıd 
makta olan komisyon mesaısı-, çok mus~ıtt.ır. Verılecek ka~ar ruk ~arıfesın~ tedkık etmelerını sında kalıyoruz. Bu şeraitle oto lanmış olan altı motoru tesel- Daracık vadiler bırer mahşer Mı7hendis Mektebi 
ni yakında bitir.ecek ve vaziyet 1 her h~ngı bır markanın lehı~e tav~ıye ~derı~. 

1 
• • mobil ~atamıyacağımız içi.n sa- lüm etmiş ve .. An~aradan vuku- halin~edir. Kuyular ~çi.n~e bin-1 _ . . .. 

tesbit edilecektır." olacagıııa n~zaran uzun tenk~.- Sıze hır ~~kıkat nak.edeyım · tışı tatıl etmiş vaziyetteyız. bulan. d~vet uzerıne Ankaraya !erce ınsan çalışır, dıdınır, ha- Zonguldaga guzel bır şos 
Hamit beyin bu noktayı na- data ve belkı de pek haklı mu- Bıından ıkı sene evvel maruf Emanet hAlA t 1 .. t d" .. geçmıştır. yat ile mücadele eder. Burada merbut bulunan Kozluyu, 

· 1 k 1 b 1 kt b' l' 'k b.l f b 'k ·1 a a a ıaı uşun- ı ·· 1 ·· 1 h. · zarına mukabil, oto~obıl. acen- na aşa arahse ep o aca ır. t ır u s ot.omo ı a r: _ası ı e sün. Bu gidişle 2 sene sonra İs- A~~nAykadda yapı aı:ı: md oKtor er yerli ahali yok gibidir. Hepsi 

1 

g~e şeR!fr yaKv~~l bu zı 
taları ile bizzat soforlerın. ne . 2 -. Bu 1!susta tasavvur e- ~mas etmış ve acenta ıgına t~- tanbulda zaten otomobil kalını den. 3 u . e~z ve 3u. e aı:a· civar vilayetlerden gelip yer- e ~· .ı at amı eyın 
düşündüklerini anlamak ıste- dılen ıktısadı zaruret ve tasar- ~ıp olmu~t.um. J?ermeyan ettı- yacak. Zahmete ne hacet?" denız salııllerıne venlecektır. leşmişlerdir. rC5lıkte~ı ~caklarmı dolaş 
dik. ruf fikrini ben ~avray.a~ıyo- gı?1 ~eraıtı fabrı~a kabu~. etme- . . . . İzmire verilen motörler yola Zonguldağın hoşa gitmiyen Rrfat Kam11 bey, Z<>ngu 

Satıcılar ne diyor? rum. Bu meselenın d.e ı.kı cep- mıştı. Bunc~an bır k:1ç gun ev- Ot~::ıobılcıler cemıyetı1'.d~ · çıkarılmıştır. Sipariş edilen mo- bir ciheti varsa 
0 

da mesken kömürcülüğünün yükselll" 
Bu hususta takside rağbet heden müt~laası ka.bıldır: ve! bu fabrıkadan bır mektu~ ~ıge~ ~~af~n .o~omobılcıler törlerin adedi ondur. Bu sene kiralarının ve yiyecek, fiatları- 1 de amil olmuş lbir zattır. B 

gören bir Amerikan arabası A: eldekı parayı ısraf etme- aldım. Bu mektup~a e.vı:eı~ı cemıyetı ı~ıncı reısı Hakkı bey için tesell~m edilen b~ mot~~- mn yüksekliğidir. Bu satırları da iki sene zarfında yaptığ 
acentası bize şu şayanı dikkat mek! §~~!arımı kabul ettıkle.rını bı~- de dıyorkı. !erden gerıye kalan dort motor yazarken motörle Kozlu'nun sisatı gören her vataındasın 
maluAmatı verdi: B: Harice para çıkarmamak! dırıyor, mukavele aktı teklıf "-Esnafa zaten ekmek kal- de gelecek sene tesellüm edile- .... d . F 1 bi .,.ururla dolar · 

· · f 1 d c k d d B · k onun en geçıyorum. ransız ar b • "-Tek taksi usulünün tatbi- Eldekı parayı ısra etmemek o unuyor u. evap yazara e- ma ı. u vazıyet karşısında ta cektir. bu d 
700 000 

ı· f'l b. 
6 

K" falı ._ 
· .. k l 1 d' k' "B b·ıı · h A 'd ı 1 C1 • b ı ra a ıra sar ı e ır oy re mı ııemen kini ben şahsan imkansız ve meselesı uzun muna aşa ara ım ı: u otomo ı erı atta sı e ça ışan ar 1o 35-40 nıs e- Nurullah Esat B. L '· t . 1 d' İ .

1 
b' ki :1 

faydasız telakki ediyorum. Bu- ancak halledilebilir. bana hediye etseniz kabul ede- tinde eksildi. avuar tesıs e A mış er ır. _ ş , mı en u oca ara me yun 
nun için iki sebep vardır: Bugün 1,500 liraya alınıp da mem !" Çünkü lüks bir otomo- Tek taksi işine söylenecek A~ i_ktisat ncümeni katibi u-. bankasının da alakadar ~ldugu Şimendifer.~~ttım~ bu mı 

ı _Esnafı yalııız bir fabrika bir sene kullanılabilen bir oto- bilin gümrük resmi 6500 lirayı söz yok. Bu da kabul edilirse mumısı Nurullah Esat B. vaki ~ozlu oc_akları çok .zengın ha- ka~a:ı geç:ıgı takdırde blJ 
nın mamuiatını kullanmaya mobil mi daha ucuzdur, yoksa geçmektedir. artık binecek otomobil kalma- olan davet üzerine evvelki gün zıneler gızlemektedır. valının bir kat daıhı: 
mecbur etme e imkan oktur. 4000 lira a alını da 10 sene i- imdi bu kadar üksek bir acaktır." Ankara a itmi tir. Vali Akif beyin himmetile olaca - ına ~Ü he oktur. 

l
u::ı::m:::ı::::::::ı:ımı:::u:m::mıııım:m:ım:::::::ı:.ıı:::m:ı:::.-::ı::::::ı::.-:ı:::=u ı mek istiyordum. Sadrazam Pş., asla anlıyamadım derneğe mec-ı lu bir başı sanmıştı; halbuki ı Zaptiye nazırlığına gelen eski Matbuat hatıralarım Alhmet li çok nezaketle muamele ederek burum. ben meşrutiyeti kazanmak için Beyoğlu mutasarıfının k~min 1 

hsan !: tuhaf tuhaf sualler soruyordu. Sadrazam müsterih ve keyifli bu teşekküle girmiş sade bir tarafından inha olundugunu 
--=~-:- .::::::=::.-.::::::::::::::::::::r.:::::::ır.::::ı:::-:::-:::.:mı::i.-!:.::: .. ::: .. :::::::ı:=:: Aramız<ia şöyle bir muhavere bir çehre almıştı. İltifat ve ne- fert idim. Cemiyete istibdadı anlamak için idi. Dahiliye Na-

Siyası mevkufların salıve .. 1lrnp~/ hususun- oldu: zaketi arttırmıştı: yıkmak ve matbuatın serbesti- zırı Memduh Paşa ve Sadra-

da BabıaAli ·n . -. Efendim; meşrutiyet da- - Milletin arzusu üzre şim- sine kavuşmak için girmiştim; zam Sait Paşa baştan savma 
nı ıresınde her şey yapılıyor, ve di her tarafa siyasi mahkum- Bende siyasi ve resmi hiç bir cevap vermek istediler. Artık 

ikigüzlülüğil- y~pılac~k~ır. Fakat bu nüma- !arın saliverilmesi bildirilecek- hırs ve emel yoktu. Meşruti sabra ve tahammüle meydan 
• yışler bızı yoruyor ve şevketlu tir. bir Türkiyede istibdadın zul- yoktu. Zaptiye nazırlığına ge-

Sail Paşa Jlti- efendimizi endişeye düşürüyor. - Efendim; lıltfen telgraf münden kurtulup musavver len zat bir gün evvelki affı 
Acaba mak~at nedir? çekilsin, sureti bana verilsin; gazeteciliğimi ve matbaacılığı- umumi mucibince siyasi mev. 

hat veTerakkl - Efendım, maksat meşru- dışardaki heyecanlı halk bunu mı yapıp müstekil yaşamak kufları koyuverirken anlaşıl-
misakına va- tiyeti t;s~stir! . . . bekliyor. biricik arzum idi. mıyan bir maksatla, tekmil adi 

- Lakın efendımız endışe- Telgraf derhal yaı:Ildı, imza- Meşrutiyet ilanının ilk gün- mücrimlere kapılan açmıştı ve 
kıf Oluyor - de. landı; içeri odadaki telgrafçı_ lerinde tarihi vak'alara karış- buna Sadrazam Paşanın müsa-

- Efendimizin endişesine lara verildi ve ben de sureti e- ışım te::oadüften, vak'aların sev- adesi lalıik olmuştu. Mahut 
Zaptiye nazı- hiç sebep görmüyorum. Bu in- !imde tutarak dişarı çıktım.Se- kinden başka bir şey değil idi. Baba Tahir bile umumi hapis-

deg'' iş- kılabı yapan Cemiyet Misakı. vi~~ ve kerif t~anı koptu. Ba- Vak'alar b•ni on beş gün kadar han~den çıkıp. b~şına. ~irtakım 
rının ıun ilk maddesi zatı şahane bıalı merdıvenmdeıı beni mat- bütün hareketlere karışUrmış- hapıshane mucrımlerını toplı-
mesi - Sadra- meşrutiyete sadık kaldıkça baaya bir çok eller üstünde ha- 1 tı. v .. yarnnda hakiki mefku- yarak sokaklarda davuı ve 

bir nefsi şahanelerinin bizce muh- vada götürdüler. Sevinçten her re ar!tarla ı olarak kardeşim zuma ile gezip meşrutiyet ta-
zam terem olduğunu tasdik eder. kes ağlıyordu. Ben de mecalsiz Mahmut Sadık vardı; ilk iiç raftarlığı komedyasına başla-
gece zaptiye ."t! - Bunu sayi mi söylüyor- kalmıştım. Bu günü ve bu vak'-lgünde Hüseyin Cahit B. vardı, mış ve "Padişahım çok yaşa!,, 

- ~ sunuz? ari asla unutanı~. Ve .. o da- io (Tanin) i kurarak bizd~nA ay- avazesini nakarat y~~mış~~. . p, 
nazırı.. Dahiliye Nazırı Me ıı.ııN Paşa Burada elimi cebime soktum kıkada anladım kı mubarek · rılmıştı. Yukarda tafsılatmı Sadrazam Paşa soyledıgım Sadrıazam Saıt aşa 

Abdülhamidin srayında iki 1 menfilerin kurtarılması için İttihadü terakki Cemiyeti Mi- milletimin hakla çarpar ve 1 yazdığım menfilerin kurtarıl- şiddetli sözler üzerine şaşala- Ben dedim ki: 
gün iki gece sabahlara kadar haklı olarak bağrıştılar ve bun- sakının bir suretini Sait Paşa- hakkı istemesini bili~ bir nurlu, ması teşebbüsünü, yevmi Ser- dı, bocaladı ve nihayet şöyle de - Edimeden Ziver B. 
kavuk salladıktan sonra mille- da haklı idiler. Sadrazam Sait mn önüne koydum ve birinci zümresi vardır ve bu zümre de~veti fünunda Hüseyin Cahit mişti: rın gelebilir; bu gece Zapti 
tin istediğine çaresiz boyun Paşa vilayetlerdeki menfilerin maddeyi gösterdim. Bu vesi- gençliktir. Babıali önündeki Bey kendi imzasile hikaye et- - Ben çok vakittir insanlar- nazırı kimdir? 

büken padişahla vükelasının salıverilmesini tebliğ ederken kayı üç gün evveline gelinciye genç!~~! ~uvvet~n! ~östermişti. mişti. O mek~lesinden. şu sa- la temas etmeden yaşıro~dum. Sadrazam Paşa şu cev 
10 Temmuzda gazetelere ver- yalnız Rumeli vilayetlerine kadar alil.kadarlardan başka İstedıgını Babıalinın mütered- tırları nakleylıyorum kı 15(28 Adam tanımıyorum. Kımı ya- verdi: 
dikleri "Lakonik,, kanunu Esa- telgraf çekmiş, Anadolu ile Hi- kimse görmemiş olduğu için d!t ricalinden. zorla .. almıştı. Be- Temmuz salı nüshasında çık- palım. . _ Hamdı' B. azlolunmuşt 

· d · · . · B 1 T bl b çok mühim bir inkılap vesika. b d k 1 h t p H 1 ı B bır a am getırılmıştı. un ar caz ve ra usgar ı unutmuş - sı idi. nım. u~a a ı ro um e emm~- . m~~ ı~. . . . . . . - aşa . ~zret e~ı. . ur~~ı bu gece Zaptiye nazırlığ 
tık sevinç ve nümayiş yetişir tu. . Halbuki orası menfilerle Sait Paşa dikkat ve heyecan- yetsızdı; matbaamın ~~bı~lı Dun on ıkı bını _ mütecavız b~r ga~e~ecı!1ın ."..~zı~esı degıl- ben yapacağım, müsterih ol 
tarzında son ve tehditkar bir dolu idi. Babıiilinin önüne yı - la okudu ve dedi: karşı~~nda bulunması . ~bı bır halk sancaklar!~ agır ağır, ta. ~ır. Bız.ım !stedıgımız me_ş~- nuz. Baba Tahir gibile 
ihtar neşretmişti. Zaptiye ne- ğılan ateşli gençlik Sadrazamı _ Çok teşekkürler ederim. tesaduften ve (Servetı fıinun) kım takım geldıler, matbaamız tıyet kaıdesı altında Dahilıye küstahlığına dahi meydan b 
zaretine dahi milletin ürktüğü kapı önüne çıkarttı-ı Sadrazam Bunu şimdi hakipayi şahaneye ~.bütün 1}1eşru~iy~t. aşıkları önünde bileşti/er, durdular. ~azırının si~e.bir mün~~ip zatı rakılmıyacaktır. 
bir adam geti rilınişti. Bunlar ve Dahiliye nazırı merdiven gıbı vatanı vazıfesını görmek Hep nazarlar matbaamıza mü- ınha etmesıdır ve sızın arza .. .. 
padişahın arzusuna körükörü- başında vadettiler; liikin halk bildireceğim [*]. istemesinden ibaret idi. Bu te- teveccih idi. O zaman bu nü. göndermenizdir. ~atbaama d~ndum ve o 
ne itaat eden Babıalinin istib- bu va'de inanmamıştı. Babıali- Be~ burad~ ilav~ eyle~~: sadüfe ben çok minnettarım. mayişin hükmü anlaşıldı. Sadrazam Paşa Dahiliye na- c~yı Y!1r_ım endış_e v.~y~nm et 
datlı siyaseti idi. Fakat millet nin karşısındaki bu kaymyan la~~:d~~ı=-e Ö~u b~or. Bana tari1:11 .. günler yaşattı; "Serveti fünunun namusuna zırı Memduh Paşayı çağırttı,bu nıye~ıçınd~ geb·r~ı ~rka~~ 
bu şaklabanlığa hiç yanaşma- kütle bizim matbaanın önüne Ş h'T 1A Ef d.Y e 0 ~sa memleketımı ıdare edenleri ya güvenerek milletin amali meş- dakikada kapıdan içeri, o gün mdat aını~ ~· ız J' d'. d'~ 
mışti. İstanbulun tekmil mü- geldiler; sızı tarafımızdan ve - k ey u ~ amh r ~? .~ Meşıhat kından görmek ve onların ru- ruasını tebliğ ve beyan !?ereli 'La Haye'den dönen Turhan e ben ~ed şım ~ po~s. or ~ 
nevverleri, hele yüksek mek - kil yapıyoruz, Babıailye gidin, apısın a e a 1 onunde bu sa- hunu anlamak fırsatını bana · · r ·k .. .. 

1 
- p d · · ti şu esın e mu ase cı o an 

teplerde okuyan gençlik tek menfilerin saliverilmesi için balı Padişahın Kanunu Esasi- verdi M la b'lm k d ne gazetemızı ayı goruyor r. aşa a gırmış · 
1 

sat Bey Zaptiye nezaretin 
ye sadık kalac~ ı!ına da· . ese ı. em aç e- dı. Memduh Paşa sua e şu ce- muhbirimiz olarak kalmış 

·bir vücut gibi ayaklanmıştı. Ne derhal gözünüzün önünde tel- h" ~ ır.namı fa Sadarete gelmış ve setresi-! "Serveti fünunun taraçasın. vabı verdi: b. hab 
1 

· · · S 
1 1 1 t b. h" . t f kt' . . d d'ler ve benı· umayuna yemın etmezdı ı nın· teki . kadar .. - .. .. . N k K ıze er er getırmıştı. e 

o ursa o s1;111 ~m. ır urrıye P'fl- çe ırını.z e ı A Sadrazam a ırdı M _ · e erıne gogsunu nı dan natıkaperdazlar iradı nu- - Merhum .amı e?Ial Sırn Be karde imizle Rı 
ve meşrutıyet ıstıyorlardı. Sa- ıki arkadaşımla beraber Babıa- t 1 B iş } · e~erse 3 şanlarla doldurmuş olan bu es-1 tuk eylediler... Ve on iki bini zade Ekrem Beyi ınha eyliye- T fk ~ t 6 

1 ray ve Babıali biribiri arkasın- liye götürdüler. Sadrazam Pş. sa.a h~ve a ~ e~vad~~ ~se- ki vezir mülakatımızda yanı- mütecaviz halk hep yemin e- ceğim. . ev 1 ey s~n ulau~ as\ 
1 ·dan gelen ve hiç kesilmiyen mn yanına girdim. O gün öm- ~ı . ~ayun, ~n endısının ~a- ma gelmiş, elimden tutmuş, u. derek alli umumi istediler. . . . Burada ben dedim: ı ~ıne ~ez:e\e;~ ıyor r .. 1• ~n 

nümayişçilerin hücumü altında rümde ilk defa olarak meşhur b ~~o muş· rtık ben de bus- zun sakallı başım, boyu kısa Milletin heyeti meb'usası bunu _ Lakin Ekrem Bey Kudüs' da ta tı: a ar at uzcnn 
idi. Mektep efendilerinden, Sadrazam Sait Paşayı yakın - h~d :\~ı~ış~. Acaba sa- olduğu için omzum yanında alarak avdet eyledi. O zaman mutasarrıfıdır, onun İstanbula 0 aştı · 
gençlerden ibaret oalıı bu nü- dan görüyordum ve kendisile 

1 ~? :1 erı yo mu, yoksa ko- tutarak ve omzuma dayıyarak on iki bin kişi bir tek vücut ha- gelmesi uzun zamana muhtaç! Bütün bu yazdıklarım bii 
mayi~çiler, önce hörmetli ve i- kctnuşuyordum. Bu mülakat me 1 mı oynanıyordu? Burasını şunu söylemişti: Jine girdi ve Serveti lünun ta- Sadrazam Paşa işi uzatma- inkılaplarda gazetelerle gaz 
taatli davranıyorlardı; fakat bende çok derin ve garip hatı- [*] Sait Paşa o gün hün- - Bana bir noktai istinat la- raçasından vukubulan ricayi nın uyamıyacağını anlamıştı. teciliğin ne büyük vazifeler 

abı5.li iki yüzlü siyasetinde ralar bırakmıştır. Ben dışar- kara mektup yazıp bütün ihti. zım. O noktai istinadı cemiye- kabul ede:ek artık Meclisi Me. Ve ilave eyledi: rebildiğini göstermekte 
devam edince sabır taşmıştı. da yığılı olup bağrışan gençli - lal hareketinin lstanbııl mer. tinizde bulursam en meşruti busana vekil intihabım düşün. - Ben Edirne Valisi Ziver Tafsilatile yazma.k~n malcı; 
~u sabırsızl~k evvela yeni Zap- ğin "e menfalarda çürüyen o- kezinin Serveti lünun m;ıtbaası Sadra?.amlık yapanın! mek üzre sükunet dairesinde Beyfendiyi muvafık buluyo- 'dtm da hem ~hi t.cnvır 
~ıy~ n~zarehaleyhi~e old~, er- ğull~rile. _k:ırdeşlerinin derhal olduğu~u bildi~"!iştir. Bu ari. 3avallı Sait Paşa! Cemiyet avdet eyledi .. , rum. Acaba . Dahiliye nazırı hı-1'.1 . g?.zetecılı~ı!1 ehem 
e~ı gun he~uz !ahlıye edılme- tahlıyesını ısteyen heyecanlı zanın bır suretını hayli vakit Misakını bende görmekle beni Ertesi gün Sadaret dairesine Paşa Hazretlerı ne buyurllJ'lar?I yetını gostermekt.r. 
mış olan sıyası mahkilın ve ıtdam kütlesi :rıamına söz söyle- sonra gördüm. İttihadü terakkinin cok nüfuz- bir daha önderildim. Bu da - Pek münasip efendim. 1 AHMET lll 
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: Erı..onomi r ] Pasolar Yalova İçin 
1 fi MİLLİYETiN ŞEHİR HABERLERi muteher -·--------- ~ 'l b. Borsası Meclisi ~ .. ı.••••••••••••••••••ıız•••-.ıcı;ı:-ı~~-·-•••-ı Yalova'nm isı.anbura rıh .,am ıyo VllA11ette 1 ~ Emanette üzerine Seyrisefainin seva 

f ~R mütecavire arasında mute 
Y eilİ meclis azası dün 'rahkikaf . l?\ı,i;AJU) -~ehremini S/l/930 programları pasolarının Yalova-lstan 

.l 1 _ _ Y' hattında da muteber olup ol 
l.llİI.hap edı'lmı'ştı"r (İstanbul ayarile) yacağı hakt;:ında Seyrisef 

Defterdarlıkdaireler Bir cinayet Evvellıi gün Anka- lstanbu~ 1200 m. 5 Kw. idaresinde tahkikat yaptık. 11 
J?ün kambiy? borsası meclisi bat i~al edi~diğinden makama telltv edi/iyoı raya gitti 17.30 18.30 Saz heyeti. la.kadar bir zat diyor ki: 

(tıhabı merasimle yapılmıştır. lar nihayet bır haftaya kadar /& v S b ı. bl o/is 18.30 20.30 Jazz-band, Orkes- - Yalova'nm İstanbul'a 
. ünkü intihapta yalnız Türk tevzi edilecektir. /Jı hbl a lH r p tra, hakı üzerine Yalova da seva 
' 1baası olan 25 Türk acentası- Diğer taraftan kooperatif ye barı yapan iki mu r JPemuru öldürüldü Emanet ve vlliiyet mese- 20.30 22.30 Saz heyetıi, Anadolu Ii mütecavireden madut olm 
Gtirak etmiştir. Yeni borsa ni- ni bir pirinç müteahhidile müza meydanda yoktur lelerini glJrüşecek Ajansı 'haberleri. ' tur. Tabiidir ki, sevahili m·· 

mnamesi mucibince meclise kerededir. Defterdarlık muhasebe kıs- Bu cinayetin faili henüz Şehremini ve Vali vekili Mu- Belgrad 429 m. 2,5 Kw. cavire arasında cari olan pa 
aliye vekaleti 14 namzet gös -o- mında ve şubelerde yapılmakta meçhuldür hiddin B. evvelki gün Ankara- 21.- Radio orkestrası. lar, bu hatta da muteber ola 

.,rmişti. . Buğday piyasası olan teftişata devam edilmekte- Evvelki gece Taksimde cabi ya gitmiştir. Muhiddin B. An- 23.20 Tiyatro trr. 
( C. H. F. namzetlen de bu 14 _ . . . <lir. sokağının köşesinde sabık polis karada bulunduğu müddetçe 23.50 Place oteli orkestrası. --o-
tın içinde seçilmişti. İntihap Bugday pıyasası epı bır za Tahkikat daha fazla kazanç memurlarından Ahmet Nazmi Viiayet ve Emanet işlerile bil- Tayyareye teherru 

-- :ticesind.e müttefikan. C. H. F .. mandır. devam ede~ durgunnu vergisi tahakkukatı etrafında ef. tabanca ı·le o··1dürülmüştür. <hassa Maryoseranm Halid tat- Büdapeşte 550 m. 20 Kw. Aslan ve Eskihı·sar çım· en - t h f tmektedir B d r lmak B d b ka 17.- "Torekves" koro heyeti 
\mzetlen c lan Fehmi smail, mu a az:ı e : u u - yapı tadır. un an aş Dün akşam bir refikimiz katilin hir için Emanete teklifi, Ada- 18 15 M k l fabrikaları Anonim Şirketi 

ı ı,; ~rit F'erhat, Nedim, Raif Nec ~luk fıatlara da tesır etmekte iki =alı bir suiistimal ihbarı eczacı Hasan bey namında bir- lar elektriği, Vıiiayetle Emane- 21:- Pi~~o ş: ~~~n konse- rafından Tayyare Cemiyeti 
ilı :t, Takapalas, Pe~ezr<ll'. v~ r. . yapıı ştır. . . . olduğun yazmış isede bu doğru tin tevhidi, müstacel işler için · tanbul şubesine üç yüz lira 
il arka.H.ay~ efendilenn ıntı- Maamafıh .. bu durgunlu~ İhbarın ma~!etı h~~ deg-ildir. Vak'a ile bir taraftan Emanete lüzumu olan kambiyo rı. berru edilmiştir. 
ü Cıp edildiklen anlaşılmıştır. daha_~ ~udde~ devam .etmı- malfunat almak uzre muhbırlen Taksı"m merkezi alakadar ol- meselelerile meşgul olacaktır. 22.--· Birinci piyade alayi or- ---'~~---

yecegı tahının edilmektedir D ft darlık - · d 1 kestrıası, bilahare tzigan or- Bulgaristanda suikast 
f ;i -o-- .. .. · .1 e ~r . çagırmış !se e ge makla beraber diğertaraftan mü Muhiddin Beyin İstanbula av- kestrası. 

: ~ et Borsada vaziyet .. Bu h~susta en ~uyuk amı menuşlerd.~r. . ddei umumilik te tahkikata vaz det ettikten sonra Avrupaya ---- ATİN1,e:.et;.~:~ _Sof 
,; ıü f biA dunya pıyasasındaki durgunluk B~un uzerıne Defterdarlık ıyet etınişti. Bidayette katil zan bir seyahata: çıkacağından da Moravska-Ostrava 263 m.lOKw da şekli hülkfuneti sui kaısd 
" ·t .. a . 1. . . tur. tahkıkata başlamıştır,. nile bir sütçü yakalanmış isede ibaıhısedilmektedir Vali B. salı 20.- Halk: şarkıları 
, :!?,_un_ bors'!da Ingılız lıras~. en -<>- --o-· sonra katil olmadığı anlaşılmış günü avdet edecelk,tir. 21.- Dans havaları. tağyire matüf komünist şe 

1 
Jll bır şekilde muamele gor- Vapurla eşya nakli Ibrahim Tali B. t H kiki k tilin zahire ihracı -o- 22.30 Cafe Prag orkestrası. keleri meydana çi1karılmış m 

'' "'liştür. İngiliz borsada sabah- - ti . d .. - R . . • ..f • İb . ıı;. ı:ıkik a d 1 k N h k . ---- -o-- sübini yakalanmıştır. 
ı:: l~in 1025 kuruşta açılmıştı.Bir ucre erı uşuyor h. ı~n~! :mu:r.~ ~u ;}~~~ ra ~çı~ ta ata evam o unma - ar on1ısyonu Prağ 487 m. 5 Kw. -o-
' ~ıık yı·rmi para bir farkla gö- Navul fiatleridüşmüştür. Rus ım a 1 ey un e 1 ayette a r. N . .. 19.- Konser ve şarkı Tren kazası ' l ırf" ki d · l · d - 1 ı ~ arh ıkomısyonu bugun E-.ldü fakat tekrar düşerek ak- yadan limanımıza bir ton mal aıre enn e me~gıı 0 ~u~~ . . · " - " · 20 H lk k l VOOSTER, (Ohio) 4. A. 

1 •• •• 6 ili ki dili di ş· di · tur. Kolordu kumadam Sukrii Bır otomobılın ortusu manette top. lanarak yem ek- .- a şar ı arı. p .
1 

.
1 c m ustu gene 1025 kuruşta ş ne. ıı~ e .. r · .. U:: .. ıse Naili Pasa ve Erkam harbi e mek fiatmı tesbit edecektir. Fi- 21.15 Halk şarkıları. ensı vanya ekspresı e bir 

n _pandı Borsada dün pek az mu navul fıatı .5 ~ılıne duşmuşt~r: Reisi Mi;alay Kemal bey veba çalınmış aıtlerin biraz tenezzülü beklen- 22.40 Halk şarkıları. tobüs arasında vukuagelen m 
1ele olmuştur. Karadenız ile Adalar denızın İb ah" T r b . . Dün Pangaltrda durmakta o- melktedir 23.15 Cafe Prağ orkestrası. sademede yedi çocuk telef 

~Altın 895 kuruşta aLç~ıp 894 1e ecnebbi seferl~ri dy~pan :-adpur ~t:~şle~di;~ a 
1 eyı zıya- lan İspanya sefaretanesine ait · -o- -o- muş ve yedi çocuk yaralanın 

'-ruşta kapanmıştır. ırct 909 ar:nruz . u navu uşmesın en -o- otomobilden içi fanilalı üstü Taksim abidesi Roma 441 m. 50 Kw. tır. Kaza etrafın görülmesi 
1 •ı;.şta muamele görmüştür. muteessır olmuşlardır. p l. l d l . kürklü 100 lira kiymetinde bir 17.- Symphonique konser. ' son derecede mani olan fırt 
' • •nu muvahhitle 192 kuruş Şayet navullar 5 şilinden aşa O ıs ere l.' ece ers erı diz örtüsü çalırumıştır. Hırsız Taksim meydanında abide 21.20 Radyo gazetesi ve doluya isnat edilmektedir. 
~kapanmışrtr. ğı düşecek olursa hariç seferleri Polis müdüriyeti bütün mer- aranmaktadır. etrafına yapılacak havuz ve 22.02 Opera: "İris", Mascağnıi, -o-

-o-- yapmakta bir kar kalmıyacak- kezlerde polis memurları için -o- havuzun etrafındaki bahçelerin nin eseri. Bir sinema yıldızının kocas 
·~ Arpa /lafları tır. gece dersleri açmıştır. Polis Bı"r talebe daha aaip inşaaıtına ait teklif zarfları a- Opera nihayetinde koro he- SANTA MONİCA, 4. A A 
· 's .. 1 d A k . Fiatlerin düşmesine sebep şu meslekine ait ilmi, ahlaki, idari · r- çılmıştır. Bu işe lüzumu olan yeti ve orkestra konseri. Dün vukubulan tayyareltazas 
;al ~nf?u~e'. ~·· rp~ ~~ y~mı dur: Bundan evvel Yunan gemi inzibati, içtimai, iktisadi bahis- Bir gencin kaybolduğunu ha- müsaade istenmişti. Cevap alı- -o- da telefolanfar arasında sin 
1e aı ıat rı uşme te ır. u !eri Baltık denizinde bir kaç ay ler ve mevcut kanunlardan poli ber aldık. Bu sefer kaybolan rur alınmaz ihale yapılacaktır. Viyana 516 m. 15 Kw. ma yıldızı Mary Astor'un k 
tku~un. stak~. fazla ol.amasın lık isler almışlardı. se taallUkri bulunan mevat hak- genç te geçen ki üç efendi gibi -o- 16.30 Konser. cası da vardı. Mary Astoır, 
~<n 1

!en geldıgı zannedı~ekte BLI suretle yirmiden fazla Yu kmdaki bu dersler haftada iki Kuleli lisesi talebesindendir. 19.30 Musique de chambre haberi ög-renir ög-renmez bayı 
! ır Fıatler geçen seneye nısbet Ad 1 d .. d . . ş ki c al · mı·nı· taşıyan "u Radvoterapi 
: .. .. .. nan vapuru a ar enızın en gece ıkişer saat devam edecek- a r em ıs ,... J 21.05 "Der Zerrıissene", şarkılı mışıtır. Kendisinin Holivutt 

'ilcok du ·uk~ ayrılmıştı. Tonaj azalmca navul tir. g~nç. ilç g~dür Bakırköyünde- Cerraıh Paışa hastanesi için piyes. evine götürülmesine mecl:ıu 
. . • fiatleri yükselmişti. Yunan va- ki.evıne ugramamaktadır. celbi muıkarrer olan radyotera- Biliihara orkestra ve gramo- yet hasıl olmuştur. Orada bi 

r }akkallar kooperahf ı purları Baltık denizinden avdet G b ) di ' Merak içinde kalan gencin ai pi mütahassısı M. Bertelin har- fon nihayetinde telsizle resim çok doktorlar yatağmın ba 
: ~:ıkkallr kooperatifi makar- etmişler, Rusya ile Mısır liman ene e e ye lesi Bakırköy polis merkezine cirafu kendisine gönderilmiştir neşriyatı. ucunda durmaktadır . 

. ~~~arı~ı piyasaya çıkarabi~~k ilan arasındaki iş!re rakip~~- [ Birinci sahifeden :!"'ı mürbaulcaat etınişl~r ve .ofttldil~rı- Mumaileyh 15 güne kadar şe- l!'!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""~~!!!!""!!!!""!!!!""!!!!""!!!!!~!!!!""~!!!!!f 
'1 ut;rıı~maktadır. Aldıgımız muslar Ye navul pıyasasını du- mn u~asmı ıst~ş er. r. . hrimize gelecektir. ,_ .... Harik, hayat, kaza ve otomQJİl sigortalarınızı ~· z 

Y a. • g,•ıunata nazaran bu··ıun·· tertı·- şu··mıu··şıerdir. Peynirleri şöyle bir muaye- Bakırkoy merkezı keyfıyeti ü ü · k 
- Galatada nyon hanında kAin nyon ııgorta umpanyasın1 

l il·• '1 * * * ne ettiler. Ne yazdığını sorma- lis müdüı-lüğüne bildirmiştir. B 1 · ) · 
<' '< '< ğa vakit kalmadan çrıkıp gitti- -<>- u garıstan a tıcaret yaptırınız. 
ı: "l u K ambio Borsası 4111930 ler. Dün baktım bir kağıt: İşte 2 Cerh vakası mukavelesi Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
ı.~ ~ta 1~TIKR1\ZT,AR TAHVlLAT kağıdı size de göstereyim: u·· N v o N 
t ,f:, ,,, ,,, '''' 1 oo~ 00,50 AHdol•} ı. T. 85,25 "Beyaz peynirlerin üzerine 1-Vapur tayfasından Yaşar Ankara, 4 ( Telefonla ) 
. •Vı :;<' n~u r. nahhl1• ı 9 ı : D. Y. ~ f ::·~~ yağlı ve yağsız olduğuna dair kamarot Davudu bir iş mesele- Bulgaristanla mevcut ticaret 

C ıl: t {' 'l' 1 
""'

1
' Y•·

1
• 

6 Tfneı ıırketl 4.so.ııo etiket koymadığmı:ııdan dola- sinden dolayi 2 yerinden yarala mukavelenameleri martın sonun 

t
~l.e ~f-1'HL~R Fırıtırıt şlrtııı <30.~) yi 3 lira ceza vermenize Ema- mıştır. da meriyetten kalkacaktır. 
ei. hrı,n ıı BO Rıbunı şır<erı. 17 ııo net encümenince hükmolun- 2-Tepe başında Kasnn ve -o--

"l a ;11 :(rıu (rll'lr ıoıu 23 "° H. h~ "nıu ıırtııt muştur. Bu parayı 7 gun·· içinde ~üseyin isminde .2 şöför müşte Fransız müstemkke-
a 'C 1 rırnv. s. 69 00 almak l d k 

·ı daire veznesine teslim ederek rı mese esın en avga- l · d h"l d ·ı ~•ı ıa ı. ı. ftrtrn 11,00 rr.Kı.ıı:R t tu 1 K H.. · erı a ı eğı 
l~y; ;oıc ıırteu aıı oo '· makbuzunu zabitai belediye Y!l u .şmuş ar, asım useyı 

r. ıy , "litun .A. ı. ıo 00 Load,. ıo2S oo,1)1) Nrwyort 0,47 96.87 merkeziıne göstermeniz lazım- nı d~cr:ıırle başından yaralamış- ANKARA, 4 (Telefonla) -
\rn L<llrmrn >. 2s.oı Paıı. 12 ossa Aıtnı ~6 !14.oo dır. Aksi takdirde kanunun 7 tır. Fransa modis vJvivanti ahka-

·' .ıl • I' imı~n;. 4 911 
Ctnem t HSO Rom• 09 14.00 inci maddesine göre beher lira 8 sirkat vakaSI romdan Fransa müstemlekele-

~ıiı1e \ ın toto;. 3lt SO Bükreı i!S J2 50 Am!ttrdım < ı 18.50 
-zia jı 1 <i<lon ş. >s oo l!rtıbıl 3 41 ,50 So!y• 65 75.oo ceza için 24 saat hapsolunmak 1 - 2320 numaralı otomobil cinin de istifade edeceğine dair 
-d:e: :E~. ı.,,. 'i- 4 75 Frıı ıs 97,SO-btrlln i g~ov üzre evrakınızın Müddeiwnu- Harbiye tramvay bekleme·ma- hayıt olmadığı hariciye vekale 
:"•r) llaı rıı• 17 25 vı,,,,, :ı .~9 20 miliğe gönderileceği ... " hallinde dururken Faik isminde tinde'll tamimen alakadarlara 
J<1' 1 --- -~ ----· ----- Lonkanta saıhilbi de şunları biri bazı demir alatı çalmıştır. tebliğ edildi. 

nı./ .tFraıısada 1 Amerih~~a . . ~ söylüyor: 2 - Rumeli kavağında Ah- -<>-
\:,~: u ;--k ti Yancrın: lkı kışı öldu -Daha üç gün evelcame- met efendinin kahvesinde uyu- Bir köy yandı 
ışı< iz, o~ nrı uvve er ,... kandaki köfte tabağının üstü- yan Bulgaristanlı Mehmedin29 
~ıt' PARIS, 3. A. A. - Temps NEVYORK, 4. A. A. - Ne- ne "kıvırcık eti" etiketini as- lirası amele Kazım tarafından Bolu vilayetinin Gökçesuya 
;iı0 ~zetesi müstemlekelerde bu- vyorkun şik otellerinden biri- mad1k diye üç lira ceza kesti- çalmmıştır. merbut Köprübaşı kariyesinde 

"'.vı~~'rıdurulan deniz kuvvetlerine Sıinin zemin katında bir yangın ler. Camekandaki tatlının içine 3 - Meçhul bir hırsız Tahta yangın çıkmıştır. Bu yangm ne ;.ata .~ıın bir makale tahsis etmiş- ve bunu müteakip sebebi henüz ıbir gün nasılsa bir pul düştü kaleden geçen Şerife isminde ticesinde on dört hane yanmış
a• '_, Temps, bu yazı.sında nazır- meçhul buluna.'1 bir infilak vu- diye de geçen sene bir lokanta- bir hanımın el çantasını çalmış tır. 
~ '~ ~meclisinin ahiren verdiği kuagelmiştir. Alevler asansör- cıdan ceza aldıklarını biliye- tır. -<>-
.;.u~!brarları mevzuUıbahs etmekte lerin inip çı.kmakta olduğu boş- rınn. Da>ha buna benzer nice 4 - Eyipte mütekait Musta- Radaz JılJpekler 
'.:i~ı. Fransayı kendi müstemle- luğa ginniş ve bu boşluğu mu- şeyler bulup ceza kesiyorlar." fa bey İstanbuldan eşya naklet- d 

" ·tlerinde mühim denıiz kuvvet- azzam ve hakiki bir baca haline Kasap ta cezalaııdan müşteki- tirirken 2 seccade ile 1 halısını çoğal l 
,; "i bulunduran İngiltere ve getirmiştir. Otelde panik zu- dir: çaldırmıştız:: . Geçenlerde kuduz köpeklerin 
c' lemenk gıibi haıreket etmeğe hur etmiş iki kişi korku ve - Kapının önünıe mostralık 5 - Şofor_Sere? Zeytıı:bur- çoğaldığını yazmıştık. Dün 
rn. 1 ıkeden sebepleri kaydeyle- dehşet neticesinde ölmüştür. koyun asamayiz. Derhal ceza D:unda naf13; şırketıne aıt bır va- de Mevlevihane kapısında bah-
"' ·. Jktedir. l keserler. Daımgalarda.n birisi nlden benzın çalarken yakalan çevan Apostolu bir kuduz kö-
i~: i ki çocuk yandı her nasılsa okunmiyacak şekil- nuştır. . pek isırmıştır. Köpek öldürül-

., Yunan/standa LONDRA, 3. A. A. - Lon- de çıksa gel, ver cezayi ... Her- 6 --Galatada bır şahıs Seher müştür. Apostol tedavi altına 
f dramn şimal cihetindeki ma- birimizin verdiğimiz oeza, bir- isminde bir hanımın köürüde el alınmıştır. 
:' . .ı:rAınele federasyonu hallelerıinden birinde bir benzin biri üstüne on lirayi geçer." çantasını çalmıştır. -<>-

varili iştial etmiştir. Bu kaza Görüştüğümüz esnafın bil- 8 - Meçhul bir hırsız; mü-
-~~ feshediliyor neticesinde iki çocuk ölmüş, 7 hassa şikayet ettikleri nokta, rebbiye madam Lusinin para Davet 

dı J'iJ ATİNA, 4. A. A. - Komü- kişi de yaralanmıştır. zabitai belediye memurlarının çantasını Teşvikiye caddesinde 1stanbulda bulunan ve fakat 
:
1'";t propagandasında bulundu- Çocukların cenaze merasimi gezdikleri dükkanda mutlılka kapıp kaçmıştır. adresi meçhul olan Tavasi Mü 
1 ndan dolayi amele ittihadı bir yolsuzluk aramalarıdır. --- stantiki Arif Hikmet Beyin der 
· nfederasyonunun feshi mah- PAİSLEY, 3· A. A. -Geçen S l N "fi Zorla kız kaçırılır mı? hal vazifesi başına gitmediği 
1 me tarafından emredilmiştir. gün vuku bulan sinema yanıgı- Ü eyman azı ın Cihangirde Necmeddin beyin takdirde m.~~ ad<l~~~ceği 1 11 ~getireceği eserin tamamlan- runda alevler içıinde kalarak ya- hatırası ahçı çuağı Settar İzzet, sevdi- İstanbul muddeı umumıligınden 

-. 'afın tevdiini kaydettig-i, bu- nan 50 çocuğun cenaze merasi- • b.ldi ·imi · 
1 d 1 . . mi bugün yapılmıştır. 5 Kanunusani 927 .. ' Firakı ği hizmetçi Suzana izdivaç tek- ı rı ştır. 

""! .'. mı a < ey emıştrr. Çocuklarının cenazelerini 1rak,, müellifinin ölüm günü. lif etmiş, fakat daima menfice- :ı•ı•••••••••••••••••ı•••••• 

"'Sirp - BuJgar hududunda 
l 

ı ~ BELGRAD, 3. A. A. - Bul 
ı r r-Sırp hududunun gizli su-

111 lı ;te geçmeğe teşebbüs eden 
kaç şahıs hudut muhafızları 

\ ·afından görülmüş ve bun
S~ ,·a deııhal durmaları emredil-

~
nştir. Fakat, bu şahıslar silah 

( ı~•r'!I;~ k~Qmağa teşebbiis et
nı · · er.lir. Bunu.n üzerine mu

' 
1

{ 'lar ı:nu'ı:abele etmisler ve 
~ •':.ırr!' b'tini ö!dü~üşler 

a• .:mı da yJ.r:ılamışlardır. 
~· · 'r':ır lı>n biri ::;cvdiği genç 

• lııt .ızı kanrmak için Bulga
e ~i'dan elmiş zengin bir 
ıel'lünün cocuı:;udur. 

gözyaşlan içinde takip edene- ~und<ll'..tam üç sene.evci bil;~~ vap almış:U-. . deste gelen taharri memuru Şa 
beveyinin feoi vaziyeti bilha'S- ustat Suleyman Nafız. kendisını Bunun ~enne Set~~r kızı ~or hin efeııd•ye bıçak t.:~hir etmiş 
sa dikkati celbctmekte idi. çok sevenlerden ebediyen ayrıl la kaçırmaga teşebbus etmış. ve polis merkezinde de memur 

-<>- mış bulunuyordu. İşgal günleri Kız fer:rada başlayınca ımdada lara hakaret ettiğinden hakkı.c.-
Mülakatlar in bir çok fecaatmm taşınmaz gelenlt:r Settarı yakalamışlar-· da tahkika•a başlanmıştır: 

LA HEY, 4. A. A. - M. 
Briand, M. Von Kurtius ile gö
riişmi.'ş tür. 4 Fransız nazırı ile 
M. Berthclot, profesör Hesnard 
4 Alman nazırı ve .., müsteşar 
bugün öğle yemeğini beraber 
yiyeceklerdir. 

-o--
Konferans i~ma} edildi 

SOFYA, 4. A. A. - Sırp
Bulgar konferansı mesaisini ik
I}'lal etmiştir. 

bir elem gibi görmüş, Maltaya dır. -<>-
yollanmıştı. Nazif nisbeten _ -o-
genç sayılacak bir yaşta irtihal Olümle tehdit etmiş Karısını bıçaklamış 
etmiştir. Halıcıoğlunda kahveci Japon Karaı;,cüınrükte Hayriye Ha-

Bir tavzih Hasan; Mesut, Necati, Nuri. nımm evinde misafireten otu
Fethi,Haydar ve gavur Ali nam ran Neı:.ıni)e Hanımın kocası 

1398 numaralı gazetenizin larmdaki adamlar tarafından ö- seyyar sat.er Şükrü, dün gece 
üçüncü sahifesinde hayvan bor- lümle tehdit edildiğinden bahis Necmıye haı.ırmn yanma gele 
sası hakkında şahsıma ait gös- le polise müracaat etmiştir. Po rek, durup dururken kamasuu 
terilen beyanat tarafnndan ve- lis bu adamları yakalıyarak hak çekmiş ve Necmiyeyi birkaç ye
rilmemiş olduğundan keyfiye- larında tahkikata başiamıştır. rinden yaralayarak kaçmıştır. 
tin tavzihini istirham eylerim Ömer isminde bir adam bir Necmıye tedavi altına alınınış

{$eJim ZadR Hasan Fehmi mesele dr.!avısilc lı:endisinı der- tır. 

jKumpany88III& bir kere uğramad&n oigorta yaptırmayınız. 

_ • Telııton: Beyoğlu -2 002 't__ ~ __ 

JÇJLLıYETIN EGLENCELERl 

Bue:ıınkll yeni 
bllmecemlz 

SOLDAN SAM: 
1 - Anlatmak ('4) Hiç olmazsa 

(4) 
2 - Avuç içi (3) 
3 - Zaman (2) Çar§'lf (3) Nida 

(2) 
4 - Eski arap vilayetlerinden biri 

(S) 
S - Mucize (7) 
6 - Bizi konuşturan (3) Elektrik 

ölçüsü (3) 
8 - Birden som·ası (3) 
9 - Tuvan (4) Dinleyen (4) 

s 

' 

Dlloktı bilmcccmlzln 

halledllmlıı 'ekil 

YUKARDAN AŞA(;J: 

1 - Yollamak (4) keder F 
2 - Rabıt (2) 
3 - Aslan saçı (4) 

4 - Tat (5) kınnap (2) 
5 - Eklemek (7) 
6 - Maa§ kanunu (5) Sis (2) 
7 - Bir be~te (4) 
8 - Nida (2) 
9 - Dik başlılık ( 4) Sonradat. 
len (4) 

--
-a§rııarı 

izale 

ıll ı ediniz 
· {iöğııs ağrılarına ve soğuk alğınlıj!ına, zııit ci6erlere' 
,ö_ksurüğe •. hımbrıgo, ı·.omntizm~. ve ~:• her hangı mev'. 
zıı sancı ıçııo. bu eskı ve tecrube eııılmış ilaç en seri': 
en saf, ve en müessiı- olacaktır . .\ğrıy~n \'ere .\lkoks'ıı' 
tatbik idlııia. • 

Al OOCk:S 
Plasters 

• Alkoks 
Hariçten istimal edilen ilaçlarııı en i~·isidir. • 

• li~_r cczancJc buhuıuı 

ALLCOCK MAXUFACl'Ull.II;G CO.. Birlceo'-d. En~ ,.d 
:--=-u_ a ..;'",. " ' ,;;_ - S; , • 



h~ları dökülenler Ye bafında kepek olanlar 
" dökülenleriıı çıkıııaıını arzu edenler FllT SAÇ.SUYU ~ullanınız lstanbul llahçtkapıda Zaman ecza deposunda satılır. 

Deposu Si,l idc Ali Fuat ec7.mcsi ılir. '.\1uhterem nı iı~ terilere . , ~eJri se ·~in ILLOYO 1'RİEST 
kolayıık olmak üzere fi at ı 150 kuru~n k nzil edil nıi,tı~. Lımc'l ı m•za mıı ,·asa atı b ki 

\ «ı ur:ar 
C!::,llll.o\\J J 'J \apuru S 

nu · 'Jni pazar (l\östc rı .:c ve 
garı-t·"l) dan 

,-

FORD MOTOR COMPANY 
EXPORT INC.istanbulc.laki nıü

esseselrinde imal edilen ilk otoı110-
biller bugünden itibaren teşhir 
edildiği kendi resmi acentalıkları 
salonlarında ziyaret edileceğini 
muhterem ehaliye ilan ile kesbi 
şeref eyler. 

1 
BUJUK T1JJARE PiJANG~~D 

YEDiNCi TERTİP 
6. iNCi KEŞİDE 

11 KANUNU SANİ 1929 
Büyük ikramiye: 

200,000 liradır 
~ ··--·ca : 50,000 

40,000 
30,000 
20,000 

ve 

15,000 
10,000 Liralık 

100,000 >> Bir 
ikramiyeler 

muk,\ ıat 

(.; 

~---.... ....,.,......,.. __ .,...._,... 
Mtrkez ı\"eot•ıı; Galat• köorl 

~ırın 1a, J~e\·->?h:: ~~62 ~u'-1 
Cto t , sı; \ !ah 11uJiyo ! la n ı a'~tdı 
l s tan!.ıı l 740 

Mu~anya ~ustası 
Cuma, Pazıı r, Salı, Çar

şamba günleri idare rıhtımın, 
d:: n 9 da kalkar. --:-::--------· 

THBZO~ 8iHi1~i p~STHI 
( Ciimhuriyc t) npuru6kft.nu

nusani Pazartesi 12 de G.ılata 
rıhtımından hareketle lne:.ulu, 
Samsun, Glreson, Trab1.on, Rize 
Hopaya p:idecek ve . dönüşte 
Pazar iskelesiyle Rize, Slirmene 
Trabzon , Tirebolu. Glreson, 
Ordu, Ünye, Samsun, İnebolu, 

Zonguldaga u~ayaralc gelecek 
tir. 

(DAL IA'I1A) \'apuru 8 k 
nusani çarşamba Cltalya ve 
nanistan)dan 

Yakında Lima nı mızdan har • 
edecek ,·apurlar 

(ABA7.lA ;vapurıı 6kftnun u 
pazartesi (Se!Anik, Kavala, V 
Pire, Patras, Ayasaranda, B 
dizi, Ankona, Flume, Vene 
ve Trieste) ye 

(SE.\llRA!\llS) vapuru 9kA 
nusanl perşembe sabah tam 
da (Loyd ekspres) olarak P 
Brendizi, Venedik ve Trieste 

(DAL!\IATIA) vapuru 9kA 
nusani perşembe ı 6da (Bur 
Varna vo Kösteııce)ye 

MUhllrdar zade A. Vefa Bey 
Salkım Söğllt·Slr!Lecl 

Taksim meydanı - Beyoğlu • ••• Türk Maarif Cemiyeti İstanbul mürnessilliğiuden+••• 

ı TÜRK MAARiF CEMİYETİ 

A vı.ıl k sür'at postası 
(MI::RSIN) vapuru 7 klnunu 
sani Sa ı ( 1 7) de Sirkeci rıhtı
mından hareketle Gelibolu Ça· 
nakkale Kiiçükkuyu, Edremit, 

Burhaniye, Ayvalıj(a j[idecek ve 
dönüşte nıezkör iskelelerle 
birlikte Altınoluğa uğrayarak 

gelecektır. 

(COSULICH Line] kum 
yasının lilks vapurlarına akta 
edilerek Şimali ve Cenubt A 
rika limanlarına gitmek için 
zilAdı dojtru bilet verilir 

Kldp zade Sabri Bey 
fstıklll caddeal 101 Beyoğlu 

f-.~~~~---------------~-==~: I lıtanbul ikinci Ticaret Mahk-
nden: 

Müflis Vahram Sebuhyan efendi
' alt olup Sabnsafa hanında ve kıs
' en 1atanbulda Aşır Efendi kitapha
eai caddesinde 59 numerolu mağa
ıda mahfuz bulunan kasa ve tez
aıı ve sandaliye ve mağazaya mü
:allik eşydrun 13-1-930 tarihine mü-
1dif Pazartesi ve ikmal edilemediği 
•kdirde müteakip günlerde bilmü
ıyede furuht edileceğinden talip o
· nla rın yevm ve vakti mezkfirda 
abrısafa hanında hazır bulunmaları 
an olunur. 

Deniz salınalnıa ~oınis1onun~an: 
1170 kilo. reçel, 1462 kilo peynir pazarlıkla ihalesi 6 Ki. S. 

930 Pazartesı saat 14 te. 
2925 kilo makama, 487 kilo şehl"iye pazarlıkla ihalesi 7 Ki. 

Sani !130 Salı günü saat 14 te. 
Deniz efradına ramazanda ita edileoek olan yukarıda yazı

lı erzak hizalarında gösterilen gün ve saatta ihalesi icra edile
ceğinden şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ~ itasına 
talip bulunanların da hizalarında yazılı gün ve saatta Kasımpa
şada deniz satınalma komisyonun müraacatlan. 

~~·~a::.~:1n °~;.~ ~!-:ı::d~~;~:: Devlet Deınliryolları ve Umanları ~ınnıni ı~aresin~en: 
ıarada urgan ticaretile müşteğil i- 225 d t d l h k l 
en bilahare terkı ticaret eden Balat- a e masa, 0 ap ve yazı ane apa ı zarfla münakasaya 

Kesme kayada hası Muhiddin ma- konmuştur. 
•ilesinde tanburacr sokak knise cad Münakasa 20 ik~nci kanun Pazartesi günü saat 15,30 da An-
sınde 38 numar":lr hanede mukı~ karada Devlet Demıryollarr İdaresinde yaprlac kt 

asim Necdet Beyın 26-12-929 tarı- Münakasaya iştirak edeceklerin tekl"f ka ılr. 
nden itibaren ilanı iflasına karar kk . 1 . .. ı me tup arını ve mu-

· ı · ld - l"k d 1 1,, va at temınat annı aynı gunde saat 15 e kadar Umum' M""d·· en mış o ugu a a a ar arın ma u- .. . . ... ı u ur-
ıu olmak üzre ilan olunur. luk kalemıne vermelerı lazımdır. 

2,5 liraya bilet 
Fıroattan iıtifade ediniz! 

Altıncı keşide için bir bilet ve ye
i tertipten bir bilet yani iki bilet 
ltı liraya oatıyoruz. Altıncı kqidede 
azanamiyac:ak bilet sahibine iki lira 

1 
\de ediyoruz. 

Şehzadebatrnda cami kart111nda 
tS numerolu / 

Mebdei Servet gişeıi. 1 

ZA YI: Şehrcmanetindcn almış ol
uğum 27 36 sicil numerolu ehliyet
amemi zayi ettim. Yenisini çikara
ağımdan hükmü yoktur. Kara Güm 
Jk civarında Keçecilerde köprübaşı 
addesinde 69 numeroda şoför Ka- , 
ti! bin Mehmet efendi. 

lıtanbul mahkemei asliye üçüncü 

Müddeiye Hadaret hanım tarafın

Talipler miınakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Anka 
rada, Malze:me dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağazasın 
dan tedarik edebilirler. 

·~~~~~~~~--~~~-~.~~-

lukuk Daireıinden: 1 

an kocasi Bcyazitta Mercan ağa ••••• 
. ahallesinde, Muradiye sokağında 
3 numaralr hanede mukim Mustafa 
<y aleyhine açtığı boşanma dava
nda müddeaaleyhin ikametgahının 
echuliyeti hasebile ilanen yapılan 
bligata ral:men cevap vermeyen 
;ustafa bey hakkında bittalep gr-
ıp karari ittihaz edilmekle tahkika-
n tayin edildiği 4-2-930 Sair günü 
ıat 1 O de hazır bulunması aksi tak-
.rde muamelenin gıyaben yaprlacağı 
bliğ olunur. 

Eyip Sulh icra Memurluiundan: 
Hacr Mustafa oğlu Alinin Süley

an efendiye olan deyninden dolayı 
umaileyh Ali ağanın bir reis inek 

! iki reis öküz ve bir danasinin ha
z edilmesinden mezkfır havvanatin 
yipde Rami kışlası karşıaınde Re
p ağanın hanında 9-1-930 tarihine 
usadif Perşembe günü saat 13,30 
bil müzayede mahalli mezkQrde 

· tılacağından talip olanların yevmi 
·at mtzkurda mahalde bulunmalari 
.n olunur. 

.l\talzemei beytiyesi hem işinizi teshil 
hem de evinizi teLyin eder. 

G 
Türk Anonim elektrik şirketi umumiyesi Galat• Bıhdyar Hın 

•• •• •••Bu Pazartesi akşamı Veznecilerde······· 

D l BJ,,! !J .~.! !.}.t~. ~-~I.N o ! i 
••••MOSAMEREİ MUSiKİYE•••••• 
ı•••_.. Fakrilddem, zaafı umum!, nevralji .._,~-

Kemik hastalığı, Sıraca, gripten sonmki nehh~t, ma' 
!uya, lohusa ve sairede kırk senedenberl mlicerrep olan 

Mektep defterleri 
ve güzel yazı dersleri defterleri 

tfer yerde aı;ayınız. Umumi deposn lstanbul, Flacancılar 

••••• yoku~unda Sark Hanında 18 numerodadır .... 

Krezival 
Kullanması koJ,.y ve tcsil"i 

kat'iyen şaşm..z . Pek nıfız' iç 

olan öksürüğü keser . 

Hıwa borulanrıda biriken 

balgarnlari söktürür. 

; 
'Dikkat ! .. <ao,e1 • fabrikaai 

lllÜslahzaratı, ~ı&,,.-•· sıUibini 
havidir. 

YALNIZ 

Kadburi 
VE 

Burnvil 
Çikolatalarını 

Yeyiniz 
Cinsi ala 

Lezzeti mükemme: 
Rayıhası nefistir. 

• 

lstanbul Balıkpaza:ı Yağcı sokak l\o. 4 

Devlet ~eınirJolları ve limanları unıuınr i~aresin~eo u~~~~~~n~nnan muamelat me- Ur. H~MMEı in HEM4TOGENE 
Müsadere emvalinden 39 buçuk il 'lıukavvMnin istiualile muvaffakıyetle kesbi !fakat ki meşe 13 çeki mahlut hatapla 83 

ıo Anadolu otu 18-12-929 tarihin- ı eylemişlerdir. Balık yağı yerini tutar, Umum eczane-
n bil itibar yirmi gün müddetle !erle ecza depolarındada satılır. 
eşe hatabırun çekisi 250 Mahlut 1 Umumt veklll: Jıtanbulda Cermanya Han •4 • 
O Anadolu otunun bchtr kilosu ... ,,, 

Mersin - Yenice hattı üzerinde Hacikiri istasyonu civarında 
ki ocaktan çıkarılacak sekiz bin ve Eskişehir Ankara hattı üze
rinde Çubukova istasyonu civarındaki ocaktan çrkarılacak 7000 
m 3 balast ayrı, ayrı ve kapalı zarfla münakasaya komuştur. 

Münakasa 25/ 1/ 930 cumartesi günü saat 15 de Ankarada Dev
let Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

;. ı;;:~~t~~aca.:~::,~d;~; çı:~:~~;~- Yilayeli ~aiıni encüıneoin~eo· 
ydarpaşada ı Orman Memurlugu- 1 

l müracaat ve yevmi ihaleye müsa
. 6-1 - 930 Pazartesi r, ünü saat on 
><tte Üsküdar kaymakamlrğında ki 
i.I I} komisyonunda hazır bulunma· 
tı. 

İnönü şehir yatı mektebi talebesine yaptırılacak 600 talrnn 
elbisenin imaliyesi pazarlık suretile ihale edileceğindeı. talip
lerin 5/1 ı 930 tarihine müsadif Pazar günü saat onbire kadar 
Daimi encümene müracaatları. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak 
kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi müdür
lük kalemine vermeleri liizımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde An
karada Maliye ve muhasebe işleri Reisliğinden ve Mersin hattı
na ait olanları Konya vezncııinden do tedarik edebilirler. 

I 

• 

Gelibolu için valnız yolcu 
alınır yük alınmaz. 

1 lım~ -lersia ıDr'ıl paı!ası 
(MAHMUT ŞEVKET PAŞA) 

vapuru 7 kAnunusanl salı 

12 de Gıılata rıhtımından 

hareketle çarşamba sabahı 

lzmire gidecek ve akşamı 
lzmirden hareketle Antalya, 
Alaiye, Mersine gidecek ve 
dönüşte Taşucu, Anamor, 
Alaiye, Antalya, Kuşadası, 

lzmire uğra yarak gelecektiL 

Her nevi tafsil4t için Galat 
mumhane ( Lloyd Triestln 
ser acantesıne. Telefon Beyo 
2127 vaya Galata sarayı 
sabık Seltnlk bonmarşası bl 
sındakı yazıhanelerine. Tele 
Beyoğlu: 2499 ve yahut Sirke 
Kırzade hanındaki ya7Jhanes 
müracaat edilmesi Telef 
İstanbul: 235. 

Şark Malt hUlasas 

ALEMDAR ZADELER 1 
VAPURLAR! 

Seri, lüks karadenlz postan 

l\ ıl '11 t vapuru 5 
11 e KA.nunusanl 

Paz!lr günü ak~amı 
U uıat 18 de 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
[Zonguldak, İnebolu, Samsun, 
Ordu , Glrcson , Trabzon 
ve Rize] ye azimet ve aynı 
"skelelere ~Görele, Vııkfıkebir 

ve lTnye.ye uğrayarak avd~t 
edecektir. 

Muracaat malıa\i: lstanhu'. 

' 

Meymenet hanı altındaki yazı
h8nl.'. Tı' '.f• f. • r f.ııı , · ,, ır 1 !'it ı 

Pazar 

VATı\N 
vapuru 8 ç b 

k!nunu<mi arşam a 
günü akı::amı Siı' cci ,- ı htırnından 

h3reketle dojtru [ 7.onguldak, ine
bolu, S3msun. Ordu, Giresun, 
Trah? n. Sürmene \•e Ri1.e] ye 
gidocektir 

Ta!sil:lt için Sirkecide Y elkenct 
hanında k:lin acentesine ın fira · 
c••t Tel. lstanlıul 1515 ..................... 
Sigorta, Komsiyo(l, \' apur 

acanralığı ile nıcşgııl 

ABDİ VElfBİ 
Yazıhanesini Galatada, Kura

kiiy J'a'3sca dördtıncıi kata nakl
ctnıi~tir. 
Telofon: Galata 39 5 posta ku· 

tusu: Gnlata 38 

100 lira mükafat 
Maksiın veya Gardcn bar veya bu . 

iki mahal arasında otomobil derunun 1 
da yılbaşı gecesi bir pırlantalı platin 
bilezik saat düşürlllmüştür. Beyoğ
lunda Bursa sokağı 16 nt,ımeroya ge
tirene 100 lira ikram edllecektir. 

lstıba, kuvvet ve aıbbat ı 
ea moeaalr devadır. Bllllm 
cczabanelerde bulunur. Umu 
depolan : Bomontl fabrika 
Telefon: Beyotlu 583, ve ısta 
bulda Ekrem Necip ecza depo 

Telefon: lstanbul 78. 

Frengi ve belsoğuk-
lu~una yakalınmam•k için 

PHOTEJİN 
kullanmalıdır . 
PJrls pastör mü
essesesinde sı .. 
nelerden beri 
tecrübe ve ka-
bul edilmiş ter
la"bin aynı o'.a-
rık lstanbulda 
bevl;ye milte 
hosssısı Doktor c 
l\lchmet Ali Rey 
tarafındın ter 
tip edilmiştir . 

:\lünasebeuen sonra kullamlı . (., , ye 
kolav ve emniyetllJir. Umumi de 
pos~: B•hçe kapıda 7..&man Eczıı 
deposudur. Elli kuruş mukabilin 
pona ile her yere gönderilir. 
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l Millet mekteplerinde oku--1 
yanlar için ders 

Naime Halit - Muallim Ahmet Halit 

Hesap bilgisi 
Hesapta bazı kolaylıklar: 
Bir adedi 10 ile zarbetmek için sonuna bir sıfır 
Bir adedi 100 ile zarbetmek için sonuna iki sıfır 
Bir adedi 1000 ile zaııbetmek için sonuna üç sıfır. 
Koyarız, 23 on kere büyürse 230 olur. 

Bir adedi 50 ile zarbetmek ~çin önüne iki srfır koyar, sonr< 
arısını alırsınız. Meselii: 20 ile 50 yi zarbedeceğiz: 20 ye ik 
rfır koyunca 2000, yarısı 1000 eder. Unutmayınız ki bunları 

I ılı.nen yapacaksınız. 
•hı Bir adedi 13 le zarbetmek için: 
µ. Evvela 10 ile zarbedersiniz, yani bir srfır koyarsınız, soınn:. 
Vi ihninızden o ade"'i 3 ile zarbedip toplarsınız. Meselii: 

22 X 13 evvela 10 ile zarbedince 220 eder, 3 kere 22 de 66 

1 T< der 220, 66 daha 288 eder. 
Bir adedi 20, 30 gibi sonu sıfırla biten adetlerle zarbetmek i

n in onu evvela 2, 3 ile zarbeder, sonra bir srfır koyarız. Mesela: 
,P 20 x 35 bunun için iki kere 35 in 70 ettiğini zihnen bu1uruz, 
11 
/. r de sıfır koyunca 700 eder. 

Bir adedi 25 ile zaııbetmek için evveli dörde taksim eder, •r 
p onra önüne iki sıfır koyarız. Mesela: 40 X 25 bunıu kolayca yap-

J -ıak için 40 ın dörtte birini almz, 10 eder, iki sıfır koyunca 1000 
1 ~ ıllll". 

BAZİ MESELER 
Bir eviniz var, ayda 35 lira alryorsunuz. Senede 50 lira· 

.' amir masrafınız ıar, hükfunete de 42 lira vergi veriyorsunuz. 
·~ caba bir senede elinize ne geçecektir? 
11° Halli: Ayda 35 Lira alırsak senede 420 lira almış olursunuz. 
1k T ergi ve tamir masrafınız 92 liradır. Bunu çıkarınca 3'38 lira ka-
~ , 
;n ır. 

8 dönümlük bir ta~la:mız var. Her dönüme 7 kilo buğday eki-
1<: ıoruz.Sene sonunda bir kiloya 20 kilo buğday alıyoruz. Acatıa 
. ariadan nekadar buğday alacağız? . 
h~ Halli: Bir kiloya 20 kilo alırsak 7 kiloya 7X20 = 140 kıla 
: eılınz. Tarla 8 dönüm olduğuna nazaran 8X140 = 1120 kıilo 
1. ıuğday alırız. 
\ Bir senede: 

~- \ı Bir şapka için 10 lira 
Bir palto için 30 lira 
Bir elbise için 30 lira. r , 

i 
ıt 

Bir takım çamaşır için 20 lira 
Bir çift ayakkabı için 10 lira. 

"/, Kumaş ve saire karşılığı olarak Avrupaya para verdiğimizi 
ıi l,; tüşünelim. Hepsi ne eder? 100 lira. 
i İki milyon .kişinin her sene bu parayi ve:rdi~ni diişününıc 

tt ıir senede memleketıimizden Avrupaya giden parayi bulursu
e l 
n • lUZ, 

" 100 kere iki milyon 200,000,000 lira eder. 
e'!:i\ Şu halde biz yerli mallan kullanacak olursak bir senede mem 
Y 9ı eketimize en aşağı iki yüz milyon lira kazandınnrş olacağız 
Y 'lemektıir. 
"~ l İşte en kolay bir hesapla vatanrmızdan yabancı memleket
ı,i ~ 1 

ere neler verdiğimizi anliyoruz. 
1'1 

?' Mücevherat satış ilanı 
:,~~~ .. ın ı1iyet sandığı miidii~·lüğünden: 
şu 'kraz No .Merhunatın cinsi Borçlunun ismi 
~~: 95 1 çift roza küpe 1 roza pantatif 1 roza yüzük Talat B. 

J '2 230 2 çift roza küpe 1 altın saat 1 altın kordon 14, 
4r' ~ 50 difıhem Hariye H. 

493 1 pırlantah ağraf 1 pırlantalı yüzük 1 altm 

874 
1426 
1431 
1842 
2041 
2236 
2567 

saat 1 gümüş tabaka Lutfti Ef. 
1 altın saat 1 altın kordon 1 çili: altm küpe Lebibe H. 
1 altın mineli saat Hadice H. 
2 altın saat 1 gümüş çanta Leon Bomiştayn H. 
1 çift roza küpe seksen dirhem gümüş Nuriser H. 
1 çift roza küpe 3 gümüş iğne Nazile H. 
1 roza bilezik Faıtma Lfttf;ye H. 
1 çift pırlanta tektaş kol düğmesi 1 altın mi-

neli saat !Jhannes Ef. 
21>72 1 pırlantalı tektaş yüzük 1 pırlantalı tektaş 

gravat iğnesi Vasfi B. 
2703 1 altın çalar saaıt 1 minali altın saat hurda 1 

2826 
3053 

~\ 3203 
."ı 3286 
'ı 
·ı 

;ı 8455 

~ 3498 
1. 3920 

4181 

'· 4212 
1 

ı, 4478 
ı 

f 4771 
. 5371 

,1 5829 

1 5876 
( 6425 

6729 
6733 

elmaslı saat on taş noksan 1 altın şadlen Fatma H. 
1 pırlantalı yüzük Nesime H. 
1 altın hurda saat Münire H. 
1 altın saat Saffet H. 
1 roza tektaş yüzük kolu elmaslı (1 taş noksan) 

1 roza yüzük ı suni yakut yüzük 2 altın bilezik 
1 altın madalyon 75 dirıhem gümüş Nuri B. 

1 pırlanta gravat iğnesi 1 çift karavana kol 
düğmesi (8 taşı noksan) Ohannes Ef. 

l roza akar pandatif Ayşe H. 
1 roza ağraf Hatçe H. 
1 altın saat Fatma H. 
1 roza tektaş yüzük 1 çift roza küpe 1 roza 

y~zük > Ayşe H. 
1 roza yüzük 1 altın bilezik aaati 100 diı1ıem 

gümüş Ümmügülsüın H. 
1 roza dal iğne 920 dirhem gümüı Mahmure H. 
1 gümüş tepsi 1000 dirhem Meliha H • 
1 çift roza küpe 1 pırlantalı yüzük 1 roza yüzük 

1 taşı noksan 2 altın saat 1 altın kol saati 3 al-
tın şadlen 3 altın bilezik 1 altın kolye maa-
madalyon Leman H. 

1 çift roza küpe 10 miskal inci Hüda verdi Ef. 
1 çift roza gül kiipe Emri B. 
1 çift roza küpe Abdullah B. 
1 çift pırlanta tektaş küpe 1 pırlanta tektaş 

akar pantatif. Behice H. 
1 çift karavana küpe 1 altın saat. Behice H. 

1 pırlanta akar pantantif. Fatma H. 

--·. .... . 

PAZAR 
5 K.SANl 1930 

• 

Devrediİecek ilitlra -beratı -
"Yollu sigara makineleri ve buna 

mümasil şeyler için kesme tertibatı" 
hakkında senai Umum Müdürlüğün· 
den istihsal edilmiş olan 27 Şubat 
1928 tarih ve 656 numerolu ihtira 
beratı sahipleri ihtiralannı bu kere 
ahere satmak veyahut icara vermek 
arzusunda bulunduklarından, satın 
almak veyahut isticar etmek arzu· 
sunda bulunan zevatın İstanbul , Ye
ni postahane arkasında Türkiye ha
nında 18-22 numerolarda İSTOK 
efendiye müracaat eylemeleri iliin o
lunur. 

Devredilecek ihtira beratı 
Sigara imal ve paketlemeğe ve si· 

gara imalinde hasıl olan tozlan ya• 
kamamaga ve toplamağa mah"''' 
makine hakkında, Senai umum mü
dürlüğünden istihsal edilmiş olan 22 
Şubat 1928 tarih ve 731 numerolu 
ihtira beratı sahipleri ihtiralannı bu 
kere ahere satmak veyahut icara ver
mek arzu ettiklerinden, satın almair 
veyahut isticar etmek arzusunda bu· 
lunan zevatın İstanbul, Yeni posta· 
hane arkasında Türkiye hanında 18-
22 numerolarda İSTOK efendiye mi! 
racaat eylemeleri illin olunur. 

Pertevniyal vakfı 
Mütevelli kaymakamlığından: 

l{aadllU rasat merkezi bugUa aulu kar yatmaımıın muhtemel oldutıınu blldlrmlftfr. Zatın havalar kaç gUndenberl ıslak ıftmıktodlr • 

Pertevniyal Vakfı Akaratından 
Yedikule haricinde Belgrad kapısı 
kar§lsmda 22 No. kagir kulubeyi ha
vi bostan icara verilmek Wre müza
yedeye vaz'edildiğinden yevmi mü
zayede olarak 25 Kanunusani 930 
uncu Cumartesi günü tayin kilmmıf 
olduğundan talip olanların yevmi 
mezkürda aaat 15 te İstanbul Evkal 
Müdüriyetinde Pertevniyal vakfı ida· 
resine müracaat eylemeleri. 

latan bul Betinci Hukuk Mahkeme· 
sinden: 

Ankara ve Ealrlfehlrde açılan konserve fabrtkalan kOlllyetll mllrdarda ııtıhaalde bulunmaktadır. 
Reamlmlz bu kon~erve sevkıyatını cllıtermektcdlr. 

İstanbul Evkaf Müdüriyetinin 
Evkaf sabık tahsildarlanndan Mch· 
met Ali efendi aleyhine ikame eylc
digi matluhat davasından dolayı i!d· 
nen tebliğat icra edildiği halde (30 
Kanunuevel 929) tarihli celesei tah
kikatta isbatı vücut etmediğ ioueır 
naşi hakkında giyap kararı vcrilm ·ş 
ve emri tahkikatı (22 kanunu · 
930 tarihine müsadif Çarşamba gı .ı 
saat 14 te) talik kılnuruş olduğundan 
yevmi ve vaktı mezkilrda muınallcy• 
hin mahkemede isbatı vücut et!:ı csİ 
ve yahut tarafından musaddak sene 
le bir vekil göndermesi lüzumu be 
yan ve aksi takdirde hukuk usul m~ · 
hakemeleri .kanu:mnun ( 400) ve 
( 401-nci) maddeleri hükmüne te'{• 
fikan hakkında gıyaben muamele ic
ra olunacağı tebliğ makamına kaiın 
olmak üzre ilan olunur. 

• 

Birinci umumi mllfettff lbrahlm Taif B. ve mOfettlfllk erkanı (Ellzlz, Urfa, Dlyanbeklr) 
1 Ork ocakları spor kulOplerl bir arada _ 

11128 1 roza kol düğmesi takımı 6 parça 1 altrnkordon Gayet kı ymetll , sa tıhk 
. 19 buçu~ dirhem. . Fan:ıa H. mücevherat ve nadide 

11416 1 ç·İ:k roza kupe Zekiye H. 
11820 1 pırlantalı şadlen. Leman H. ınci kol' e 
12029 1 çift pırlanta kol düğmesi Riza B. Beyoğlu dördüncü Sülh Hukuk 
12179 2 pırlantalı gıravat iğnesi 8 altın bilzik. Mustafa B. Hakimliğinden: 
16054 1 roza dal iğne. Kenan B. Nütevefiye Madam Mehrübe GU-

Yukarda isimleri yazılı zevat gümüş ve mücevherat mükabi- müşgtrd:na ait ve atide ,'."üfredat~ 
linde Emniyet Sandığından istikraz eylemiş oldukları mebağlı · Y19az3ı01ı M~hc_c vhera,t (d~f) P kanubenusa~ı 

d · · 1 · b · k ..1~1 · l l' u1 "h tarı ıne musa ı erşem gu-va esınde tedıye etmeme enne me nı enuı enne a e us ı - nü sandal Bedesteninde hadezzeval 
bamarne tebliğ edildiği halde yine tediyei deyn eylememiş ol- satılacaktır. İşbu mücevherat sandal 
duklarından ecnası yükarda gösterilen merhumattan deyne kifa bedesteni meşherinde teşhir olunmuş 
yet edecek miktarı sandık satış amiri ile icra memuru huzurla- tur. Görmek istiyenlerin meşhere ve 
·1 15 K' · 930 ba ·· ·· 1 k 16 · · p almak istiyenlerin (9) kanunusam 

n e ?n~nı~~anı . ç~ş1~ gunu adçı ara ıknC1d erşen9- 1930 Perşembe günü oğleden sonra 
be ve 18 ıncı cumartesı gun erı saat 10 an 16 tıya a ar ve 1 saat 14 te.Sandal Bedestenine gelme 
cu Pazar günü saat lOdan 12ye kadar sandık satış amirliğindeki Jeri ilan ounur. 
camekanda teşhir ve şehl'i mezkurun 20 inci pazartesi günü saat 1 - Bir inci ve pirlanta taşlı yüzük 
14 te Şehremanetıi sandal bedestanmda bilmüzayede satılacağın 2 - Elli yedi İnciyi_ h~vi kebir ve ga-
dan talip olanların teşhir günleri sandığa ve satıs günü maıhalli yet _kıymettar ~ncı g:r~_anlık. 

.. ed d" · d d"d" • 1 k · · 3 - Bır adet pırlanta yuzuk muzay eye ve te ıyeı eyn veya tem ı ı muame e etme ıstı- 4 _ Bir adet zümrütlü incili ve 
yen medyunlarm hitamı müzayededen evel sandık idaresine mü- püsküllü pantantif. ' ' 
racaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 5 - İnci daneli burma, ve bir bü-

l\1 k l k ı . J b • yük inciyi havi gerdanlık. en U J)TffiCİ er Ve {affi 1V0 6 - Bir çift inçi küpe 

borsası komiserlig~ inden: . 7v~ ~:i~~kari antika altın kordon 

Maarif vekaletinden: 
Lise. muallim ve orta mektepler Fransızca, Almanca ve 

İngilizce lisan muallimlikleri için 25 ikinci Kanun 1930 Cumar• 
tesi günü Darülfünunda imtıihan yapılacaktır. Bu imtihana gir
mek istiyenler aşağıdaki evsaf ve şartları haiz olmaları la· 
znndır. 

1 - Tam devreli resmi, hususi veya ecnebi :Hselerden ve 
yahut muallim mekteplerin.den mezun olmak, muallim mekte
bi mezunu olanların en az ili sene muallimlik etmiş olmaları 
şarttır. 

2 - Yirmi yaşından aşağı ve kırk beş yağından. yukarı olma
mak, 

3 - Muallimlik ed~bilmesine bir mani olmadığı hakkında 
Heyeti sıhhiyesi tarıafından rapor ibraz etmek. 

4 - Bir cinayet veya cünha ile mahkum olmadrkları hakkın
da hüsnühal şehadetnamesi ibraz etmek lazımdır. 

Bu şartları haiz olanların nihayet on beş gün zarfında Maa· 
rif Eminliğine bir istida ile müracaat etmeleri ve evrakı müsbi· 
telerinin suretleri ile f.otograflı fişlerini V ekfilete göndermeleri 
ilil.n olunur. 

Yüksek orman ınekle~i reklörlülün~en: 
lleni el~ise ve aJakka~ı nıünakasası: 
Mektebimiz talebesi için yaptırılacak olan 32 takım elbise 

ile 32 çift ayakabı aleni münaka&aya konmuştur. Taliplerin şe· 
raiti öğrenmek üzre hergün münakaşaya iştirak içinde yevmi İ· 
hale bulnan 22 Ka. S. 930 Çarşamba günü saat 14 te defterdarlık 
binasında müessesatı ziraiye mübayaat komisyonuna gelmeleri. 

Müsa~aka ile ınenıur alınacak 
Emniyet sandığı ınDdürlDgDnden: 
Emniyet Sandığına bilmüsabaka birkaç memur alınacaktır. 

Müsabakaya dahil olmak için: 
1 - sinni yirmiden aşağı otuııbeşten yiıkarı olmaması. 
2 - Askerlikle filhal alakası bulunmaması. 
3 - Laekal tali tahsilini ikmal etmiş olması. 
4 _ Evvelce bir hizmette bulunmuş ise hüsnü hal ve beraet 

vesaikini ve tamüssrhha olduğuna dair mı.isaddak tabip raporu· 
nun ibrazı şartlarile müsabakaya dahil olmak istiyenler imtiha• 
nm yevmi icrası kendilerine söylenmek üzre: nüfus tezkere:. 
mektep şehadetnamesi, beraet ve hüsnü hal evrakı, sihhat rapa: 
ru ve üç adet küçük kıt'ada fotografı hamilen 8 Kanunusani 
1930 tarihine müsadif çarşamba gününe kadar Emniyet Sandıg1 

muhasebe amirliğine müracaat etmeleri ilan olunur. 

Gayri mübadilleı- takdiri kıymet 

komiıyonu reiıliğindenı 

Takdiri kıymet komisyonumı he

olan tevziattan müstefit olnuyacalr 
!arı maliye Vekaleti celilcs!nin iş'ııJi 
üzerine nan olunur. 

Borsa acentalarından Kristof Kolombo Efendi acentalıktan 
istifa etmiştir. 

Kendisi ile Borsa işlerinden dolayı ili~iği olanların Borsa ka 
nunun 18 nci maddesi mücilbince bu günden itibaren bir ay için

F atih icra memurluğundan: Bir nüz müracat etmiy.::n gayri mübadil
deynin temini zımnında mahcuz1425 !erin vesaiki 13.zımelerile 1930 kanu
No. Esikes marka otomobil numara- nusaninin on beşine kadar komisyo
silc mahi halin 7 inci Salı günü sa- na müracaatla Yunanis.tanda terket.
at 14te Sandal Bedesteninda satıla- miş oldukları emvale kıymet takdır .. .. .. 
cağı ilan oh,.•ur. -ttirmeleri ve aksi takdirde derdest Muduru de komiserliğe müracaat etmeleri ilan olunur. 

\ 
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