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2 lacı .n .. llede : 

1- B&y81< horbe na111 gi rdik? - 1 
2- Harici ve Son habe ~ıe r -

S cll11U sahifede -
1 Varna vapuru muh ake· ~ 

mesl tatil edild i ~ 

4 nıtcti eahilede ; 
-Burün, Matbuat hatı-raları , 
~ulak mlıaflrl, LAf torba sı. 
f c·h: k, HlkAye, Ro-nan 

5 inci ıah if~ d e : 
Spor 

6 ıncı s ah if~dc : 
1 . 

NUSHASI 5 KURUŞTUR , ... = • u u -· •• .... u ••• u • zo • = ... 
2- Dahllf JatlhtAk kanunu ~ 

lı-*pılıyor 1 - Ş~h l r ft•nberler r. Fkonomf l· 

Cemal Hüsnü B. 
bugün gidiyor 

Vekaletin tahkikatı bitmek iizredir 
Maarif vekili €emal Hüsnü 

l:ıey dün' ,saMh güzel ~·atlar. Nafıa sermühendisinirı İzahatı 
<ıkademisini ziyaret e~ış ve hı ' f kil ti um1 müfet
lihare Darülfünuna ugrayarak ·ş1Na. ıadvne Şeefı·~ İstanbul 

A gu1 lm tı enn e ., 0 rada bir müddet meş 0 ~ ol inşaatı etrafında devam e-
tUr. Cemal Hüsnü Bey maa~f ~en dedi kodulan tahkik için / . 
tıtıanetine de gelmiştir. Veki~ tstanbula gelmişti. Şefi_k B .. bo-
lleyin bugün Ankaraya avdeti zulan yollar ve ~ale •.~le~nde 
'lluk d" vukuu rivayet edıen suııstımal-arrer ır. "k ·1 

ler etrafındaki tahki atını 1 er-
ir-----------~ letmi~ ve ikmale yaklaşmıştır. 
~ek tep liler Bayr~ münasebetile .~ur:ıaya 

giden Şefik B. ağlebı ıhtı~al 
müsabakası bugün gelecek ve raporunu ık-

mal ederek vekilete gönderecek 
44 Üncü hafta başladı tir. Vilayet yolla~ başrni!hendisi 

44 llncu hafta bllflamıttır. 
Gaıctemizde çıkan haber
lerden en mUhlmminl seçip 

,, öqu • k 
llJQzdekı cumartesi a şı-

ıııllııqa kadar müsabaka me• 
~~IQtıına gönderiniz. 

Avni B., muhtelıf mes.aıl. hak- Vti/iyel nafıa strmOhtndisl Avni 8. 

kında şu izahatı vennıştır. salfilıiyeti tahkikatı idare eden 
«- Suiistimal rivayetleri ve müfettişlere aittir. 

bazı yolların h?zulmuş olmktası Sise vilayetin yol programı 
hakkında tahkıkat yapılma a. . 

B hususta izahat vermek (Mabadı altıncı uhifede) 
ılır. u __ -· 

.L 

ad enler 

Tokatta, K-ayseri- Si
vas ara11nda yeni 
madenler bulundu 

Maliye mufettişleri 
kan gresi 

ANKARA. 9. (T~fonla) -
Maliye. müfettitleri kongresi 
sah günü toplanacalııbr • ..---.............. .--.. . .... 
Anketimiz ----

ile guvasını 
nasıl kurmalı? 

Biitiln mesele şu: 
Yeni tarz 

izdivaç mı? 
Eski ,tarz 

izdivaç mı? 

Anketimi.ze iştirake 
davet ettiğimiz ha
nımefendilerle bu -
günlerde mülAkata 

başlı yacağız. 
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Yukarda. Mliddei umumıltr tevkif· 
hanede firar hadisesini frikik edi
yorlar. AşaJııla: Tevhi/haneden 

I· 

•i 

bir manıara.. · 

Firar 
Mevkuf/ar nasıl 

kaçtılar? 

Firarilerden Hagdaı 
Balatta IJllJ 

olarak yakalandı 

Evvelki gece İstanbul tev· 

~ifhan~si~e. şayam dikkat bir ı hazırlrldan İkmale çalışıyorlar. 
~ı~ar hidıSe&ı ol~~ş ve kaçan Kaçmak için yol ancak parmak 
ıki maznundan bın dün sabah Irkları kırmak suretile olabil ir
ölü olarak yakelanınştır. Ha- di. Bunun lçin bir destere bul· 
dfemn tafeilih §Udur-: mak lizımdır. Derhal gardiyan 

Küçük Haydar nami• tarım Osm- Meratip ile mfüı~akereye 
mış ve müteaddiıt defalar tev- girişiliyor ve 50 liraya uyuşu· 
kif edilmiş olan bu sabıkalı af yorlar. Gardiyan Osman Mera
ve tecil kanunwıdan istifade e- tip 50 lirayi aldıktan sonra maz 
derek çrkmış ve son defa tek- nunlara 40 santim ~adar 1:ulün
rar yeni bi.r sirkat hadisesinin de bir destere getiriyor, Mev
faili olaraılı: yakalanmıştı. k~fl.~r çarşamba ve per~be 

Diğer firarı Çatalcalı Besim 
oğlu Ahmet şekavet ve katil 
maddesinden 26 seneye mah
ıkfun edilmiş ve fakat ilamı he-

1 

' gl'I d · / kili M Vayı nüz temyiz tarafından tastik 
ın ,, z oın tr vt · edilmem . .,...; H da t k'fh 

ı.,.~r. ay r ev ı a 

gunu akşamları fasıla ile çalı· 
şarak tevkifhanenin ikinci ka· 
tında ve den.iz tarafına nazır 
pençerenin orta parmaklığını 
kesiyorlar ve bu iş cısna günü 
akşamı nihayet buluyor. Artık 
kaçmak için her ıey hazırlan
mıştır. Ctimal'teısi günü a.kşamr 
saat 7,30 da pençereden yatak 
çarşaflarını biriıirine bağılamak 
sur~le evveli Hayda!- ve son
ra Ahmet kaçıyorlar. Ancak bu 
sırada Ahmed.in ayak -ini du 
yan jandarma der.hal firarilerin 

Fransız dayinler vekili 1\. neden firarı a:klma koyar ve bu 
Deklozye ile İngiliz dayinler fikrini Ahmede açar. İlci arka
vekili M. Vayt dünkü ekspresle daş mtiteırkiben kaçmak teşeb
Ankaraya ~tmişl~rdir. Türk d~ büsünü katilden mahktiın olup 
yinler vekili Zekiı _Beyde a)'.nı ilimı heınıüz tasdik edilmiyen 
trenle Ankaraya azımet etmış- . 
· M li lıili b ·· t 17 Osman ıle hırsıl'llık maznunu tır. a ye ve ugun aaa . 

de dayinler vekillerini kabule- Nazımye açryorlar". 4 ahbap sa 
decektir. bıkah esaaıta bu suretle muta-

bık kaldıktan sonra icap eden (Mabadı altmcı ııahilede) 

Yalova yaz geliyor 

Mükemmel tiir 
plaj hazırlanıyor 

Sadullah B. lktısat 
vekilile görüştü 

ANKARA, 9. (TelefonJa) -
Seyri9efain müdihii bugün İk
tlııat Vekili Şakir Beyle fÖıriif
tü. 

Gazetemize verdiği maHlma
ta göre , Y alovadaki inşaatın.; 
nolaıanlarile plajin hazırlanma
sına çalıJılmakıtadır. Plaj bir 
buçuk kiloııneıtro imtidadmda
dır. 

Burası zarif bir şekilde bir 
tel örgü ile tefrik edilecek: ve 
ortasına büyük taraçalı bir ga
zino yapılacaktır. 

Plaj üç sınıfa ayrılacaktır. 

BU:rUk ankatlmlzde me- Birinci ve ikinci sınıflardan - Hah! ... "Merih,, iller glJrlJndlJ ... 
rak edllec•k pek çok başka bir de lüks sınıf yapıla-

noktalar bulacakaınız ıJ cakt_ır ki bunlar zarif köşkler 
.,.._ ... ...,._ ... ....,...,_ .. .,,_ şel<lıııde olacaktır. 

- Aman dikkatli bak, kadınlar ne 
biçim elbise glglgorlal'? •• 
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Tercüme •• lktlbu lla.kk.ımabtuzda.r 

- l-1 -

itilaf nasıl oldu ? 

'ri Ii71l8Ilga tarafından Rusyaya harp :e /anını giJtüren telgraftan sonr11 lstan
ar bula gönderilen bir telgraf üzerine 
e. muahede imzalanmıştır 

HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 
Franaada 

~filli matem 

Dün yas tutuldu 

Reisicümhur felaket 
sahasında 

ispanyada lnglltt'red• 

Krallık ııeolaeak \ eniden faalİ)rct 

Konferans başladı 
- -

Fransa veni bir teklifte 
" 

bu.Iunuyor 

Tür - nan ıt 
.A. ~ 

a ı 

Eı1 111ii lıinı esaslar nel<·rdir? 

M. Venizelosun Nisanda Ankaray 
geleceği tahmin ediliyor 

Bahri silahların tahdidi işini görüş 11ek üzr 
iki Yunan deniz zabiti Ankaraya ~diyor 

1 - Avusturya-Macaristan 
Sırbistan arasındaki harbi 

m ' zırda iki devlet bitaraflığı 
J ıhafaza etmeği taahhüt eder-

ene 2 - Eğer Rusya harbe aske
ap< müdahalede bulunarak Al

"Rusya ile harp takdirinde 
Türkiyenin faal ve müessir bir 
surette müdahale edebileceğine 
Ceneral Limanın kanaati var -
dır. İttifakı 1918 senesine ka
dar ve temdidi ihtimalini de der 
piş ederek imzaya mezunsu-

PARİS, 8. A. A. - Mim ma 
tem giinü ittihaz edileıı yarın
ki Pazar günü bütün bayraklar 
yarıya endirilecektir.·Hiikfunet 
daireleri ve halk felaketzedele 
re yiyecek tedarik etmek için 
pek büyük gayretler sarfeyle
mektedir. Suların çekilmesi ve 
cesetlerin ortaya çıkması üzeri 
ne tarif ve tavsif edilemiyecek 
derecede dehşm:li manzaralar 
görülmüştür. 

LONDRA, 8. A. A. - Beşler 
konferansı bu sabah resmen 
faaliyete başlamıştır. Başmu
rahhaslar şimdiye kadar elde 
edilen ne~eri tetkik ettik
ten sonra konferansı bir an e
vel nihayete erdirrneğe karar 
veıımişlerdir. Büyük 21rhlıların ANKARA, 9 (Te~fonla) - İtilfilnarnenin bir maddesine g 
ilgası mev2lllu bahsolmaktadır. re mübadil emlak meselesinde hakem vazifesi mu.'ıtelit müb 
Vaşington muahedesı mucibin- dele komisyonu bitaraf reislerine ı.<erilmektedir. Bitaraflar, 
ce tahripleri Iazımgelen gemi- husustaki reylerini nihayet altı ay zarfında bildireceklerdir. İ 
lerin imhası icin tayin olunan liifnamenin imzasını müteakıp Yunan sefiri ticaret muahede 

• müddetin kısaltıhnası derpiş ve konsolosluk mukavelesi akti için hilkfunetimizle müzakera 
aki- edilmektedir. Mütahassıslar ko girişecektir. ası yanın Avusturyaya karşı nuz.,. 

r. B thhütlerini yapması I.azmı ge R~sya ile Alm~ya arasında 
rın se Türkiyenin de taahhüdünü harbı~ res:;ıen zuh~run~'.111 ~n 

layili etmesi Iazmı gelecektir. ~ .vfake en ahued~unıy~ uzenne 
kt ıttı mu esı 2 agustos sa-

Bütün şehirlerde çöküp yıkı
lan evlerin enkaz ve eşyasını 

yağma etımeğe kalkışacak kim
seler hakkında şiddetli tedbir
ler alınmıştır. 

M. Dournergue ile M. Tüdi 
eu feyezan ~ahasını gezip do
laşmaktadırlar. 

aziyı tl ttraJtr.da karanlık 
beller hazırlarıın ispanya 

Alfons 
kralı misi'Yonu sunuf itibarile hacim . Bundan maada 931 Ağustosunda müddeti bitecek olan Loz 

ve umumi hacim davalarını hal I ikamet ~ll'ka:'elesi :rerine !caim olac;ak bir ik~met ~~avel 
!edecek sureti tesviye bulmuş-

1 
de tanzım edilecektir. Dostluk ve bıtarafhk mısakı muzakera 

tınr. na ise A~inada başlanacak ve Atina ıefirimizin müzaıkere edec Madritten yazılıyor: - İs
panyada diktatörlük idaresi yı
kıldıktan sonııa iktidar mevkii
ın.e gelen ceneral Berenguer 

ım3 - Harp takdirinde Alman ı bahı Sadrazam tarafından im
z heyeti askeriyesini Türki- zalanarak Almanya sefirine gön 
bde bırakır. Türkiye de fili ku- deriliyor, o da kendi tarafından 

M. Mac Donald yarın Ameri ği bu misak, Ankarada imzalanacaktır. 

mdarun [Exercice effectif imzalanan nushayr öğleden son 
11Kll'l haut couınandement] hey- ra Sait Halim Paşaya yollayıp 
•hm y tarafından bilfiil icrasını te- keyfiyeti Berline atideki telg-

Tevkif edildi memlekette hali tabiiye avdet 
PARİS, 9. A. A.- Pasaport için şimdiye kadar uğraştı . Fa

s uz olara'k Fransaya girmiş kat memlekette heyecan art
ve Fransız komünist aneb'us1ar maktadır Eski meclisi mebusan 
la gizlice görüşmüş olan Al- reisi ve. islahat fırkası reisi Al
man komüni:ıt meb'uslardan varez ile !baş.vekil ceneral Be
M. Hans Kollwit dün akşam renguer arasında bir mülakat 
Saint-Denis meydanında yapı- olmuştur. 

kan milletine kıonferans hak- HükUmetimiz Yunan sefiri vasıtasile M. Venizelosu hüküm 
kında nutuk irat edecektir. Nu meı·kezimize davet etmiş bulunmaktadır. Yunan basvekilini 
tuk radyo ile lbütün Amerikaya Nisanda Ankaraya geleceği tahmin ediliyor. Bahri tahdidi te 
bildirilecektir. lihat esaslarını tesbit maksadile de Yunan ba!ıriyesine mensu 

Fransamn teklifi 
iki -büyük rütbeli zaıbit, yakında Ankaraya gelecektir. 

1" tt n eder. rafla haber veriyor: 
em s4 - Almanya Türkiyenin "İttifak muahedesi bu gün 

'k,evm elinde bulunan memali- öğleden sonra saat dörtte im
"1i Rusyaya karşı tekeffül e- zalanmıştır. Metni gönderilmek 

,. r •• di 

28 maddeden mürekkep olan itilafname imzayı müteakip h 
LONDRA, 8. A. A. - Fran- 1 iki matbuat vasıtasile neşrettirilecektir. İtilafname mucibi 

sanın emnüselametini tıeınine Yunan hüklımeti ı:rmhtelit mübadele komisyonu emrine 425 b" 
matuf bir muahedeye İngiltere İngiliz lirası tediye edecek, garlıi Trakya Türklerile İst 
ile Amerikanın iştirak ettiril- Rumları etabli addolunacak ve !bunlara gayri mübadil vesikala 
mesi mümkün olup olmadığım tevzi edilecektir. Saltanat pasaportile giden Rumlar, avdet ede 
te1Jkik etmek üzre M. Briand i- miyecek, Yunan tebeasına ait banka ·ka.salan meselesi Türk 
le bazı İngiliz ve Amerilkan dev Yunan muhtelit mahkemesine ıhavale edilecektir. 

r. uzere r.,, 

tıl S - Muahede Avustarya
acariıtanla Sırbistan anım

\ ki harbi hazır Ye bu. harpten 
: abddüı edebilecek beyuelmi

" ihtilitlar müddetince mer'i 
caktır. 

~Eğer bu harp Almanya ile 
l:ısya ara11nda harp tahaddü
lne müncer olmazsa muahede 

n~kümden sakıt ol caktır. 
n 

1 1 
Vangenhaym tarahndan 30 

' mnuz tarihile Almanya hari
(esine gönderilen (385) nu

1 
, aralı telgraftan : 

•"Sadrazam 1 ila 4 noktalan 
;vip ediyor. Fakat beşinciyi 

lan bir metingin sonunda tev- Alvarez bir konferans ver
kif edilmiş ve sabahleyin hudu mek istemiş, başvekil de halk 
d:ı sevkolumnuştur. arasındaki galeyaru arttırma-

Acaba niçin?. . . mak için bu k<ınferansı verı:ne-

t S mesini rica etmiştir . Da·hiliye 
MADR T, 9. A. A. - abık ük"- h"" 

nazır'--'an M. Martinez Ani- nazırı memlekette s·· wL o-
-..u küm sürdüg-ünü söyl~,.,.,ictir. donun M. Primo de Riverayi ......., 

ziyaret etmek üzre Parise git
tiğine dair bir şayia dolaşmak
tadır. 

Hindistan da 

Gandhi faaliyette 

Canından korkan 
gitsin . .! 

Alvarez yeni yapılacak olan 
intihabatın müessisan meclisi 
için yapılması liizmı ·geldiğini 
söylemiştir. Bu suretle eğer 
müessi.san intihabı yapılırsa İs
panyada krallık idaresinin de
ğiştirilmesi mevzuu bahsola
caktır. 

Almangada 
bule imkan görememektedir. 

:;asen (Avusturya - Sırtn.. 
n) harbi münasebetile Rusya Londradan yaz.ılıyor:- Hint 

f Almanya arnsmc:la harp zu_ milli hareketinin reisi Gandhi 
y ung r>ilanı 

• · ··lin etmiyeceğini zaman Verdiği emirle muan.:deyi imza- bulunduğu Alli:habat şehrin-
oar..L : • bit etmek nıflşkfil- ıaınran Alınan ıınıraratoru den Delhideki va1ii umumi lord 
r. Avuııturyc...-Jn askeri bir İrwine bir mektup yollamıştır. 

·İuvaffahyeti ~böyle Vllhelm mektupca llındı tan lilll e-
Sıf harp bir ve hatta iki sene Bo ı ağustos tarihli ve 408 melleri zikredi-

Devlet bankası 
müdU Ü 

1nra bile zuhur edebilir. Tür- nmnaralı teı~ı;., ..... e İstanbul 'erek millicile-

J E.·~·-.. - - tmek. Schaht ın istifası 
Jyeden, şimdi .Almanya lehim telgrafhanesine akşam W:eri sa .,çın·tai;1C:lZ hu-·· l 

im: adamları arasında bugün 
"V'tık'll bulan mükalemeler hak
kında büyiik bir keturniet mu
hafaza edilmektedir. Fransarun 
ballın programında yapılacak 
herhangi bir tahdidatın bu ka
bilden bir muahede aktine ba
ğlı olduğu söylenmektedir. Bu 
nunla beraber efkarı umumiye 
bu mesele hakkında nik'binlik 
göstermll!llektedir. Çünkü A
meri'ı:alıların sırf Avrnpaya ait 
tıir is nazarile bakddarı böyle 
bir muRbedeye istirake razi o
lacaklan pek az ümit ediliyor. 
Diğer taraftan İngilizlerin de 
bövle bir projeye taraftar olma 
dtkları ııannediliyor. Zira, Ak
vam Cemiy&i Locarno ve Bri
and-Kellog misakları Fransa i
cin kafi teminat teŞkil edeme-
dikten sonra bundan daha fu
lasmt yapmak müml<ün olamı
yacağı ileri sürülüyor. 

Dört hafta sürecek iaııhüdat ahına girmeııi. ve fa- at altıyı iki geçe veriliyor. Ayni ınesc esi 
}t ileride bu harekefuıden do- günde seki:ı: bufiuk.ta gönderi- ki"ımetine sekiz BERLİN 

8 
A.A, " LONDRA, 9. A. A. - M. 

vı Rusya kendisinden mti- len ikinci bir telgrafname ile . niıayet on gün • _ • : - ı oung Briand dün M. Henderson ve 

Ç 
ıım almağa kalkışacak olursa de muahede metni gönderili- nüblet veril- P;:run;ı _ ~uzakeres~:1tt. ~ev;:- M Stimson ile göriişmüştiir. 
'1ruz kendi ~na kalınuı is- yor. mcktedir . Eğer ~~eıJ:c stag :;e -~n - e k B~gün de Cheque!\'J'te M. Mac 

·b~ !nem~. Türkiye}'\ .411man~ Şimdi Almanya ile ittifak !:ıu müddet zar- - auer m ı~Ü-ı er~! n~ Donakl'e mülaıki olacalctrr. Ba-
\ baglamnaımım akıbetlenn- meselesinin nasıl ve ne vakit or mda dediği ka- ~'::ı·~~z~rı.nr -~~- m~ ıye~ç1 enn fıri konferanş kat'ı safhasına 

r ;n de 1ıwtu:,nmnxz .li~tr·---- taya çıkdığı ve hangi tarihte ıul edilmezse ıMerMını çdurnhutmegeyça ışmışl: g.irmis gibi görünmektedir. Bu 
•-'--- .__ .._._ __,....,..._.. ::iandhi Gerrata tır. . ol e auer oung p a d. - dQrt". h ft k dar 

1.u.o......... ....._ .,.. ............... .,, ı·rnz,.Jandıgr" hakkında Sait H~ " •on ~ın a a a 
birile yedi ııenelik bir ittifak • -·-ı:·ıa D..Hl rafın~ giderek oradan nınm Almanların yükünü hafif G v::~u 

r savvur ~ imit- .... Fakat lim.1~ 8 .. t._:__...malar "~-tla Al- Gaııdi lnı:lliz idaresi- letmekte olduğımu ispat etmiş, sürecegı .zannolunuyor. 
J} ı . Cene ven en mupucuı Wl.lil. lki - · li" t M. Schacht hakkında sorulan 
k ap cd( e_rse m)nahedaıın.k 

1 
. - man vesikalarından anlaşılan ne kar§I ~ • bilı.tad~tsı~ tı.r~e eıı- . y 

1 L sil "k _ _, __ - ımu~ bır suale verd'.g-i cevapt<ıı omtg 
r ıman ın mu. ave e e bakiikatleri karN'~ştrralıın: '" eu<;.<.Cgını " · .. be 1918 nih d ün.- - planının tefsiri mese-leııi hakkın 
' :ra r, ayetin em 1 t •"-'- k!"f "'-'t Ha Eğer ('..ıı,ndbi tevkii ediliıse da hükümetle Rekhsbank mü.. 
. ızi olmasına razı olacaktır. AI . - t ........... tc '.~: ...,..._ - milli hareketi idare içAn Patd 

Amerlkada 
Şiddetli tayfunlar 

zı ıan heyeti askeriyesi ~sile tinı Paşanın ıoyledigı gibı, Al- fırkanın başına geçirilmiştir. d!irü arasında uzun müddetten 
za ıkeri ıslahat icrası matlup ol- manya tar~fmdan yapılmamış- Patel beyanatında demiştir beri fikir ayrıbğr mevcut oldu- NEVYORK, 7. A.A. - Ce-
~: ,ığuna göre Sadrazamın Ce- tır. Bo fı:kir, A~urya. tarafın ki: ğunu, fakat bu ihtilafın Reiclııı 1 nup -Wlayetlerinde şiddetli ta-
tu •ra! Limanın faaliyetinin bir dan Sııbistahıl .-enlmesi mırtıt- . . _ _,_ b.. .. dün" bank istiklali ile biç blr aiakası yfunlar büyük hasar yapmıştır. 
n · savver ültimatomun umumi - H~ndiı;ta....... \itun ya- olmadığını söylemiştir. M. Mol- Dört vefat ve bir çok yaralı var 
k us taarruzile inkitaa uğrama- ı.-L.... ·• 1 b"l -· · d"" yı hayrete d·~-cek bir müca- denhauer hükUınetin M. Seha- dır. 

asını istemesi mantıki bir ta- ...... uc muncer 0 a 1 ecegını u ·· d k k 
rr · şünen kont Berthult ile Avus- dele olacak. !um en or an: cht üzerinde hiçbir tcıııir ve tu-

ptır.,, turymun İstmıbuI aefiri tarafın- }ar çekilsin, 2eflginler ecnebı yik yapmadığını, mumaileyhin 
d Bu te.lgnıfa 31 temmuzda dan ortaya çıbnJmqtır: memleketlere gidip iltica etsin- birdenbire vuku bulan istilası- NEVYORK, 7. A.A. - Nev 
~90 NoJ Blıpeki1 (Betmmı • Ier' ,. nın hiikfımeti az çok müşk.il bir yock-Times g~tesi yazıyoı:: 
lolveg) cevap ftriJW: 2 - Almanlar ft bilh• Al .... mevkide bıraktığını ilave etmiş Nasyonal Bank Üıe Ekitabl 

Sermaye rekoru 

Her şey hazırlandı 
İş yalnız • 

ımzaya kalinışhr 

Yunan sefiri. itiJafna1nenin hükıin1etiııce 

tasvip edildiğini bildirdi. İmza ne zaman? 

ANKARA, 9 (Telefonla) - Yunan sefiri Hariciye Vekili • 
zi ziyaıetinde bazırlanmı~ bula.nan itilfıfname esasatrnırr Yan 
hükumeti tarafından tasvi pedildiğini ve kendisine im~a için :s.
lahiyet verildiğini beyan etiiğini öğrendim. Heyeti vekİle Ç 
şambadan evvel, ağlebi ihtimal yarın bir içtima alctederek itilil 
narneyi müulcere edecelctir. lti!alnamenin .Hariciye VekİIİmi 
ile Yunan sefiri aFasında bu baha sonuna kadar İmn edil ece· 
kafi Mldedilmelctedir. 

25 Milyonl 
•••••••• 

Baııkasıııın sermayesı 
ı1e kadar olacak 

ANKARA, 9. (Telefonla) - Devlet Bank.ası liyiliasma 
göre, bu anonim ~rketin sermayesi 2.S milyon Türk liram ola
cakbr. H'ı.&Selerden bir kısmı Hük\l.met tarafından satın alma-
caktır. 

lktısat ve tasarruf 
• ••••••• 

Cemiyet reısı, aza kaydı ıçın 
şubelere taınim gö11derdi 

eı manyanm +_. __ .___, --1:.....: ......_ ı· ' h"d. h 
J.JltllDIJUI -.u> ...,,.... ıız - Rus tarafına geçmek ı- tir. Trust Company nın tev ı ı u-

luahede müddeti kabul edilmiş manh imparatorluğu ile ittifa- ğimize mahal vermemek için _ • susunda iki müessese müzakere ANKARA, 9 (Telefonla) - Bugün merke&i umumi top-
r r. Ancak Türkiyenin Rusya- km Almanya için faidesiz ağır müracatlerimizin reddedilme- fstmkaf ediyorlar halindedir. İkıi müessese cihan ~illi iktı:ıat ve tas_arr~f _cerı:iye- landı. Katibi umumi Rahmi B., 
r. ı karşı müessir bir tcavüzde bir yükten ~ bir tel' olmı- mesi Kayser tarafından emro- BERLİN, & A.A. _ Reiclıs- sermayesi rekorunu teşkil ede- tı umumı .. mcde:ı:ı reısı K~rm cemiyetin teşkilitı hakkmcı. 
lı llunmamağa kabiliyeti vansa yacağı kanaatile bu fikri şiddet tag meclisindeki merkez grupu cek olan cem'an yekün iki mil- Paşa_ henuz ceı:nıyet şubesı t:- izahat verdi. 
ıuahedeyi aktedin. Aksi takdir le reddetmİ§ler ve ancak harbin 

17uş~~~anya ile ittifak için mali mesele hakkında daha. ev- yar 700 milyon dolar koymak şekl?ll ~~em.ış ka?.alara bbır Merkezi umumi şehremanet-
e imzaya hacet yoktur . ., bil.kıwve tahakkuku üzerine mü ricalarımuda kapitülasyonla- vel bir anlaşma hasıl olamadığı 1 tadır. tamı_m gondererek derhal şu e leri ve ~a_za be~ediy~leri hud_?t-

lı Göriilüyor ki Almanya bizim zakereye girişnıİf)erdir. - takdirde Young planının ikinci G b bran var' teşkile aza kaydolunmasmı ve lan hancmdekı nahıye ve koy-
h tifak ricamızı kabul muıa- 3 - Almanlarm kanaatince rın ilgasından vazgeçın:etlve kıraatında müstenkif kalmağa ene u . teşekkü1Ierinden telgrafla mer- !erde kaydolunacak azadan ş.im 
tııı hala mütereddit·, fakat ,....._ Omıanlı devletinin "intizar va- Rusyadan başka digd-er h' b~- karar vermistir. WASHİNGTON, 8. A.A. -- kezi haberdar etmelerini bildir- di aidat almamak için katibi il• 

-..- re karşı Almanya an ıç ır - M. Hoover tarafından neşredt- miştir. mumiliğe salahiyet verdi. 
I ısun birinci günü Ruayaym myetinde kalarak nihayet mu- taahhüt istenilmemeğe ve ordu Kim gelecek?. len bir tebliğde New-York bor-

arp ilan etmeğe karar verili- vaffalriyet ihraz edecek en kuv- muıru Alman heyeti askeriye- . sasmda fiatlerin birdenbire düş 
or ve Almanyanın Petenıburg vetli ziimreye iltihak etmekten sine teslim etmeğe kadar ileri BERLIN, lJ. A.A. - M. Seha · d hasıl olan netice ve D · }} l JJ 
!firi kont (Pourtales) o gün hıı§ka ibr şey yapamaması,, ve gidilmiştir! Bu halde bile müza ~~ Reishsbank i.~~ mec~i ::~r: ikıi aya kadar zail ola emir yo ar llleillUf art VC a relll 
ğleden sonra saat 12,52 de "her- terden evvel kendisine si- kereye Avusturya tarafından ıçtıınd aMa daSveht etmh ;ştıhr. B

1 
uf. _ıçt_ı- cağı beyan edilmektedir. Gene 

ekilen bir telgrafname ile bu yuf sergüzeştlerden hazer ede- Sırbistana ültimatom verilme- ma a · c ac tın a e ı ~1:1- aynı tebliğde ·şsizliğin yalnız ANKARA, 9. (Telefonla) - Devlet demiryollan için hazır· 
ararı Rus Hiikümetine tebli- rek bütün devletlerle iyi müna- sinden sonra başlanılmıştır. hapolmıacab.""tır. Bumakanuçın 12 hük. t dahilinde ciddi ve lauan barem bugün Nafia vekilinin riyasetinde toplanan bir 
a memur ediliyor; Rusyaya sebetler idamesine çalışması 5 - Almanyanın İstanbul bi~ssa M. Luther, M. B~g- ehem:C~ bir şekilde görül- k;omisiyon tarafından_teticik. edildi. 

1 arp ilanı haberini götüren bu tavsiye olunmak,, lizım gelir- sefirlerine verilen mufassal ta- hdan Mıle HMam
1 

bhi~r~. bangerl:~~~- düğü diğer 36 hüklımet dahilin 
•lgrafın gönderilmesinden 38 ken ve "esasen bitaraf kaldığı limatta açıktan açığa görüldü- .e~ . · .. ~- c .. 01-.1!1 namzc e de görülen işsizliğin mevsimi-

r akika sonrada yani ağustosun halde de Kafkas hudutlarında ğü üzere Almanlar Osmanlı n den suriilmuştur. cabatından olduğu kaydedil-
irinci Cumartesi günü öğleden bir kaç Rus kolordusunu tuta- devletini, sıktıktan sonra kabu- mektedir. 

Y unanistanda lromiinistler 

SELANİK, 9 A. A. - Ko.. 

Romanya kabinesinde 

BÜKREŞ, 8. A. A. - Tica· 
~rıra saat iki buçukta İstanbul cağı muhakkak,, olduğu yani ğu atılan bir limon gibi kullan- T. odası kongresi t · 
•firinc bizimle ittifakı imzala- bu halin gene Almanya lehinde mak istemişler ve ittifak mua- Tait ve at ttti miinism propagandası yapmak ret ve sanayi nazırı M. MirtO 
1asına dair yine telgrafla emir bir vaziyet ihdas edeceği hesap hedesini ancak Rusyaya harp ANKARA, 9. (Telefonla) - VAŞİNG'f'ON, 9. A. A. - la munun 1 talebe iki ile yedi dün tahlil edilmiştir. Adliyl 
eriliyor. 296 numara altında edilirken münhasıran israrlarr- ilan ettikten sonra imzalaıru§- Bugün Aı:ıık:ara Tiıcaret Odaaı. &.bık ıeisiciimbur M. Taft 73 ay arasında tehüif eden hapis na.ıın M. Nitıcsko ı1a b~ 

. elen mezkur telgrafname şöy- mız ve hatta yalvannalarınm lardn- kaıgııcsi toplan.arak. bilhasu yaşında olduğu bilde ııefat ~- ~zalanoa ıaahllUm olmuş)ar-
edir: ü:ıerine bizi güliendirip te Fran. {Devamı var tiftik mesel ile m mi tıir. 
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Varnayı batıran Yunan kaptanları m hkemeye icabet etme 
diklerinden usulü muhakeme mucibince davaları tatil edild 

Varna-Hrlsis vapurlarının davası r/lyel tdl/lrktn 

''Hrisis,, kaptanlarının 
muhakemesi tatil edildi 

Müddei umumt muavini iddiasında 
davanın devamını talep etti. 

Heyeti h4kime ahkamı ka!1unireye 
müsteniden davayı tatıl ettı 

Sem parparatos,tan 
alacaJdı olanlar 

Kadınlar 
yurdu 

20 bin lira tahsisat 
verildi 

Cemiyeti b•ledlgenln 

dllnkü müzakeresi 

Askerlik Kolza Sanayi Birliği içtimaı 

Hf zmeti fili ye 
nasıl yapılacak 

Efradın celp ve sevk 
zamanları 

Sultan Hamamında Bardanan 
hanında manifatura tüccarı Şiş 
am Bülbülyan 50 bin lira açıkla 
iflas etmiş ve Yunanisıtana fi 
rar etmiştir. Birinci Ticaret 
mahkemesi ifliııma karar ver
miş ~ dünden itibaren eşyası 
temhir edilerelk muamelei ifli-

Kilosunda 8 ku- .ı\nkara l(ongresiııe gönderıl~e~ 
ruş alınacak raporlar tetkik edildi 

Dahili tstlhlalı llJgi
hası heyeti velıilede 

Malt vaziyet 

yeni i:rahatı 

Dün Borsada İngUiz 1iraı 
1032 ıkuruş 20 paradan açılmış 
ve bir kuruş yükseldikten sonra 
gene açıldığı fiatrte kapanmış
tır. 

Altın 930 kuruştur. 

Esham ve ta'hviUit üzerine 
hiç bir muamele olmamıştır. 

Borsacılar i.-ıizlilrten şikayet 
etme'lttediF. 

~-- 1 kararlaştırılmıştır. 
~ \ ~unun üzerine, Odaya dave 

1 edilen, Sanayi birliği katibi 
ı , . N muı:nısı azımı Nuri Beyin işt 
rakıle Odada bir komisiyon to 
lanmıştır. 

Sipahi ocaj?_ı aza.ı hali içrimada 

ı 
si.yenin rüyetine ~laıunıştır. 

MİLLi SANAYİ SERGİSİ 
İÇİN 

Esham tşlerlnin dunnası kıy 
metli evrakın Bankalardan çı
karılamFyacağı hakkındaki ka
rardan ileri geldiği söylenmek 
tedir. 

• 

Sipahi ocağı kongresi .. 
~~~~~~~~~~-

Ftrll Beyin ktrlmtsl 

Londra sefirimiz Ferit Bey
le refikası tarafından geçenler 
de sefaretanedc vıerilen parlak 
balo hakkın.da ahiren gelen İn
giliz gazetelerinde tafsili.t ve
rilmektedir. Balo 27 Şubat alk
şamı verilmiş ve Londranın ki
bar alem.inden pek çok davetli
ler, sefirler, baıhri konferansta 
dci muraıhhaslar buluıunuşlar
dır. Dans edilen vasi salonun 
etrafına konan ufacik masalar
da davetlilerin arzu ettikleri 
takdirde yiyecekleri şeyler bu
lunuyordu. VerilC11 tafsilata gö 
re o akşam sefaretanede bir res 
mi kabul yapılacaktı, fakat is
teyenlerin dans etmeleri için 
her türlü hazırlık yapılmıştır. 

Dans salonunun et.-afmdaki 
masalar burayı tekellüfsüz, sa
miınl bir mühit haline getir
miştir. Müfide Ferit Hanım ile 
kerimesi tarafından davetlilere 
gösterilen izaz ve ikram bilhas
sa nazarı dikıkati celbetmiştir. 
Gece geç vakte kadar dans e
dilıniırtir. 

ANKARA, 8 (A.A.) - A
çılacak milli sanayi sergisine 
mal getirecek ve sanayi kon
gresine iştirak edecek zevatla 
sergiye getirilecek eşya için gi
dip gelıneğe şamil olmak üzre 
devlet demir yollan tarifesinde 
yüzde elli tenzilat icrası karar
laştınlmıştır. 

--o-

Yeni kanunlar 
Şurayı devlet yeni evkaf ve 

mülkiyeti smaiye kanun layiha 
!arı hakkındaki tetkikatını bitir 

Dün bir esham ve tahvilatın 
kaçırılmasına teşebbüs edildiği 
ve bunun önüne geçmek için 
müraıkaba heyeti tarafından 
Bankalara emir verildiği şayi 
olmuştu. Nurullah Esat Bey, 
bu şayiayi tekzip ederek demiş 
tir ki: 

- «Bankalar mer'i bulunan 
kambiyo kararnamesi ahkamı
na riayet etmektedir. Bunun 
haricinde verilmiş bir emir yok 
tur. 

Yeni izahname? 

miştir. ' Mal" 1ci.J" B f d" · T · .
1 1

. . ıye ve ı eye en ı, şını 
apu sıCJ ta ımatnam~sı de diye kadar ittiıhazını tensip et

Ş~ayı devletten çıkmak üzere- tikleri tedbirlerin sureti tatbi-

ruıktısat k'l f ş Jri hakkında bazı direktifleri 
d 1 ve. a e ınce urar ihtiva eden bir izahname tan-

ev etten gen alııunış olan ış · •~--'' K d"l · kan -•- d d"l ş zım etmeı<U>Utr. en ı erı va-unu y ..... m ata ı en uraya · .... : ·nk· f"l d am1 tevd" ed"I . z~y.,.,n ı ışa ı e ev ı su-
1 1 ecektır. rette alfilı:adar olmak itibarile 

-o--
Mülki taksimat 

Koca Elin.in Gebze kazasına 
merbut Motla Fenari nahiye 
merkezi Cuma köyünden Ak
virana, Çanakkalenin Bayra
miç kazasına merbut Gölçük 
nah;yesinin Dedeler köy mer
kez kazasına ilhak edilmişler
dir. 

. lali)e müfettişleri 
kongresi 

Maliye müfettişlerinin sene
lik mutat kongresi bugün mali 
ye vekaletinde toplanıyor. 
Kongrenin müzakere mevzuu 
kazanç vergisi, harcırah, müna 
kasa, müzayede ve ihale kanun 
landır 

buna lüzum görmüş olabilir. 

Bu izahnamenin gayesi, mev 
zuatı ·hazıranın en pratik şekil 
de tatbikini temin etmektir. 

Umumi piyasa vaziyeti hak
lı olarak beklenilen müspet in
,kişafını muhafaza ediyor. Taah 
hüdat ödeniyor. Fiatlerde isti
krar var." 

Muamelelerinde yolsuzluk gö 
rülen 1ki banker hakkında taki
batı kanuniye yapılması tekar
TÜr etmiştir. . 

Borsa acentalarının teminat 
müddetleri dün bittiğinden bu
gün banka teminatlarını te<;di
de davet edilmifilerdir. Bazı a
cen tal arın 5000 liralık teminatı 
venniyerek Borsadan çekilecek 
!eri şayi olmuştur. 

Kongre bütçeyi tasdik ve yeni 
heyeti idareyi intihap etti. 

Dün saat 17 de Sipahi ocağı- tiribün tamiratına sarfedilmiş _ 
nın senelik kongresi aktedilmiş tir. 
tir. Kongrede geçen senenin bi- Kongrede, müddeti hitam bu 
larlçosu, azaya arzedilerek tet- lan heyeti idaresinin yerine ye
kik edilmiştir. 1929 senesinin ni heyeti idare intihabı yapıl
irat, masraf bil~nçosunda, 1929 m!ştır. Yeni intihapta reislifc 
senesine 2007 l.ra ile girildiği mıralay Şeref B., balıklara da 
görülmüştür. Geçen aene içinde, ~a?'ma1ı:am Cevd~t, baytar mU-
2,000 lirası İstanbul Viliyetin _ d.ırı Rasım, .. Hayn •. Cevdet Ke
den 1 500 lirası Şehremanetin- run, operator Sezaı, İhsan B.ler 
den' v; mütebak;si de muhtelif intihap ol~~~şlar~.ır. . ... 
menbalardan olmak üzre 7994 Öğr~ndıgımıze gore binıcılık 
. . . . . mektebı mezunları tarafından 
!ıra vanda~ elde edılınıştır. Bu- yakında bir müsamere verilecek 
nun 2033 lırası yapılan koşular tir. Müsamerede at üzerinde 
mükafatına, ve diğer bir kıamı mübareze, kadriİler ve ııair bi
da koşu mahallindeki ahır ve ı nicilik oyunları yapılacaktır. 

Himayei etfale yardım Yanlış hir haber 
ANKARA, 9. (Telefonla) - ANKARA, 9. A. A. - Vakit 

Himayei etfal umumi merkezi gazetesinin 4 Mart 930 tarihli 
Ödemiş şube6ine 20,000 lira nushasmda (Türk zürraına }'ar 
nakden ve 3000 liralık ta şefe- dım edebilecek milyonları ec
kat fôşile yardıma karar verdi. nebi Bankalarına faizsiz veri-

-o-- yormu uz) seırlavhası altında 

Vilayetlerin unıunıi verilen malum.at doğnı değil-
bütçeleri dir. Hükilmetin memleket da

ANKARA, 9. (Telefonla) -
Dahiliye vekaletine gelen ma
!Umata göre, bir çok vilayetler 
ummnt meclisleri vazifelerini 
bitinnişlerdir. 

Vilayetler, umumiyetle bu 
tıene maarif, yol ve sihhat işle
rine ehemmiyet vemıi"?lerdir. 

ıhilinde veznedarlıgını ve nakit 
harekatını yapan Ziraat Ban
kası maliye vekaletinin :nalü
matı altında İstanbul Bankala
rında bulundurduğu bir kısmı 
paraları bu defa gene yeniden 
Hükumetin emrile Ankaraya 
cemetmiştir. Hakikat bundan 
ibarettir. 



MİLÜYET ro 

Fikir~ ..M.i2;ah, 
A.hmet ~ 
Ihsan ~ J\ılatbuat lıatıralarıı11 

srın Umdesi "Milliyet" tir. ACABA?. 10 MART 1930 \ Tatlı hulyalar - ilk gazetecilik buhranı - lstanbulda 

1 

matbuatın nezaheti - Gaip etlik - Edep yahu!,- İktısat vekaleti bazı ticaret Tut ki öldün1 yahu ... 
AREHANE - Ankara cadde>i Panslar yapmagva Tl"lis ıehbendbrligvine davet dal l'" d · d' 100 Telgraf adreıi: Milliyet, lı. ' • ı• p o arının agvını erpış e ı-
1 

""' yor Bu meyanda İstanbul T Gece geç vakit, tramvayla e-
u Paristen İstanbula dönerken türlü, .. · · · · T 

1 
f al v~_tlfonun meşrutıyet ılarunda rolünü odası yoktur Ol 1 b d _ ve dönüyordum. Baktım, fitil 

e e on numar arı: türlü tatlı hulyalar içinde idim. Meş- gormuş ve onu müstakil bir gazete 1 .. .. • .. s~ ? sa_ U O a 
lstanbul 3911, 3912, 3913 rutiyet oldu ya, artık h r ~ey düzele- olarak ya~atmak kabil olmadıktan baş nın_ kop~uler mudınyetıne r~p- gibi bir herif kendi kendine bir 

1 

cek. mukemmel bir me · ıti idare ku- ka her gün daha ziyade alevlenen si tedılmesı muhtemeldir. Endışe şeyler ınrrrldanryor: 
ABONE ÜCRETLERi rulacak, istibdat idar in koyduğu yaset kavgaları ve artan siyaset kin- edilmiye! Ah 

T 
.. k' . . H . . . engeller ortadan kalkacak. inkişaf baş teri arasında mutlaka, cereyana ka- - anam!. Geldin mi? Ca-
ur ıye ıçın arıç ıçın 1 k k . . <I' - . k AH O mm cigv e · · b 

40.0 kuruş 800 kuruş ~~ca:. anunu ~sası.ı;un ver ıgı_ sa- p~lıp urban olmak muhakkak gözü· LOYORUM! nmsın e · •. 

7 50 1400 
lfilııyetı ile Turkluk yukselecek dıyor kıiyordu-. Korkmakta haklı olduğumu . , (Geğirir gibi yaparak) Az da 

" 
1400 

" 
2700 

" dum. "Oryan ekspres" te bir büyük I bir takım muharrirlerin sokaklarda . Bırdos~umla Beyoglu cadde- · ed'k h 
" " " ' Fransız, bir büyük İtalyan gazetecisı öldürülmesi, ve nihayet 3 ı Mart vak smde gezıyordum. Her on adım ıç.m 1 

a · · · · · 
Gelen evrak geri verilmez v~rdı_; '."lünihten de Alınan gazeteci asının zuhuru isbat etti. da bir, bir kadın göstererek: . Arkasından baygın bir şer-

bınmıştı, vagon restoranda aramızda ;M r · M b' Ah .. .. 1 k 
ddeti ge~en nushalar 10 kuruştur. çabuk m:'uarefe hasıl olmuştu. t .. İ":ı_ ıs~ 

1 
e u:a~ çoktan_ ahçılmış- -; O ' ş~n.u .. g1.~ruyor mu- ı: 

aylıgı 

Sa:ıı'« ıt 
. • .... u .... ..,..,. .. 

Kibar adamsın! 
-·n-ana l>ir kokteyl ısmarlar

ınrsın? 

- İsmarlarnm . 
- Senin ki.bar adam olduğu-

nu daha görür görmez anla
drın ... 

-
- Sen kibar adamsın ... Şu· 

rada biraz bekle ... 

Gazete ve matbaaya ait işler idn L · 
1 

h · 1 _an ti me u~ arının ıntı ap 0- ı sun· nun ıçın o uyorum ! J ç k a· · . • e ıourna ın mu abıri olan Bor- lundug. u. gun Derv_ış Vahdeti adlı bir Bu so"z 0 kadar te'·eı·ru"r et- O geçme ı, bıletçı kutusu-
müdüriyete müracaat edilir. f k b' d ·a· b · <' k K k b' k k l me on ço şen ır a am ı ı, enırn serserının çıkardıgı "Volkan" unvan t' k' b nu tı rrdattr: arşı arşrya ırer o tey 

Gazetemiz ilinlann mes'uliyetini kurduğum hulyalara galiba gülüyor, it bir gazete ortalığı karıştırmıştı ve '. ı, mec uren şu cavabı ver- - . içtik . Kim olduğunu, nenin ne-

Bekliyorum. Paravananın ar
kasına saklanıyor, soyunuy~r-:
Koşa koşa gelip kendini karyo 
laya atıyor . Çırçıplak vücudü 
ile upuzun yatıyor. 

.. G_~riniyor, bacak geriyor, gög 
sunun kaşınan bir noktasın 
gösteriyor: 

kabul etmez. başka birer behane ile kahkaha sa- o gazete, o zamana kadar hakkında dım: - Haydı beyler, hıleeeet !... si olduğunu bilmek şöyle dur-
vurdukc;a iri karnına göb.k attırıyor- hürmet gösterilen cemiyete müthis - Kardeşim o kadar c.ok ölü Sarhos aldırmayınca kolun-
a İt 1 

· N "d k ' - 'sun, ismini bile bilmiyordum. 
u. a yan gazetecı apo.ı e çı an Rurette hücum diyordu. Artık matbu yorsun ki, senin yanında bir tür dan tutup sarstı: 

'."l•ttino gazet_esinin sahibi İskarkolyo atta nezahet kalmamıştı. Külhanbey bedar vaz'y t' d k 1 Şöylecene ahpap oluvermiş-
ıdl. _çok ~engın _?lan bu zat Poupetti lik, serserilik. hafiyelik ve ecnebi el- 1 e ın e a ıyonım. - Siz nereye? tik. 

- Beni beğeniyor musun? BUGÜNKÜ HAVA 
Oün hararet en çok 11,5 ın az 
derece idi. Bugiln hava kısmen 

apalı, rüzgar lodos esecektir. 

ıs.ı;nındek~ hususı.".apurunu lstanbulal• lerine hizmet edenlerin düşmanlığı ÇOK MÜHİM BİR Nl- ı Başını kaldırdı. Kan çanag' ı-
gondermış, kendısı trenle İstanbula gazetecilik hayatına intikal etmişti. 
geliyor ve vapurile İzmir, Mersin,. İs 1 o esnada "Edep yahu!" diye bir ga ZAMNAME na. dönen gözlerini devirip bak-
kenderon, Berut yolıle mcmleketıne zete daha çıkmış idi zannederim ki İ · d' · · . ı tı · 
dönecek idi. Beni vapurunda beraber rn manidar unvanlı ;,,eşrutiyet gaze- ı şı ını~ ve_ ı~anınız: ~analı- - Ben bir ere itmi r t 
seyahate davet ediyordu. Avrupanın tesi bu idi. Ne faide ki Edep yahu! zasyon ıçın bır ışletme nızamna J T .d!' g yo um. 

1 her kö~esinden İ~tanbula gazeteci, Namus yahu! sözlerini duyacak ku- 1'.1:.si yapılacaktır. Nizamperver 1 ram~ay gı ıyor ~ · 
muhabır, banger, .~ş adamı. •.kını var- lak kalmamıştr? Edepli olanlar baş-ılıgın ne dereceye vardığına bun. Belalısına çattıgıru anlıyan 

.., • . . • dı. Bu~lar da o guruhtan ıdı. !arını yorganlannrn altına çekmeğe dan beliğ delil olur mu? . biletçi işi kısa kesmek için dedi 
:randhl filll tehdtdl Cesrı Mustafa Paşada huduttan mecbur olmuşlardı. 1 ki : 

1 

ı;eçerek vatana girdiğimiz za~a.n b~- İttihat ve terakki cemiyetini idare KOMiSYON . . 

8
. d' t d . mm heyecanım artmıştı, trenımız Sır edenler ise meşrutiyeti bozmak vece E- Allah k - Ya buma ınersın, ya para 

. ı~ ıs an. a vazıyet ge~e ~a- kecide durup matbaaya geldiğim za- miyetin ilk haftalardaki "ksek nü- ger .. ısmet e~erse, verirsin .... 
ıı dıkkat bır safhaya gırdı . man ilk işim o günkü gazetelere göz fuzunu yık ak . . ll . yud 1 . yakında Turk - Yunan ıtilafr 
O lb 

. .
11

• . . , m ıçın e erın en ge enı . d'l , 
yı a_şı ge_c~sı mı ı. k~ngre- g~zdırmek ve samımı arkadaşlarımı Y•J?ıyorlardı. Bunu evvelli intihap iş ı~z': e ı ecekt;r. Bununla iki 

rı ateşlı hatıbı Cevahırlal Ne- dınlemek olınuştu. lerınde yapmışlardı. 33 senedir meş- hukumet arasındaki siyasi nez
u milli bayrağı elile ç. ekerken 

1 

G. azetele~d_e ?kud_uklarım, arka~aş- rutiyete has~~t çeken Türk milnev- le geçmiş olacak .. Lakin [af a
:iklal için çalışmakta hiç bir !arımdan ışıttıklerım bende soguk verlerı Meclm meb usanda memle- ramızda Muhtelit M"b d 1 k 

Bu cevap onu kızdırmadı. Bi
liikis daha sakinleşti: 

- Baksana bana, dedi, ben 
hemen şuracıkta ölecek olsam 
leş.imi bedava götürürdün ya ... 

- E .. ne olacak? 

1 k' 1 k · duslar yapıyordu. "Yenigazete" alınış kette iyi kötü mevcut olan mütehas- · . . · . u a e e 
0

-
-a ar.~ tan. gen kalınmıya- yü~ümüş, şiddetli bir Kamil Paşa or sısları görmeği beklerken Meclise ko m~syonu ıs_mındekı meşhur ko
gınr gur sesıle vatandaşlarına ganı olmuştu Tanin ile "Şurayıüm miteci doldurmuşlardı ve hiç adı ve mısyon dagrlırsa ne kadar müte
n ve .... İhtar ediyordu. İh- met" cemiyeti müdafaa eyliyordu ve sanı duyulmadık adamlar Meb'us çı- · essir olacağız değil mi? 

, · kelimesi burada lüzumsuz biribirlerine neler yazmıyorlardı!! karılmıştı . Mesela İstanbul meb'us- FELEK - Yani diyeQeği~, şimdi de 
ıgildir. Çünkü sonradan anla- Mc~rutiyc,t~n ilk gü.nlerindc mantar !uğuna, meşrutiyetin en mühim sima - .... ••••••••••••••• .. - cenaz~_en .. kalır yenmiz yok!. .. 
ld k' ·ır k . . k gıbı Babıalı cadtlesınden çıkan sayı- sı olan Ahmet Rıza Bey ıle Manya Cemiyetin teşkilatı muc·o· N . Tut kı oldum be yahu? 

ı ı, mı 1 ongreye ıştıra sız gazetelerin çoğu batmış, bir kaç si zade Refik Beyin yanma nerden osmaniye klübüne ıı ınceld ,uru l 
.enler arasında ayrılık, gayrr- tanesi birleşip yaşamağa ve tutunma- geldiğini kimsenin bilınedigi Ahmet r halde oraya gitm r.•.zı r:ıı~ ? llgum Kulak Misafiri 
r> çıkaranlar az olmadı. ğa çabalamıştı, o da mümkün olma- Nesim! Beyi koyıpus)ardı. Belki Ah- dig"indcn. gazetem•,. ıgımkı 1l:'ıtgko_rlmb~-

ç .. kli Abd" Ih . d N .. B . . kt d' b' n ço mus a ı ır -~ 
Milli kongreye karşı takip e- mışt~: _un u kamıt zamahnı!nk a met 'desıfmkı ehy ıkyı vbe mk~ de. ırd. ır meslek takip ettiğinden bahsederek ---.. -

sansursuz gazete o umıyan a ın genç ı ı a at er es u ım ır ıyc benden çok ciddı bi. t ı b" · _ _...,,., 
len siyaset bu ayrılığı arttır- 23 temmuzdan sonra matbu kaada. biribirine soruyor, Volkan gazetesi ! fedaka;lık istediğiı ·

1 
-~~u~.a Bır yeı_ıı D 

aktan ve kongrenin kararları- ne olursa olsun, gösterdiği tehacüm hücum için kendisine iyi bir vesile züne bakıyordum: 
11 

soy e ı. en yu- ~ ~ ~ 
ıı Hindistanda ancak müfrit ateşi çoktan sönmüş. gazete alanlar bulmuş oluyordu. Hata bundan iha- _ Ne gibi? ~ .., 
r cereyanın önüne geçen malı a

1 
za1Imışt. gazet1ecidliğe Fkalkkanlhar za

1
r_a

1
r- ret d~~Sildi; c~miyet'.? doğruda.n _doğ _ Tiflis başşehbenderliğine gid<- ~ ~ 

b
. ar a o urmuş ar ı. a at eves ı e- ruya ~ urayıummet gazetesını çı- ceksiniz ı 

it ır kaç kimseden başka kim rin arkası azalmıyordu. yine yeniden ' karması, Şeref sokağında kurulan ko Ben alık alık al k .... 
nın. tabı' lm v t k t 1 k l 1 d · k · · h h · ' ı onun yuzune ' o ıyacagını e rar gaze e er uru uyor; evve ce yaz ı- mıte mer ezının erşeye ve er ışe bakıyordum. O anlat 0 d . 

'lip durmaktan ibaret olmuş- ğım gibi bir resmi ve hususi memba karışması devl"t muamelesini, matbu _ Avrupalı ~e lcıtyle r,. u · b'Jl d k 1 1 .. k" d b' .. b 1 k . " r n, ı ıassa 

lştt'n vakıt bula-
augorum ir. an uvvet a arruyan ar mum un c- at ter ıyesını ozmuş ve mcm e etı Rusların bizde yaptıkları tah 'k' t 

ğil tutunamıyordu. Hepsinin karaba-ı teşkil eden muhtelif unsurların gizli bizde onların memleket' d rı a 
1 

Kongre icra komitesine sala tak gibi çıkmaları ile batmaları bir o- emellerini meydana atmasına sebep g·ız. Tifliste Müsllimanl ın te hy~pkaca- V 'k -1 'h · Ilı 'f' b' .. 
1 d B

. ı "nl"k s 'fü 
1 

arr a rı ey- a tı e L tıyar en ın ırını 

(
Lyet vererek «muvafık gördü- uyor u. ız m gu u ervetı nun, o muştu.. liyeceg"iz? Sizin Fransızcan k t h l . . 

t bil b · .. k"t ü t.. Ad t f 1 ız uvve ma a lemn oynak tazelerınden 
li zaman» nigliz idaresine e em ur u m ş ".: .. e a masra ı- İstanbuldaki cemiyet gazetelerine lidir, tanınmış bir adamsınız; güzel. . . . , . 
'ıükavemete başlanmasına ka- nı k.oru;:amaz hale du?,uyord~ v,ı; ben yardımcı olarak Selii.nik ve Manastır- yazar ve söylersiniz; bu hizmete siz 1 hırı ne mka_h ~~~;!er· İzdıva~la-

P_anste ıken hır_ ufak . ~otatıve m_a- da çıkmag' a ba•lıyan "Top" «Süngü• den münasibini bulamadım. 1 rının ertesı gunu karısı ıhtıya-
ır verdi. Bu mükavemet nasıl ki ı ld g k k ' 

b 
ne

1 
a mış 0 Bu umk ıçın . or maga adlı gazetelerin siyasi meseleler.de :ı- Ben bütlin bütün alıklaşmış idim. · rın kazancını kafi görıınez. Eve 

. acak? .. Katiyen şiddetli hare- aş amıştım. ere et versın Şurayı tıp tutmaları harici dahi fena halde Matbaamr ve gazetemi b k T'f b' d h f [ · · 
1 

·ı .. t t · · k · t ıra ıp ı - ıraz a a az a para getırmesı 
,,et ere tevessü etmeksizin... umme gaze esını çı aran cemıye er kuşkulandırmıştı Netice olarak Avus lis şehbenderi oluyorum! P J' · · · · ı:inısenin bumu bile kanama- kam bana gelip henüz. ustasilt; be~•: turya ve Macari~tan 1878 Rus muha 1 siyaseti yapmağa gid.iyoru~~ •';;'.;:;:: ıçın .sabahları salep satmasını 

· · · b' ~er folda olan Rot~tıve mak .. ınesını rebesinde muvakkat surette iştigal et nerede? Rusyada ! Ve hunu bana bı'r teklıf eder· 
.an sessız. ve mutı ır mükave- t d 1 b d h t dd t t ı- ıs e ı er ve en e. ~ç ere u e me miş olduğu Bosna ve Herseği resmen komiteci söylüyor, hariciye nazırı · ıet .... işte şimdi Gandhinin den bu uf.ak Rotatıvı derhal onlara ilhak etti; Bulgaristan istiklfilini ilanı imiş gibi sizden münasibini bulama- ihtiyar, genç ve civelek karı-
alii umumiye yolladığı mek- devreyledım. eyledi; Abdülhamit Girit adasında dım diyor. O Rusya ki meşrutiyetin sının ibramına dayanamaz, ra
t'pta İngiliz idaresi bununla Matbaada çinkografi yapmak üze- son Osmanlı hatırası olarak bir tepe ilanından sekiz sene evvel Abdulha- zı olur . Fakat şeytan kadın bu 
(-htit ediliyor. Kongre icra lro-, re tazım geler_ı aletleri almıştım, onnn üs!ünde bıraktığı saçtan yapılma san ı midir~. bin _tedbirle ~ksayı şarka gön- kadarla da iktifa etmez. 
litesi daha fazla beklemeg· e 1ü 'da ustası gelıyordu ve bunlar hafta- cagımızı Yunanlılar kaldırmışlardı derdıgı mukellcf bır Osmanlı heyeti H 'f k l b 

.. ed' R . G dh' • !ık gazeteme çalışacaktı. ve o dediğim gazeteler Bosna ve Her ni Poratorda yakalayıp trene tıkarak en e a şam arı oza sattır-
um garın ı. eıs an 1 eger Günlük gazeteciliğin iktısat ve ti- seği alacağız, Bulgaristana terbiyesi bir solukta Odesaya dayamıştı il [*] mağa başlar. Arası biraz geçer, 
ekiz, on gün zarfında Hindis- · 'b 

1 
ni vereceg" iz, ve •ya Girit yahut ö- Pans!amizm siyasetinin bizim ı'çı'n tazenin gene gözü doymaz. caret ıtı ari e zararlı ve siyaset itiba-

an istiklali için beklediği ce- rile çok tehlikeli bir iş olacağını İs- lüm•diye haykırıyorlardı.Araplar baş ne tehlikesi olduğunu hiç tereddüt- Ö 
rabı alamazsa «ademi itaata» tanbula döndüğüm ilk günlerde an- ka şeyler düşünüyor, Arnavutluk kay süz doktora anlattım ve bir hafta ev- ğleleri bedestende tellallık, 
,;areketine başlanacağını bil- lamıştım ve kat'! kararımı vermiş- nıyordu, Trabulusgarp ve Bingazidcn ve! bu hususta hem kendi gazetemde gecele_:i mahallede bekçilik et
lirmiştir. Bu hareket git gide tim, günlük gazetecilikten vazgeçe- tuhaf sesler geliyordu. hem "İkdam .. da neşreylcdiğim bir tirir. Ahir vaktıinde çalışmak-

' cektim ve bunu çok geçmeden yani İttihat ve terakki cemiyeti Avus- makalayi önüne koydum. O, güldü tan bitap bir hale gelen ihtiya-
vvela tuz inıhisar resmini ver- ş h turyaya boykotaı· ,·1a· n ettı'rmı'ş oldu- ve ilave etti: u at ayı iptidasında yaptım, yevmi · d t 

e,ekle, sonra hariçten - yani İn- Servetifünunu kapadım. Yevmi Ser- ğu için İstanbul halkı başlarından - Evet gördüm, okudutn. Sizin ra eşı os u: 
riltereden- gelen elbise ve sai- ı•ıeıe ı eı• ı • ı eıeıeıeıe ıeıeı fesleri atıp Avusturya malı giymiyc- yanlış düşündüğünüzü gene size is- - Ayol, bu kadar eziyete na-
. .lYi giyip kullanmamak ve ni-

1 
. d k ceğiz diye kadifeden külahlar giy- ?at ettirmek için Tifüse göndermek sıl tahammül ediyorsun?. dı"ye 

, yon arca ınsanın arasın a o a- mişlerdi ve bu kadife külahların üs- ıstıyoruz ya! 
.ıayet vergileri vermemek · dar uçurum kazılmıştır ki, bunu tüne •ya Girit ya ölüm• ibaresini yaz . Daha ziyade ısrar eylemedim; sordular · Aıhmet Ağa: 
· Bütün Hindistan bu hareke- doldurup milyonlardan teşek- mışlardı ! Hulasa her şey karma ka- matbaamı bırakacak kimsem olma- - Ah, der, canına okuyaca
e iştirak edecek mi?.. Tered- kül etmiş bir vücut halinde is- rışık olmuştu. d~ğmı ileri sürerek nezaketle af dile- ğrın ama, sabah salep, öğleyin 
üt etmeden söylemeli ki, bu i tiklaI hareketinin ııe vakit ha- Bu karma karışık hayat içinde mah dım. 11'11 k b · zun, mahzun düşündüğüm bir gün [•] Hatıratımın birinci cildinde: te a ık, a şam oza, gece de 
ıüalin cevabı verilmek istenir-

1 

şarılacağını söyliyebilmek için Şeref sokağı kodamanlarından dok- Sahife 145 mahalle bekçiliği... İşten va-
ten Hindi standa yaşayan mil- insanın kahin alınası lazım!... tor Nazım Bey beni ziyarete geldi. AHMET IHSAN 1 kit bulamıyorum ki!... 

- Poker oynar mısın? 
-Oynarım. 

- Oynryalım mı? 

- Nerede? 
- Ahpaplarımdan birinin e-

vinde . 

- Oynıyalım . 
- Dedim ya, kibar adamsın 

diye ... 

Gittik . Poker masasına otur
duk. 

Ben ahpap olduğum kadına 

bakıyordum . . . Benim baca
ğım mı onun bacağına dayan
mıştı, yoksa onun bacağı mı be
nim bacağıma dayalı duruyor
du, bunu katiyetle söyliyeme
yeceğim; herhalde bacak baca
ğa duruyorduk . . . Göğsümde 
bir çarpıntı vardı ... 

Bu çarpıntıyı hissedince: 
- Kaybetmeliyim ... dedim. 
Elli küsur lira kaybettim . 
Tekrar etti: • 

- Kibar adamsın vesselam! 
- İltifat ediyorsunuz? 
- Yemeği beraber yiyelim 

mi? 

- İstiyorsan yiyelim . 
- İstiyorum... Amma. ev-

vela şu paça bağımı bağla . 
- Peki ... 

Peki dedim amma kızardım. 
Gergin ipek çoraplar içinde ger 
gin uzun bir bacak görıınek hoş 
bir şey değil . . . Yani çok ho~ 
bir şey ... 

- Ne ki·bar adamsı:ı ! 
Y emeğ~mizi yiyoruz . Beni 

ateş bastı. Şakaklarım atıyor. 

- Bara gidelim mi? 
Gittik. Vakit geçiyordu. 
- Dansedelim mi? 

- Bayılryorum . 

- Sen inatçı değilsin değil 
mi? Kibar adamsın sen . , . 

- Ne olacak? 

Gerindi, esnedi: 

- Bana kibar bir adam oldu
ğunu bir kere daha ispat et ... 
Başka bir odada yat . . . Öyle 
uykum var ki ... 

Gözlerini yumdu ve ağzının 
içinde mırrldandr: 

- Ne aksilik .. 
bir kere bir kibar 

.. .. 1 
muştum .... 

Kırk yılda 

adama düş-

M. M. 

Meklepeliler müsabakası 

Konsorsiom 
43 üncü hafta 2 inciliğini Ga. 

latasaray lisesinden 247 Saip 
Bey kazanmıştır. Yazısı şu
dur: 

«Bu haftanın en mühim ha· 
beri, "konsorsiom,, meselesi
dir. 

Memleketimizde ilk defa vu
ku bulan bu teşebbüs şayanı 
taktirdir. 

Bu konsorsiomu on banka 
teşkil etmektedir. Nurullah E· 
sat beyin bu meseleler hakkın· 
da Maliye vekaletile teması ne
ticesinde hükumetin de bu kon
sorsioma 500,000 sterlinle işti
rak etmesine karar vermiştir . 
Bankaların verdiği 500,000 ster 
!in ilave edilince bir milyon 

sterlin eder. Bunun da ihtiyaca 
- Edelim. · ı kafi geleceği tabiidir . Banka· 
Dansettik ... Şakaklarım git- !ar son içtimalarında bir proje 

tikçe zonkluyor . ihzar etmişler ve Maliye veka· 
İçimi çekiyorum: !etinin bu projeyi tas tikten so!1 
- Başka bir yere gitsek. ra, bankaların konsersiomu fi-
- Gidelim . len teşkil edilmiş ve işe başlan 
Siz serince açık havanın iki mrş olacaktır. 

kişiyi birbirine yakınlaştırdığıl M 1 k t' · d 'lk d f ı em e e ımız e ı e a o 3 
nı bilir misiniz? Tecrübe etti- i rak teşekkül eden bu "Combi• 
niz mi? ı naison,, un Mali ve tioari cep] 

- Sahiden kibar adamsın! helerimizin normal vaziyetirı 

Bir otel odasına girdik . De- ı devamlı surette idame ettirece 
di ki: ğine şüphe yoktur. 

"Milliyet,,in edebi romanı: 34 
1

, ma eıT altmda bulunacak bir va::-du ·. - - - - - -- - ----Yaıvaş, sakin bir sesle cevap f Tabiatınrzda sevinmek ve güf:" na dağlarda v;-iğrenç politik 
ziyete getirmeği düşündü. Bu Cevdet izah etti: verdi: mek var. Fakat kimbilir nasıl havasile dolu koridorlarda ç" 

: hiçte fena olmıyacaktı. - Sen hoşuma gidiyorsun, - Sizi ciddi, nazik ve terbi- ! hadiseler, tesadüfler, macera- rütmüştü. 

Bürhan Cahil 
f 
t· ardı ki, böyle eğlenti alemle-ı Şundan bundan bahsederek 

1 
inde her kesin içki ve sazla güzel, tatlı bir yemek yidiler. 

r1est olduğu, soyunup dökündü-ı Cevdet beğin yorgun kafası 
~ ü demleri fırsat bilerek cüzdan bu zeki şirin ve hoş sohbet kızın 

1.arından belli olmıyacak kadar 1 yanında hem dinleniyor hem 
c ıara alırdı. zevk duyuyordu. 
i Yine çok güzel kadınlar var-j Feleğin çenberinden geçmiş, 
< iı ki, münasebette bulunduğu,, mihnetini çekmiş iş adamı ka
r :anıştığı kibar ve zengin sınıf 

1 
rrşık gürültülü işlerden uzak 

•rkeklerin hususi ve mahrem' kahkaha, neş'e ve gençlik dolu 
ıallerini biribirlerine anlatarak . bir kızla baş başa kalışından 

i ğrenç bir dedikodu yapardı. J çok memnun oluyor, ömrünün 

1 
::evdet Bey bütün çeşit kadınla taze demlerinde hasretini çek

r ı? ma~iyetini_bildiği içi_n böı;~~: tiği bu aleı:ıe .a?cak bu yaşlar
! :glentılcrde agır durur, ıstedıgı da kavuştugu ıçın daha fazla 
s ~ihi kaynayıp coşamazdı. 'heyecan ve ihtiras duyuyordu. 

Fakat iki defadır tatlı bir gün Yemekten sonra Hülya de-
e ; ç:rdiği bu küçük, zarif kız koltesile bir taze mercan gibi 
• ı;·~ bunlara benzemiyordu. Bir şezlonga uzanmıştı. Cevdet Bey 
'
11 

· fa iyi gün görmüş, iyi yeti~-! her halinde tabiilik, incelik olan 
ni lıir kızdı. Sö !etliğini yaptı_ I gene kızı dalgın dalgın seyrret-

1 Ona Beyoğlunda şöyle kü-

1 

ben öyle şarlatan, şatafatlı ka- yeli buluyorum Cevdet Bey, ge !ar, sizi biraz mağmum yapmış. İçinden gelen bir aksised 
1 ç.ük bir ~_ı:artıman tutup yerleş- drnlardan zevk almam. Sen o çen defa sizinle ilk defa görüş- Yüzünüze bakan sizi çok istirap gibi inledi: 
tırmek, ogle, bazen aks.am ye- kadar genç olmana rağmen hem tüğüm ~a?'an fazla . meş~ul o~- çekmiş, ele~li bir _i11;s~n z~nn~- _ Söyle yavru - kuş, söyle. 
meklerini beraber yemek hoş ağır başlı hem idarelisin. Zeki- dum. Sızı nasıl tetkık ettım bı- der. Halbukı kalbınızın bır ko- Hep dediğin gibi · 
olacaktı. sin, beni meşgul edersin, ben !~yor musunuz Cevdet Bey. şesi var ki, orada sevinç, sevgi v .. k kl · 1 rın 

Cevdet Beyin aklından geçen pek evimle aliikada,r olmam,. Genç kızın ellerini avuçları- ' ve ıhayat dolu ... Ve sizin asil b"f'e g~z apa_ a~mın a \
1 

: 1 
91:1 fikri karşısında uzun ve düz- Hayatım çok zaman dişarda ge na aln{ıştı: 'haıkikl tarafınız burası. . . ~ un f'.ı m::ı.zı.'b. eye~an 1 

gun bacakları, beyaz, yuvarlak çer. Esas itibarile razı olursan - Söyle bakayım! J Genç kızın ·bir Hint kahini sınema 1 mı gı 1 g~_tı · .. 
omuzlan, ala.garson saçlarile teferruatını görüşürüz, -·Siz hayatta çok koşmuş,· gibi bunları söylerken narin, Yaşamanın zevkını, duvny' 
pür iştiha •bir vaziyette yatan Cevdet Bey gülerek ilave et- çok ögrmüş, çok yaşamış, fakat pembe tırnaklı pannaklarile o- nın ne hoş tarafları oldug~rı 
genç kızın manzarası kuvvet- ti: isrediğiniz gibi mesut olama- , nun dağınık, kır düşmüş saçla- ne katla; geç aı:Iamıştı · Polı_t 
lendiriyordu · - Bundan evvel sana sora- mış bir erkeksiniz. , rrnr karıştırryor, onu:ı. balbası- ka, ne şıfasız_ bır ~as~al_ık .. gı. 

Birdenbire: yrm, beni nasıl buluyorsun, sa- Belki bir takım maceralar ge 'nm kucağında fıkırdayan bir cl~marlarına ışlemıştı kı, omı: 
- Hülya, dedi. na bir zevk <verebiliyor muyum. çirdiniz, heyecanlar duydunuz, mektehli kız g~bi seviyordu. n~n. en .ca~!r parçalarını ye~~ 
- Efendim! Ve sandalyesinden kalkarak fakat ka1binizin aşk için ayrı- Cevdet Bey gözlerini kapa- ç?1'~tmuştu · O ne ~ava_llı fıkı 
Ne munis, ne tatlı sesi vardı. genç kızın yanına, alçak bir ta- lan k~şesi istediği g~bi kanama-. mış, uııak bir çölü geçtikten dı .. kı, y::ı.şamas:nr bıl~n ınsanl~ 
- Sana bir şey söyliyeceğim. buraya oturdu . mış . Iştihıasını bastıramamış. sonra serin lbir çeşme başında musterıh, mes ut guzel kadı 

Ciddi dinliyecek misin. - Ha söyle bakayım cici kız, Hülyanın büyük ve derin bir dinlenen yolcu gibi iliklerine !arla alemler yapıp müsterih 
Genç kız başını dil'seğine da- beni nasıl buluyorsun? lacivert geceye benziyen göz- kadar dinleniyor, kendinden yurken onu ve onun gibi bir k9 

yadı: Hülya biraz daha doğrulmuş !eri gülümsiyordu: bahseden bu taze ve tatlı sesin zavallıyı büyük gayeler uğruıı 
- Ciddi şeyleri ciddi, latife- gülüyordu . Teklif edilen haya- - Öyle değil mi? dedi . Ama bir ırmak şırrltısile ruhuna sü- kah dağ başlarında, kah se.f 

yi latife olarak konuşuruz de- tın şekli, hududu, mahiyeti bu belki yanılıyorum. Fakat hali- züliip aktığını !hissediyordu. bir kadının, petrol lambası 
ğil mi efendim. kıvırcık siyah saçlarla çerçive- niz kadın ruhunu tahlil etmiş Genç kız ne doğru söylüyor- aydınlanan ~ası_rlr, ot minde 

- Aferin, şu halde dinle be- lenmiş güzel başın içinde res- gibi görünüyor. .. du. Hakikaten simdiye kadar odasında, hın hır korku ve 11 
ni, benimle ş.öyle bir apartman- mi geçit yapıyordu. Gö:ılerin- Bazan çok ciddi oluyorsunuz, geçen hayatı n~ kadar istirap yecan içinde süründürüyordtl· 

a amak ister misin! deki dalğınlıkta ne derin haki- , bazan bir çocuk sevincile neşe- endişe ve teessür dolu idi . Ha- V ~kia o da başka bi~ alem~ 
· · "'eciri orsunuz . yatını ne beyhude fikirler uğru- Bıtmcdı 
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Mühim boks maçları tevali ediyor Saka 
' ----- -

Maruf tabirler ııe 

.•pordnkl nıedlül/erl 

Tir halli bir halli: Bütün 
Spor klüplerimiz. . . . . 
Kırk kişiyiz birbırımızı 

biliriz: Mahut nizamname 
iilimleri. 

Kuzguni siyah: Şeref Be
yin hakem kıyafeti . 

Çeki taşı gibi: Futbol he
Yeti reisi . 

En ufağı kan kırmızı: Ga
latasaraylılar. 

İki dirhem bir çekirdek: 
Burhanettin Bey . 

Aheste beste fıstrki ma
kam; Zeki. 

Zümrüdüanka misali: Fut 
bol federasyonu. 

Gölge etme başka ihsan 
isteme'TI; Sporcular ve spor 
maçla mdan m'.itemadiyen 
hisse alan Şeloremanetinin 
Stadyom yaptıracağı vaadi· 

Seke seke ben geldim: 
Futbolcu Latif . 

Ayaz paşa kol geziyor: 
Geçen aylarda Taksim stad
yomu. 

Altın araba gümüş teker
lek: Küçük Kemalin Karpe
ne galibiyeti. 
İstanbul kazan o kepçe: Sü 

ni.ısinin kır ve sokak koşu
lan. 
Esslikıltu hayrün mineddır 

dır: Atletizm heyeti reisi. 

Galatasaray klübü ve klübün 1 1:---~---~---_, 
Andre Rebi'nin k.nrşısında en iyi boksörleri göreceğiz. 

sorlerinden Andre Rebin'n şeh- J 

ı ri'llize ge'mış ol T"sından bil-

1 
Alay 

umumi katibi Esref Şefik Bey 
boksıi yen.ide~ ca?Ja~d~rdı . Bu 

1 
silkinmedır kı, bıze ıkı ay zar-
fında güzel ve beynelmilel mü-
sabakalar seyretmek fırsatını · 

• 1 
verdı. 

Sırasile Franki Marten - Sa- I 
ranga, Küçük Kemal - Karpe?, ı 
Franki Marten - Muladovıç 
maçlarım gördük . Bu fırsatlar 
bir "çoğumuza Küçük Kemali
mizin iftihar edilecek bir spor
cu olduğunu anlattı . 

Gene bu fırsatlar Franki-Mu
ladoviç maçında olduğu gibi 
tecrübeli ve fenni bir boksörün, 
kuvvetli ve ankessör hasmının 
hakkından geleceğini öğretti . 
Gene hu fırsatlardır ki, boks 
maçlarına gösterilen rağbetin 
iyi konıbalar tertip edilmek s~
retile günden güne arttırrlabı
leceğini ispat etti . 

İşte bu sayededir ki, önüm.üz 
de daha güzel maçlar tertıbı 
imkanı hasıl oldu . ı 

Fransanın birinci sınıf bok-

/" ~''0~ "'J. -t.:n 
~ 

't<l 

Andre Rebi 

j istifa_de bazı bnksörleri'Tiizin 
kendıs•le karşılu~-~aklarını yaz 
mıştrk. Bu boksörlerimiz en 
fazla maç yapmış ve maruf si-

l malardır; Saranga, Sel~'lli, Sıt- 1 
kr, Küçük Kemal . j 

· Andre Rebi ilk maçını Gala-
1 

ı tasar ay klübünün salonunda 1 
ve on gün sonra yapacaktır. İlk 

1 

hasmının dört boksörümüzden 
hangisi olacağı henüz taayyün 

I etmemi tir . 1 
Son Franki - Muladoviç ma-

çının Mtılen Ruj salonunda ya-. 

1 
p~lmış olmasına mukabil Rebi-ı 
nın yapacağı maçların gene Ga 
latasaray klübü salonuna nak-
ledilmesine sebep, sahne üze
rınde yapılan maclarııı, ne ka
dar olsa ortada ve yüksek bir 1 
ring üzerinde yapılan boks mü
sabakaları kadar zevkle takip 
edilememesidir. 

Aldığımız malı'.lmata göre,/ 
,..,ebi, vatandaşı Franki gibi çok 

rt hır döğiiş tarzına malik ol- Boksör ~ıtkı 

1 
mayıp fevkalade fenni 
mektedir. 

d .. ğ .. 1 o u -. 

! Bunun içindir ki seyirciler 1 

ı 
üzerinde çok iyi bır tesir yapa-

1 oagı tahmin edilmektedir. 

, Filhakika, bazı noksanlarını 
t kapatmak için kat'i neticeyi al
' mak hususunda asabi bir isti
cal gösteren Franki Marten, bu 
:'Iameriken döğüş tarzile bir az 
gözleri yormaktadır. Halbuki 
Andre Reıbi daha ziyade ince 

1 

1 

ve hesaplı oyunlarla hasmını 
mağlfip etme,ğe uğra~ır bir tar
zın muakkibi olduğu için seyir- ı 
cilerin <ia:ha fıazla zevk duyma-1 

1

. sı pek tabiidir. l 
Yukarıda isimlerini savcııı;ı 

1 mız dört ooksöriimüzün Rebi 1 
gibi bir çok maç yapmış ince 
bir boksör karşısında ne dere-

ı 
ceye kadar .nuv<>itak olup ola-/ 
mıyacaklarmr kestırmek imkan ~ 
sızdır. Fakat ııetı~e ne olursa t 
olsun boks meraklı ve taraftar· 
ları en yı .ıı.ac;Iarı gönıus ola-

1 caklardır. 

Darbı meseller ,, 
spordaki med/111/ 

Sinek küçüktür ama 
bulandırır: Fener balı 
sol açığı. 
Atı alan Üsküdan 

Fener ve futbol şamp 
luğu. 

Çam sakızı çoban 
ğanr: Spor hediye ve 
fa tı olmağa başlıya!l 
vazolar. 

Elini sallasan ellisi • nı sallasan tellisi: Bir 
rer gelen ecnebi boksö 

Keskin sirlı:e küpün 
rar : Lik maçlarının ilk 
resinde Fener-Beşiktaş 
çı neticesi . 

Sinek pC'kmezçiyi t 
Stadyom anaforcuları. 

El yumruğu yemiyen 
l yumruğunu Bozdağaı 

m ıdu sanır: Mağlup 
boksörler. 

İslcrnı yen demir pası 
Gahta aray futbolcular 

Alet İşler el öğünür: 
bol n'aclannın galip ve 

f 
raftarları 

Suy .ı ':>ardak ta, gemiy 
'a d gor: Amıral D 
Bey, 

Hal .a veri~ talkını, k 
yut·r salkımı: Sr><>r 'TIU · Şakacı 

>t l l l l I l I I I I I 1 f I 1 l I f l Is I f I I 1 I 1111r11111 t' 1 1111I1 111 1 1 111 1 f J 1111f1ff1 1~I11 1 1 11111il11111 11 1 1 1 t ı ı ı ı I 
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Bir fıa/ıra: Hs/.:i maçlardan bırinde Zeki ı·e Mdımet Nazif 
Galatasaray_ Fenerbahçe ta- ve samimi bir dQstlukla yapıl

kımları bu Cuma İstanbul Şildi masıdır · 
Yarım son müsabakasını yapa- Bu maç hakkında her hangi 
caklardır. Lik maçlarında ilk bir tahminde billunmağa gelin
~~reyi ikişer sayı ile berabere ce, bu hususta bir şey söyleme
bıtırdikten sonra, Galatasara- meği tercih edeceğiz. Zira baş-

1 

6.- { 

- ' ... 
~ 

v~ "l 
' 

/ 
~ 

, , 
• 

/ t1 J 

1 
1 

1 1l .. 

~· J \ ................................................................................ ... 
•• 

1 

noktalar v~r~~r ki, bunları bu- k!dir. Maam~~ih bu_ sefer iyi 1 Galatasarayın form itibarile :~ .• _ ~ rada sayabılırız :. bır tak= teşkılı suretıle '-<ıl'.ı •: ,, • , eferden farkı pek a;cdır. 

Avrupada kış sporları en güzel bir eğlence olarak devam edip durma'••'dır. Bilhassa İsviçre 
dağları bir çok ecnebilerin olduğu kadar böyle sev: mli ve güzel kızların da ziyaretgahı olmaktadır. 

• J Galatasaray takımı geçense- netioeye müessir olur. ? ! • -~r .se mevsim bidayetinde-
IB ne ~ehm~t Nazifin sakat an- J Fenere gelince, herkesin ma- ki fonnunclan biraz kaybetmiş-ıJI masıle netıcelenen maçtan son- ı lı'.lmudur ki, bütiin takımı sürük tir. 

il'. ra kıymetinden hayli kaybet- !iyen hücum hattı, hücum hat- Fakat, yukarıda söylediği-~ Yeter /.:i maç biiyle o/ma"n miştdir. Di~e;1 bazı o~n~~ldan- tını oynatanGda
1 

Zekidôr. !;-dik- miz gibi bu mütaleat her han-
(' :Yın .k. . k k 1 oy- ı ta Fenerbahçe ve Galatasaray nın a sa a . a?ması yuzun. en maçlarında a atasaray ?lu a- i bir tahminde bulunmağa e-

e.: '<ldıı ı~cı /dlevrebd_e te af:rkla olduğu halde bınnd kümeye takım~n. şeklını kay?etmes_ı v_e faası bu oyuncuyu hakkı le ı_u· 
1 

;as teşkil edemez. Zira, biraz eır aıigl.1 a 1 e ır ~ar,ı "zdeki. ve Iıususı maçlarda biroırıne ahengını kaybetmesı _buna amıl tamamı ·tı. Bu sef~r -~~tmaga clii~ünecek olursak kuvvetlerde 
.. up o masr onumu 1 t 1 0 ka- olmuştu • Boyle vazıyetlerden m ıvaffak olursa muşkulatın ya t .. .. t k b 

1 
ııe- aç h kk d ' b"" ··k bir karsı aldık arı ne ıce er h 1 .. h .k ·ı. • 

1 
G . evazun gos erecc se ep er a ın a gene uyu .1 rft'r ki en mantı'd sonra, b·J assa IUC'Um attım nsını ı •t·ıam etmı o ur. en- k kt 

erak beslenmesini mucip ol- dar ~ul1t~ ~-: al~ust etmeğe esaslı b·r ekilde tesbit edincı- ye muhacimlerinin gol cnara- oe ço ur· lıştur t ılımın erı 1 

e rf :a:l ır G J t ısar~vın çahuk b 1 nek hısusu 1daki kab liyeti 

u.. 
Ö' 
ı ı:ı, . • .. _ı'fi gelmektedir. j ZLrrı yegane teMe'lniıniz, 0- kk k olen bazr r JU re cf ,,.el m 1111'~İ ' -~Üıde''i maçın ı;ürülti.•siiz Y~lıuz muha '· 

1 

1 

1 
1 

1 

l 

1 

I 
1 

1 

ı~ 

I 

or 

Bu,...dan sonra Avrupa spor 
na ait resimleri bu serlavha 
• ncla ve toplu bır halde sp 
sahifemizde bulacaksınız. 

Yukarıdaki resim paraşut 
en yıiksekten atlama rökoru 
kıran Stovensın tam yere ınJ 
gi sırada alınmıştır. Bu rek 
8125 metredir. 

Ortadakı resim Los Angele 
te daglar kraliçesi intihap ed 
len kadıııdır 

Alttaki resim ise Antoninini 
altı dünya rekor ..ı kırdıgı al 
motörlü bir Capronı tayyaresi 
dir. 

ı······• ....................................... ~··: 
! (:eJP('t•k sporscıJıifenıİzdf 1 
l Galatasaray - Fenerbahçe l-
• . . : 



• • 
onoml 

· pje vekalete gönderildi (1_M_IL_L_tY_E_T_ıN_ş_E,_H_IR_H_A_B_E_R_L_E_R_t _] 
Opera nemasın 
Fran•ızca Se•ll, Şarkılı ve •ilz'U 

KRALi~ENiN GE DANLIGI 

o:N 

ı: 
r ' Emanette 

Mururlge ~~! 
Vilayette 

Ziraat odası Muhteşem süper film dünden beri muzafferane bir muvaffakn ete 
mazhar olmaktadır. ( 

J 

nkalar kambiyo ihtiyaçlarını 
Borsadan temin edecekler. 

Vesaiti nakliyeye iki SünbülO 
zam kaçırmışlar 

intihabat bugün 
yapılacak 

sesi '< 
' 

BtlyOk muganniye Mar•el Jefferson'un 
cidden ruhnivazdır. 

llAvcıen; )'TA VRlJJ.....ıAR tabil renkli orijinal : 
, ·.,onsorsiyom komitesinin faaliyeti için 

bir nizamname hazırlandı 
dki gün kambiyo işlerile 

' ar Banka direktörlerinin 
lerile aktedilen mnumi 

tinin vizesile ihtiyaçlarını Ban
kalardan temin edeceklerdir. 
Kambiyo komitesi perakende 
döviz sati ile iştigal etmiyecek 
ve yalnız Borsada •kambiyo 
satacaktır. 

SU~e~~/e. k~/dı~t.lacakı 1 - Saıılıderede 34 numaralı 
Kopru murunyelennın kaldı- evde oturan kömürcü Kadrinin 

rılacağı haberleri, günden güne on üç yaşındaki kızı Sünbül · 
kat'i!et k~~~et~ekt.~dir. .. . Ahmet, Osman, Seyit Ali isi~ 

Ögrendıgımıze gore, koprü- lerindeki eşhas tarafından ce
leri~ Şehremane~ne getirdiği breın kaçırmış ve arkadaşların 
vandatın karşılıgı bulunmuş- dan Hamidin evine götünnüş-

l·v...,..~v-v-v--.,.....,,....,......_,....., ..... ,_ şarkılı film ,....,,.,,,....,......_,...........,""v""'""'""'"'-·}· 
""-""A..A.A."-~'..-1 ...... ~..Jo..~-- J 

İstanbul ViJayeti ziraat oda
sının yeni sene aza intihabatı ............. ,...."""""''"V""'""'_"""..,... cco ,.,,,....,...._,...........,....,.....,. .......... ,."..,.. 
~!~ hazırlıklar ikmal edilmiş- seni s e vd im 

İntiıhaıbat bu sabah VHayette 
yapılacaktır. 

· da son şekli hazırlanan 
c lar konsorsiyomu proje5i 

aliye vekaletine gönderil 
Komitenin nizamnamesi de 

ihzar edilmiştir. 

tur. terdir. Ziraat müsteşarı 

filmi, ehalinln tehacümü karşısında ve berkesin bu 
harlkuUde şaheseri tema~a etmesini temin<n 

Elhamra Sinemasında 
ı, ılah Esaıt Beyin izahatı 

re, merkezlerinden henüz 
, {',ılmadıkları için projeyi 

Her sene, köprülerin tamiri- Orada Seyit Ali kızın bikrini · Zonguldağa ıritti 
ne sarfedilen 300 bin lira, dig· er izale ........,, tı' p ,. aık' ol 1 t-. Bir hafta daha irae edilecektir 

llheten; Yeni sesli ve sözlü Jurnal ile Ağa Hanın 
Merasimi, Nev Yorkta Patinaj ve saire ... 

Maliye vekfiletince lronsonıl
yom pro~i tasdik edildikten 
sonra tatbikata geçilecektir. 

~uuw.Ş r. oııs V ı an İlk ... ' t V k'l t' . t .. 
nakliye vasıtalarına yapılacak .. üz · h · · ,_ .. sa e a e ı zıraa mus-muracaat erme ' epsını ya .. a teşarı 1hsan Abı'dı'n Bey ı'le 

~hususunda şimdilik iti zar zamla temin edilecektir. Bu J tı amış r. k'l""" "d" l · d baz 1 zam, bilet başında otuz para ka- 2 y · k.. d İ ve· a "'" mu ur enn en ı arı 
! ' eden miWısseseler Ame

r.1Ekspr~ Vf' Felemenk Ba 
arfit Bankalarile Banko di 
J§"-.dır. 

Maltepedd kooperatif 
açıldı 

d k 
-k 1e8nı oy dea~anav sa- tetkikat için Zonguldag· a git-

ardır. m ızı yaşın matrna- · 1 d' 
Otomobiller için de yeni bir zel Sümbul Rizeli Yunus ve ar mış er ır. 

""",,....,......... - - o ---"-"'-"-~'-""-"-"-' 
Önümüzdeki perşembe akşamından itibaren e941 

resim tarifesi yapılacaktır. Ağ- kadaşı Hasan tarafından kaçı-- H. Mehmet Bey 
İskan umumi müdürü Hacı 

Mehmet Bey Ankaraya gitmiş 
tir. 

ASRİ SİNEMADA 
k '80nıiyom projesinin tat

e piyasada mali müvaze
temini istihdaf edilmek-

z. t B ka tar f d lehi ihtimal, otomobillerden se- rılmı:ş ve bikri izale edilmiştiı. 
ıraa an sı . a ın an d al 2 1. bel d' rü 

Malt d t · d'l · ai ne e ınan ıra e ıye su- Yunua ve Hasan polisre yaka- e:k~~ RAKEL MELLER 11~:~ın· 
epe e eaıa e ı er zır 6 1i 1 k " 

kredi kooperatifinin resmi kü- mu ra 0 aca tır. lanmıştır. ZEHİRLİ KADIN şadı dün yapılmıştır. z· -;<>--
Banka, Kartalda'da bir koo- ıftlr yollar 

a 
.. ın j:.~ıbiatinaden teşkil edile-
i' dıh iyo komitesi, müsec
. • •'f teşekıkül olacağı içıin bir

peratif açmağı kararlaştırmı§- Ankara caddesinde yapılmak 
tır. ta olan ziftli yolların bir kısmı 

ı •\izamname yapılacaktır. 
~a daıhil olan Ban
' ticari muamelelerinden 

... wellit >kambiyolan konaor-

Köylüler, bu teşekküllere gi- bozulduğu cihetle kat'i kabul 
rerek kefaleti mliteselııile ile muamelesi icra kılınmamıştır. 
para ihtiyaçlarmı temin edebi- aozuk kısmılar tekrar yapıla-
leceklerdir. caktır. 

" ıa lroy<lukları sermaye ha 
Feribot . ' 

ışı 
-o

Mezbahada tasarruf tr'ıI;e gene ?'i i.istafdl sürette 

1 
'aya an:etrneğe devam ede 

, 1\-di!I'. Karaköy köprüııünUn Unka- Emanet bütçesinde 1930 se
. Bankalar, ticari iJlerinin panına naklıi, y~rine feribotla nesi için yapılmakta olan tasar

~• ~ ettiği kambiyo ihtiya nakliyatın temini ve limanın ıs- rufun Kraağaç müesssatına 
~ · ~ :'ı da gene müstakillen Bor !ahı hakkında Ticaret odası ta- da tCflllİIİ kararla!jtınlmıştır. 

e dı temin edeceklerdir. rafından hazırlanan rapor bu -o--
insors!yom filen tee&SÜll hafta içinde tabedilerek Ticaret Taksim mevdanı 
ı en sonrada kambiyoya ih- odası meclisine tevdi olunacak

.~/IJj ı olanlar mürakaba heye- tır. 
! • • • 
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- eQlencelarl 

Takısinı abidesi etrafındaki 
havuz ve çemenlik için bir müd 
dıetıenberi inşaat devam ediyor. 
Tarlabaşına açılacak yeni cad

de ile, caddenin her iki tarafı
nın tan2lİmi emlak şirketine 
devredihniştir. 
Şehremaneti, eldeki tahsisat 

dairesinde inşaatı hazirana ka 
dar bitirmek için tertibat al
m:ıştır. 

Eldeki tahııisat kifayet etmi 
yeceği.nden yeniden tabsisat Is 
tenmeei muhtemeldir. 

Otomobil - kazalarına 
karşı yeni tedbirler 
Emanet otomobil kazalarına 

nihayet vennck için vekaletin 
sürat hakkındaki emrinden baş 
ka tedbirler de almak tasavvu
rundadır. 

Şimdiki halde mekıtepte oku
yan zabıtaca sabıkuı olmıyan 
ve irn1i.han verebilen herka şo
för olabiliyor. 

Emanet bu hususta bazı kayıt 
!ar koymak ve bundan 90rlra 
herkeein toför olmasına müeaa 
de etmemek niyetindedir. 

-o-
Şehir haricindeki yol
lar katranla olacak 
Şehremaneti tehir haricinde 

ki yollarda kwan ve soğuk as 
falt tecrii>elıeri yapnuıtı. Alı
nan neticelere ıöre soğuk as
falt dayaıımamaMa, ark sılk ta
mire ihtiyaç göatennektedir. 

· Kwtranlı yollar iııe hem çok da 
yaı'mlakU, hem de toza mani 
olmaktadu. 

Tamiri de biımtabe kolay o
lan kıatranlı yollar ayni zaman 
da ucuza da malolmaktadır. Bu 
netice Emanetin §Ohir haricin
deki bü1ıün yolları katranlı şO
ııeye tahvil etmece karar ver
meeini mücip olmuftıır. Bu ile

ne mümkün oldu(u kadar çok 
çalıtı1acak, 'katranlı yollar ~ 
(altılacaktır. --Emanet davaları 
Şehremaneti wnunı hukuki

yesi tarafından takip edilen da 
valar eaascn çok olduğu gibi, 
bilhaııııa son günlerde daha zi
yadelerımiştir. Bu hususta ya
pılan tetk.ikat neticesinde, ek
eeriya belediye dairelerinin bir 

Hucr • ktı y ••I 
bllmcce111lz 

Dllol llllmccemlzl.ı takım noksan muamelelerle bu-

ir SOLDA SACA: 
1 - Üflenip çnlınan (5). 

JI , - Avuç (3). Cet (3). 
cf .., - Çabuk (3). 

1 ıa 14 - Nida (2). Deniz orta11nda ka-
eı ra (3). Nota (2). 

ı e 5 - Kerevet (7). 
6 - Az 11cak (4). 

halledllmlt oelı:ll na seıbobiyyet vermekte olduk-
YUKARDAN AŞACI: lan anlaşılmrştır. Binaenaleyh 

1 - Memnu (6). Güç (3). ihtilaf zuıhuııunda belediye dai-
2 - Çatlak (5). • relerinin ciddi tetıkitkat yapa-
3 - Ge.ıiıin akai (3). rak, ehemmiyetsiz işleri idare-
4 - BaYlm olınıyan (4). h il ........,.! • k · t' 5 _ Aizına kadar dolu (?). ten. a ~"""" en ve anca ıç ı 
6 _ v · · _,__, (4) nah& ·kabıl olmııyan noktalarda 

erııın ..... . ah U ed'l · Ta 3 . e.1az (2). Ço- ?1. keınc:y~ m racaat ı meın 

-o--
Dünkü sirkatler İZMİRİN SENELİK 

İHRACA Ti fevkılAde hiHI muazzam bir taheser 
l - Yeni köyde Kasap eoka İ İ . ••••• İltveıen: Mühim varyete numeroları eeeo 

ğında eczacı Şevket Beyin evin ZM R'. 8 ~A.A.) - Tıcaret ~ 
d N'k b' .. "k 1 .odası İzmır lımanının 1929 se-
d:nyaı:aı:ı~:.u ça mışsa nesi .ihraca~ın~ a~ bir istatistik Pe n be· 

2 - Fenerde şapka tamircisi ,tanzım etmı~tır. una nazara~ 
M .. ·· t H d"kk' ·geçen s~ne lımanımızdan ecnebı 

uruvve anımın u anına . . 11•••••••••••••••••-==•••-••• 
Köşkün Esrarı 

h 1 bi h 
. . memleketlere 80 mılyon 850 hın • 

meç u r ırsız gınnış ve 1. 1 k h 1 'h 1 
dö t d .. .. pk al k k ıra.ı ma su ı raç o unmuştur >'-"'-"'-"'-,....,.......,,'-'"-"'-".J Gelecek hafta,....,,........,_...._.....,_,,,_...,.._,,, r uzune şa aç ara aç- B 'k · · t · u mı tar evvelki sene ıhra-
m:ış3 ır. M 

1 
. . j' catından beş buçuk milyon lira 

- avnacı ar cemıyetın- lf 1 d 
de çalışan İnebollu Mehmet li-

1 
az a ır. 

man şirketine ait bir mavna ' 
muşambasını çaldığı cihetle 
tahkikata başlanmıştır. 

4 - Erenköyde Suadiyede 
Tevfik Beyan evinde oturan Pa 
kize Hamının bir yorgan, bir 
entarı, bir hamam takımı meç
hul bir el tarafından aşırılmıs-
tır. 

Firar -( 1 inci sahifeden mabad) 
arkasından 5 el ateş ediyor. 
Kurşunlardan dört tanesi ateş 
al•nadığından yaralamak kabil 
clamamıştır. Jandarmanın bu 

Taksim'de Gümüşsuyu ı-ı~ · ateşi diğer firarlara mani ol
hallesinde Posta telgraf müfet- mustur. Vak'a 7.30 da olmuş 
tişlerinden Mehmet Emin B. in ve miidclei umumilik 9 da 
evine Moiz girerek bir halı sir- tahkikata vaziyet etmiştir. 
kat etmişsede yakalanmıştır. Polis merkezlerine derhal 

-o-- emir verilmiş ve icap 
Tabancayı kurcalarken eden tedabir alınmıştır. Hay

Topanede Beylik> furununda 
çalışan çi<rak Melii'net elindeki 
tabancayi kurcalamakta iken 
patlamış ve çrkan kurşun ha
murltir Mehmedin ~ğ koltuğu 
na girmiş ve ağır SW'C't yau
lamıştır. 

-0--

Dircmle yaralamıt 

( 
( 
( 

.li:LHAMRA SİNEMASIN DA 

~ J9hŞ8~ 
Chanteur de ıazz 

filminde arzı endam edecektir. ~ -.~) 

'-"-"-~_.._...ı ................. -. ...... ......,,. ......... .A..,,...,. ........ ..-...-,,.._.~...,.....;.....;...... 
ÖnUmti?.deki Çarşamba akşamı ~aat 21,.30 da 

FRANSIZ Tl'Y ATROSUNDA 
meşhur piyanist 

EMİL VON SAUER 
tarafından son ve veda konseri verilecektir 

J,,,,,._.,,,_,,..._,,.,_,....,......,....,,._...,.._,.,,,... •• J'oo ...... .,,...A..A."-~~'...I"-"'-"'-' 

••••••••••••••••••••••••••• .~ FRANSIZ TlY A TR OSU ; 

i 
Pek yakında Komedi Fransrzln en genç ve • ı 

sevimli sosyeter 

t "' '~H~;~ "~~t~~.,;m''' 1 
ı t~kdinı f'decektir ı ........................... 

Kumkapıda oturan hamal Ser
ıa. demir parçaaile Ohaneal ba 
şmdan yanlamıştır. 

dar sa:baha karşı Balatta Şükrü 
Paşa aıkaretleÇnde Canan H. 
ın hanesinde geceyi geçirerek 
saıbahlayin oradan çıkarken ha
neyi tarassüt eden polislere 
teslim olmamış ve silah, isti
mfiline başlamıştır. Haydar po
lis MU11tafa Asım Ef., tarafın
dan yaralı olarak yakalanmış 
ve hastaneye nakledilirken 
yolda vefat etmiştir. Poli1ı Mus 
tafa Asnn Ef. müdiriyetçe taltif 
edilecektir. g•111l 11111111111

'
111111111111111111 l~ ~11111111111111111111111111111111111111 

veya yarın :,,:;v!ı~:e~~~~ =_s __ 

5 
............. A ....... N ....... A ........ 

0 
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0 
.... 1 .. llL .... U ... ı .. ı ............. ~=_§_-
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Cürnıü meşhut 
halinde 

hakkaktır. Zabıta ve Jandarma •• •• 
faaliyete geçmiı;tir. Müddei u- :: 55 
mumi Kenan, başmuavin Ke- §§ SiGORTA ŞiRKETi §§ 

. Unkapanmda ~ener ~adde- mal Beylerle muavin Kamil B. •• ·a 
sındı:, H!"'alam~. n~ evıne hır ter hldiıaeye vaziyet etmişler- S~ TOrklye it Bankaaı tarahndan tefkll eclllmlftlr. e: 
sız .gırmaşsede, cunnü meşhut dir. Gardiyan <>-nan Efendi :: Yangın _ Hayat _ Natı:Hye - Kaza - Otomollll - mH'ullyetl :: 
halınde yakalanmıştır. teıvtkif edilmiştir. Dün taıh4tikat :: mııtye Slgortalarını tı:allal eder. 55 

-o-- dolayisile tcvkiıfhaneye kimıe -· •• 
Bir Alnıan rekordmeni kabul edilmemiştir. Bu husus- :: Adres: 4 Uncu Vatı:ıl ban ıstanbul ·e·: 

1 

. :: Telefon: tıtaallul - 1131 Telgraf: imtiyaz .: 

'\"karada ta Kenan B. demiştir ki: -· ij 
A d •••• •••••••••• • ••• • ••••• • • •• • • •• • ·•••llıı.. ....... ı· • • • • • • • • • • • •• • • • • •••••••••••• • - «Böyle bir hadise var ır 1111111111111111111111111111111111111,. ""1111 1111111111111111111111111111111 

Geçen sene tayyaresile 12739 ve tahkil<ata devam edilmekte- !!1111•••••••••• .. r: 
metre irtifaa çıkmak suretlle dir". 1 hillL ı ~ 1M 
rekor tesis etmiş olan tayyare- Vali muavini Fazlı B. de: m· "ınasın a MAKS 
ci Villi Noyenhofen bir kaç - ıcHe002 bana resmi rapor 6 
gün evel şehrimize gelmtş ve gelmemiştir. Ancak bunlardan 
Ankaraya gitmiştir. biri dur emrine itaat etmediği 

Villi Ankarada bir hafta ka- için vurulmustur ... demiştir. 
dar kald*ıtan eonra tekı-ar Al
manyaya avdet edecektir. 

-0-

Sui istimal 

sonorıze ve şarkılı 

Bir Jettmiu zaleri 
muazzam film kemali muvaffak•· 

Eski su borularile ( Birinci •ahifeden mabat ) yeıle devam ediyor. 

tesisat 
hakkında şu izahatı verebilirim. MUmuıtllerl; RIŞAR BARTEL-
Malum olduğu veçhile yollar MES ve MOLLY O'DAV 

Kadıköy ııu !Iİrketi yeni abo- kan~nu m~cibince her üç sene- •ıııiıiııiiııı••••••••• 
nelerinden teeiaata ait ücreti de hır pro~ram yapmak Jiznn 
tarifede zikredilen miktar cıam ıgelmektedir. Geçen sene yaptı
linde aldığı halde yangın yer- ğ~ız. progr~ vekaletçe. !as
Jerindeki boruları sökerek yeni vıp edılmemıştı. Bu sene vılayet 
şebelııeye koymaktadır. hudutları dahiline i~al. edilen 

Şefıremaneti fen heyeti su Yalo~a yol.tarını_ da ihtıva et
şd>ekeııinıi yeni battan ve tanıa mek uzre. hır progr~. yaptık ~e 
milıe tetkik <ederek, köhne bo- um~i vıla.yet ~eclısıne verdik -Önümüzdeki çarşamba •ktamı 
rulara tesadüf edilince bu boru meclıs tasvıp ettıkten sonra ve- ı M E L L1 1 ,,·neınası 
ların şirket tarafından yenileş- kaletin. tasvibine arzedec~ğiz. fJ 0 
tirllmesi bildirilecektir. Aksi Mamafih son Ankara zıyare 
taktirde eski borular için ücret tin~e ~ekaletle temas. e~erek EK \L AE ~ ~ N B B R RUF. K . v;. 
farkı şirketten abonelere iade proJenın hututu umumıyesı hak 
ettirilecelktir. kında malfimat verdim. Vekale-

-o- tin programı tasvip edeceğini 

N ki' t '!'. l ' kuvvetle ümit ediyorum. a ıye anıe erı Vilayet yol işleri için ı mil-
Deniz tlcattti miidirlyetlnde yon 100 bin lira tahsis edilmiş

tanzim edilcııı naklıiye va11ıta- tir. Bu paradan 5-6 yüz bini bil
larınm tarifeleri lktieat wldle- fiil yol inşatmda kullanılacak
i tarafından tastik edilmiştir. tır. 'C.!ç sen~lik pregrm:nnnız e-

ıanfından tem il edilmiş 

HORTLAK 
fcvkıltde güzel dram ile 

Yeni avlller 
R U T T A Y L O R tarafından 
temsil ıdllmtş şen ve tık bir vodvil 

· de unı fllmidlr 

13 Mart salı akşamı 

DAKTİLOLARIN 
BÜYÜK BALOSU 
Sofralar)n evvelden 
temini rica olunur. 

Yenlngrlgat 
Artist 

8 imci say111 çıktı. Zulfn 
maadereeatı meyanında bıuıtf 

tip botunuza &ldiyor i@lmll ··
nema ya:ııaı, Darülbedayl rejl
ıörllne bir mektup ve Hollvotta 
iki TUrlı: tefrllı:ası resimler V.S. 
vardır. 

Tepebıfı Ti· 
yıtroıund• 

Hu akıam 
sut 21 .ıod 

Aynoroz 
kadısı 

Cı ıblo 

Yı~ın: 

Musahip zad 
<Alil Bey 
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MJLl.IYET PAZARTESi 

= 

i 
1 

Yaııgın birdenbire yürüdü. Zarar ve ~~ ~~-bmrikıabs~, co!.hhaent· 

Memlekette 
Seyhan fabrikası kamilen yandı 

Elektrik lambaları ile 

F İLİP 

• 
7 

~eyrisef a!n 
Merkez Acentı.sı; Gslata ko; 

hasında. Beroıt ı 2,162 ~ub 
arer.• sı: \lah-ıııı ··~e 1 ı.~ ltınd 
l<tınhal ~40 

ziyan 350,000 lira tahmin ediliyor.. ;= yU u ır ş r ::-=.'§! M ~ kazanmıştır. llu3llJ3 post Si 
Adanada bayramın birinci gü yara açmak üzre ~asim Beyin daha bazı arkadaşlarile birlikte = R A o y o ~ C'ıİm~. Pazar, Sw, Çar 

,
1
ü sabaha karşı saa~ ?ört ra~- o~uzuna ine:.k~_n bır el az~lı gen B~yr~ tati~i~den bilistifade = = şnmba !("inleri hhrc rıhtımı'l 

delerinde emliki mılıyeye .aıt cm ~olunu bukuyor. Bu bır ta- Kamı! efendının Bağına gidiyor -- : dan 9 da kalkar 
Seyhan fabrikası ma~ıne daıre- harrı memuru~ur. . . . 1 ıar. Ora~a ~akılar i!iliyor. Bu= levazımatı ilede sil-;;;--:--:-:-----: ;İnde ansızın c;ıkan bır l'.angın . Kemal tevkif edılmıştır. ~a- ı sırada Şukru ~f. hala~a1!' döner ~ = Mersı'n ll" ' 1 1 :ıeticesinde ve yanında bır hane sım Bey hastahaneye nakledıl- ken Nazıf B. an yegenınm met- a dü d birinci mevkii i g ı ediyor. ~ oUr a ~ll8 as olduğu halde kamilen y~ış miştir. Yaralarının ağır olması- ııeisini angaje ettiğini görüyor. ;;: nya a Ş a § (KO:\'YA) ,·apunı l l \!ar 
ve itfaiyenin göster~iği ~evk_a- n~ rağmen, müdavatı l'.apan ta- Ve derhal t~bancasını çıkararak 'ğl Türkiye umumi vekiLeri: == 
iade gay.-et ve mesaı netıcesm- bıpler, bu c;ok kıymetli sporcu endaht etmıye başlıyor. Çıkan • ~ salı 

12 

de Galata rıhtımın 
de diğer yerlere sirayetine ma- gencin hayatını kurtarabilecek- kurşunlar Nazif B. in vücudu- HE L ı o s M aa t G dan harakctlt" çar amda saha 
hal kalmadan söndürülmüştür. !erinden çok ümit vardırlar. nun muhtelif mahallerine isa- lUI e ~ s e ~ (§\ o, alata ~ hı lzmire gldece· ve akşam 

Fabrika derununda bulunan değin kenarında yüzü koyun bet ederek derhal ölmesine sebe \i,, := lzmlrdrn hareketle Antalva; 
P.~muk, un, _buğ?ay ve. s~ir bil ~ansız ~ir ~.alde yatmakta ~ldu biyet v.eri~?r." - . . 'Rllllllllllı 'OlllllH!Wnnıııııııwııııııııımınııımmnımııııııııımmnııınuınııııııuııııuııuıııııınıııı:ıım nııımnnnnııının~'.. ·mııuumuınonnrııuıınuıu ınııııııınım ~ .\laiyc, i\!ersine gidecek 

0

Vf 

cumle eşya ıle bırlıkte ıki de ha gunu gormuş ve derhal nahıye- Katıl Şukru yaptıgı cmayetı 1 r h 1 L' ·ı· hh. • " l ' wl ' 

1 

yvan yanmıştır. ~abrikanı_n.zıf-1 y~ ihbar etn;iş~r. Yap~~an. ta?- ı:ıüteakip ~akala!1ar~k.ciheti ad s anuu ınıan sahi 1 SluulJO nıerkezı ser tahahetın~en· dönu~ce Tııucu, Ana mor, 
ama meydan verılmemclt ıçın ı- · kıkat, bu hadısede muthış hır lıyeye teslım edılmışbr. U IJ U • U ı Alaiye, Antalya, Kuşadası 
cap eden her türlü tertibat alın- 11 aile facıası gizlendi~ini meyda- . N~if B. in cesedi nua~'.c~~e ~erl.:ezimize ait Kavak istimbotunu rııi.ıccddcdcn iıniil ctcirilccek teknesi ile kazanı ve makinesinin lzmire ugravarak gelecektir 
mıştır. .... na çık:uınıştır. l!lvıye Hanım~ e~ıld.~k~~n sonra.ba~r":mın uçun tamıratı kapalı zarf usulilc mevkii munakas.ıya vazedilmi~ ve yevmi munakasa 27 A Yangının tevessuu karşısın-, Reşadıyede mukım Mehmet og cu gunu defnedılmıştır. mart 930 tarihine müsadil pcr-embe gunu saat 14 olarak tespı'c ed'l · u· '!' ı· ı · yvalık sür'at postası 
d f d b l ' . d b' h l c· . k k 1 k ik . ' 

1 mı~ r - a ıp erın (\1 . ) 
a fabrikanın etra ı~ a u. un~n 1 lu Bekır namın a. ır şa. ıs atı- ınayetı~ ı.~ a~ç ı sa _ası- mezkilr inşaat ve tamirata ait kararname sureti musaddakalarım almak Ulcr h G 1 . d· · crsın vapuru 11 Mart 

haneler derhal tahlıye edılmış- zun müddettenben gayn meşru yla yapıldıgı solenılmektedır. Kara M . • . . • . _ . .. e _er. gun a ata a Salı ( 17 ) de Sirkeci rıhcı-
tir, bo«altılan bu e«yalardan kıs mun" asebette bulunmakta imiş. Müddei umumilikce tahkika- .. ustafa. paşa caddesındc kAın merkczlmu Levazım ~ubesine ve munakasaya ı,tırak edebilmek ~ ~ uzere olb k f k k d h mmdan hareketle Gelibolu 
mı azamı kurtarılmıştır. İki sevdazede aşklarını daha e- ta devam edilmektedir. .ap;~ 1 kanuna tcv i ·an ve ·arnrnamc ~ mu ;ırn·r olduğu veçhile tanzim ve imlı\ Fabrikanın Ossikürasyoni min bir surette yaşamak için . .- ~ ~ _ edeceklerı tekliI :nektuplarını mi.ınakasa vaktinden evci mczkilr merkezde muteşckkil ihale komi.· !lakkale Küçükkuyu. E<lremitj 
Ceneral sigorta şirketine 71 bin Hamitli öldürrneği kurmuşlar Metresının kocasını ol- yonuna tevdi eylemeleri vt Ticaret odası vesikalarınıda işbu tt>klifname dcnınuna vazeylenıeleri Burhaniye, Ayvalığa ,ı!decek 
liraya ve kornehil şirketine de ve fırsattan bil'istifade biçareyi düren idam edildi ilin olunur. döni4te mezkılr iskelelerle 
kırk bin Liraya sigortalı olduğu vazıfesi başında öldürmüşler. G S . l'l-·1' . ı-------::::::::::::::;-:~~-""jjiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ;; birlikte Altınoluğa ugrayara 
söylenmektedir. Hadisenin faili Mehmet oğlu eçe~. s~ne aırn .~>:. 1~'.111 1 gelecektir. 

Fabrika kamilen yanmıştır. Bekir yakalanmış ve evrakiyle Çanak ~~~~denk Bekı~ ~ldu- a... f\11D aaba1ı •e .q.m tua!eUnizden """ra nemli yüıüoüzo yogu ::;eh reınaneti _ılanatı 1 Azimette Gelibolu için ym 
Meseleye vaziyet eden müd- adliyeye teslim edilmiştir. Bu ~enh ak~ı ? .;:ı aypa hk us~ me .. ıtao muaın ve tamamlyle yaplşkan uıon 1 alınmaz. 

doi umumi muavini Basri Bey hadise Bergamada büyük bir te ~ a dıı:_ .a.d ozakn ma eme~ı K R EM s 1 M o N --ili i b 'k . . d K 
1 

·· u andırmış nın ver ıgı ı am aran temytz Şehcemanetinden: Cerrahpa- -
a rı a sahıplenn en ema , essur Y · t d'k B"yi.ik M'll M H ki •[ . 

0 
ce as t ve u ı et ec şa, ase , Beyoğlu hastanele- lJ untazam Bartın Post .. , 

erdı zade ve Mehter zade s- 1. . . f cd'l . (cRtME eıMoN> · h ... .. . . . S k' ısmce ın azı emr ı mış ve es- nne er gün lüzumu olan süt 
man Beylerı ıstıcvap etmışbr. oygun va ası k' . d lb 'd c1aııuıı6ıdôgünhtaktlnlaıbitblçblrftkltyiut• lıkl . E .. dN v z . .. .. 11' 1 pazar yerın e sa en ı am e nüzüntarııvetvetauliJine icrııyl eılr edemeyecektir. ~azar a ıhale edilecektir. Ta- rcumen ur ıoapMur 

arar ve zıyanın uç yuz e ı dilmi t'r Kremi cilde eyice nuruz ettirmek için haOrce ma...ı lıp olanların 4330 lı'ralık temı·-
bin liraya yakın olduğu söylen B ş 1 .. ı~.1 B k' . ., edlolı •• Slmo• pudruını ••rmeden ... ı yillünüzd il . ., s· k '11ekt d' Bandırma - Göne'" il canı maKJ<UI e ınn aı.e kgnıtuno>. Sıcaklard•tlı;;:;:~"' parlamiyaca~I ~bl nat akçelerile beraber 12 Mart azartesı gunü ır e 

ye ır. b b' h 

1 

n sine göz kor, kadında katil Mus eıı.ıını.t• tauııg~~.;ı; eyleyec::ıı~'."'<fl" ı..ırın .,. Çarşamba günü saat on beşe ka nhtımında 
angının se e ı zu uru e an yolunda tafanm arzusunu is'af eder. Pariate SIMON KREMi, PUDRASI dar Ieyazım müdürlüğüne gel- hareketle i':reğli, Zonguldak, 13 

anlaşılamamıştır. Ancak kaza B" 
1 

.. -"" ti · b' "d ve SABUNU. melerı. tın, Amasr- Kuruca cı'le, ('ide 
.. .. d - .. k 'kin · .. .. B oy e munascue en ır mu .., , ~rr~un en çıktıgı soylenme te- dır!:~~~:ene ~i~=~irk~ det devam eder.Fakat arada bir * * • • z. net ve avdet edecektir. 

M"dd . • .. B .. 
1 

h taa enıgel mevcut ve kaldırılması- Şehremanetinden: Emanet Fazla tnfsillt için Eminoı 
. Bu beı u.ı;nulmdı muavınhı as- yon uç meçhfukşa ~~~ ti rruzul da lazımdır. matbaasınd ş· d' k d n ey u gun er e muta assıs na uğramış, a at sur a e yo u B' .. B . . k A 1 a ım ıye a ar top Rıhtım han 2 numaraya müraca 

oir heyet muvacihesinde yanan na devam ettiğinden soyulma- ırgun "ekırın. arısı yşe ŞARK MERKEZ ECZA an~n ve 930 senesi Nisanı niha- Telefon: 2684 
fabr!ica dahilinde icap eden tet- dan kurtulmuştur. Bununla be- kocasın~: Aş yerıyorum ba~a 1 yetme kadar toplanacak olan 
kikat ve keşfiyatta bulunacak- raber mütearrızlar kamyonun kar gctır,, der. Zavall~ Bekı: kağıt kırpıntıları satılmak için . • 
ur. k d u"temadiyen ateş kansının arzusunu yerme getır Türk Anonim Şirketi kapalı zarfla münakasaya kon- ı SADIKZADE BIRADl<:RLF:R 

ar asın an m k . · d - 'd K d M ht muştur T ı· l · '' p ettiklerinden kamyon yolcula _ me ıçın aga g: er. a m he Davet llAnı Ü erem · a ıp enn şarmameyi , A URLARI 
. · · b ki d men dostu Mustafayı buldurup al_m. a .. 1<. _i_çin her gün levazım mü- KAR.' DE. 'iZ .'tU,'..,..A· 

Bir sparcu arkadaşını rından ıkısı aca arın an yara . . . _ _ " _ " ,, 

1 

lanmış bulunmaktadrr. Tahki- (Haydı kocamı kar ıçın daga Ticaret hnununun 361 inci doktorlara durlugune g~lmeleri_ t~.klif mek ZA\l VE LÜKS POSTA~ 
vurdu kata nazaran kamyon Fadıl e- gönderdim. Sende silahını al madd"Si) le ıı Z!mnamei d•hilinin tuplannı da ıha le gunu olan 31 İzmir Altınordu klübü azasın fendi isminde bir şoförün idare- git, öldür sonra temam en senin abklmı roah•~ptannı tcvlıkan Şark • ~art 9.3?. :f'.?.'."artesi günü mez- f n Ön fi 

sinde bulunuyordu. Şoför Bezir- olunım) der Mustafa silahı alır ,\1erkeı 1':cza r rll Anonim Şirketi kur mudurluge vermeleri. 
dan Rasim Bey, dün Hisarcamii ci ile Aydıncık nahiye merkezi Ayşede bir çarıkla, keser verir Avruı)a mlisrahzt'ratı~ mu- -- n---dı'l--k- ı"hti-:ra beratı 1·1

1

\~.rrut SALI · .. d · Rasim hissedaran he} eti umumiyesl bervcc· .,.,... •• 
onun en geçıyormuş. arasında ı'kı' mu"sella'h şahsın te cini ormanlıg-ın sık bir yerinde adil ıı•S'A. Kl'\'V"'.l' ŞL' "M d 
B h 

.. d k k hiati ruzn•mel müzakeratta münde· ". ,._ a en felezlerini icra ve idrokar· t:llnU r.l<şamı Sirkeci nlıtı• 
ey spor mu ıtın epe ço se- arruzuna maruz kalınca tevak- pusu kurar, sırtında kar, türkü bonu tahvil tertibatı" hakkındaSanayı· mından lıAreketle tZoo"ulda.., ·ı kd' l 1 · · h ..._ d ıcı · k RCHC\U rcrtip ve istihza. , • vı .en ve ~a ır o unan genç en- kuf etmeksizin tehlikeden uzak çağırarak nıeşe ile avdet eden rıç mcvac .. ~ın ~ rayı muza •- Umum müdürlüiünden istihsal edil- lnebolu, Samsun, Ordıı 

mı d d 1 B k
. · b' d 26 l\lart 1930 rınd:ıki muvaffakı"ct ve mi.ı· · la , z en ır. laşmağa karar vermiş ve son zaval ı e ın ır kurşunla yere re zımnın a çarşam- ' mış o n 21 Nisan 1928 tarih ve 73G Onye,Glresuıı, 1 rab,on ve Rlz 

Lak t b' " " " le mem 1 ki - b 1 ba .ı•nü saat 14 tc Şirketin lstan kcmıııeli yetine binaen İyot ile numaralı iiıtira beratı ile müaeecel il ay ır yonıyuş , - sür'at e uza aşmaga aş amış- serer. e- ihtira hu kere başkasına leraf Ye ya- Is •lelerine azimet ve avdet 
nun ve müsterih yoluna devam tır. Mütearnzların ateşi biri Gö- Maktul Bekir yaralı olduğu bul'dı Slrkeçıde Hora5lncıyın hanın· gliscrofosfatlara ihtiyacı olan but icara verilece;inden ıabn alma- edecektir. 
ederken, birden, bir elin yaka- nen'li diğeri Bandırmalı isimle halde katil Mustafa ya: "Aman da kAin merkezi idaresinde •uretl has!Jlarınıza lıu kıymettar sını ve yahut iıticar etmesine arzukeı Tafslllt için Slrlr.eclde Mcs 
sına sarıldığını hissediyor. Spor ri heniiz burada tesbit edileme- amucanun oğlu bu kurşun be- adlyedc •kdl içtimaa davet olunur: şurubu rav,ircniılı· v.ırani >a· olan zevatın, lıtanbul yeni postane adet hanı altında acentalıtıaSA1 · 
cu genç, hayretle irkiliyor: miş bulunan iki yolcuya isabet ni öldürmez, gel bana kıyma, zifenizi Ha \t' ıusrn:arınua arkasında Türlciye Hanında '8-22 nu- mnracaat. Tolcfon:lstanbul 21 

Cadde ortasında ani bir uza- etmiş. karı senin olsun. Ben ortadan Ruzname! :\luzakerat ınaralarda kiUn vekili Hanri Walter 
l d

. l 1

1
şi!a temin edesiniz ctt'ndim. !stok efendiye müracaat etmeleri ilin 8 l h tt IUk nışla yakasını kavrıyan eli tutu Takip edilmekte olan mütear kaybo urum.. ıye ya varır.. - 1929 senesi 1 Ununusıni olunur. ar 10 Ea k'spres· ~os'· 

yor: rızlar Bandırma jandarması ta- Katil Mustafa" Daha mı öl- it Hl Si kAnunuevel faaliyetine dair 
_Kim o? rafından yakalanmışlardır. medin,, diyerek elindeki keser- Gebze hukuk mahkemesin-. S 1 k k h 

1 
11 k f k meclisi ldar• c murakıp raporlan· Bu kcr~ tamır ve tcl"ı'n"tı u. Alaylı bir ses cevap venyor: oyguncu u yapma eve- e zava mm a asını ezere den Gebzenin Tavşanlı kari.ve- • • u. 

- Şaşırma canım .. Kim ola- sine düşen bu küstahları pek kı- öldürür. nın kıraati. J!BDIM ~lNDiın sinden Halim kızı Fatımr zev- mal olunan ı.ı. mil sür'ata mali ı 
cak? Ben.. sa bir zamanda yakalamağa mu Kozan mahkemesi bu cina- 2 -- 1929 senesinin Si k!nun M ci Ali Riza efendi aleyhine ika- A YDlNv~A~Tıo PanrlUı 
g~nı;tir, ve bu genç Rasim B~- sını ve. onun ~ıymet.li kuma?'- 18 sene ağır hapse mahkum et ( bilAnço klr ve zarar hesabı ve Emtak üzerine p:ırı verilir. yazılan davetiye zahrinde mu- Sirkeciden hareetle Eregli İ Bu laüball tavırlı adam bir vafak olan Bandırma jandarma yette müşterek olan Ayşeyi de eve! tarihinde kat'edilen hesabatın 1 me ettiği boşama davası üzerine -ı 
Yın amucazadesi Kemal efendı- danı Zıya Beyı takdır ve tebrık miştir. mevcud•t ) tuJikl ve meelloi ida· ~:'llliik alınır ve satılır. maileyh Ali Riza efendinin İs- Zonguldak, Bartın. Amasra, Ku t' 
dir. ederiz. ---• rerun ibrası. tanbulda modanya ütelinde i- ruca Şile ve Cideue azimet v 

1 

1ZMİRDE YAPILAN Bahçckapı Selamet 1Iaıı15 
1 

Kemal efendi, Hisar camii __..... - MAÇLAR d i kamet ettiği gösterilmiş ve avdet edecektir. 
M ı· h ·1 be . d alış K " k S - Mc-tlisi i areyeıza intihabı. Telefon: İstnnbııl 4-\!62 'k' . d f la d . 

a ıye ta sı şu sın e ç - QCaSlill aŞl ına İZMİR,8 (A.A.) _Bu hafta ı mcı e ayazı n avetıyedeki T 1 ·ııı . , maktadır. Ve asabi bir tavırla; 4 1939 1tnesl için murakı- meşruhata nazaran mezkur O- ası t içın: Istanbul da Ya~ 
- Baksana bana .. diyor. Ni- öldürtmüş yapılan lik maçlarında Altay sı- bın tayiniyle mumaileyhe verilecek telde bu namda kimse bulunma- iskdeı<i Kantar ocak sokııll N 

çin beni birinci takımda oynat- fıra kar~ı ;ki.sayı ile. ı;.nadolu ücretin tespiti. dığı anlaşılmış ve bu suretle 16 Bartın anbannı mlirıcaat 
ınıyorsun .. Arkadaşlarıma di- Bergamanın Reşadi_Ye ~ö}:'ün takkılmımY!lll~g~uy ~t~ışnr. Bay- s - ır;ıo seneoinde mecllsi ..,- SUI HAZIM .._ tebligat yapılamamış olduğun- Telefrn: lsranbul 'i!I 15 
Yonnuşsun ki, "Ona pas verme- de çok feci ve kanlı bır hadıse ra t ve ı ız .a m arı maçın- idare azalar.nı verilec<k ücreti hu· INKIBAZ 

1 

dan bittabi ilnen tebligat icras, 
Yİn" ven'rseniz, şöyle ederim, olmuş ve bir kadın aşıkiyle bir da Yıld.rz takım.mm sahaya gel- irin mahkeme V Mart 9301 

1 
dolayısıle Bayrak! t zur mıkdınnın tayin ve tespld. ~-•••ide, ........ doota ~ -. 

ooyle ederim· sonra ötede beri- olarak kocasını ortadan ka dır- mr:nc~.1 ' . 
1 a- ,., ...... hrt• Pazartesi günü saat ı ı re ta. _ 

1 

de benim ale~himde ulu orta mıştır. Hadise şöyle cereyan et- kımı hukmen ~alıp addol.;nmuş- 6 Şi ·kedn iıbrcı umumiye llAZON • "· 'k kllı ld 

H ? 
· · · · t B defakı programa dah'l sinin tc viri ile nıükellef umum! · 

1 
• nmış. 0 uğ~ndan vakti 1 3Öyleniyonnuşsun.. ee Nıçm mıştır: ur. l1 1 MEYVA TOZU mezkurda ısbatı vucut etmesi 

1 >ana fenalık ediyorsun? Bundan bir hafta evvel bir olan Altmordu Karşıyaka maçı müdıire verilecek ücret ve t•lısi<a- ilinen lüzumi tebliğ olur: ur. 
Rasim Bey Kemal efendinin akşam İ~mail oğlu Hamit na- tehir edilmiştir. tın tespiti husuıu~1a ınecli<i idareye " Ga1et aaftdlr \ ~ 

.>u sözlerini ciddiye almıyor. mında bır şahıs akşam mutadı ------- sal.ıhiytt ita.;ı. - Methr •<ıaoel•r•e ZA YI: Trieste'den Se;;;,:ıni: :~ ı' 
Akrabası değil mi ya? Şakaya hililfına evine gelmemiş ve bu iktisadi konferans . tlteııl 80 lun•ıqtar »urunun 45 selerile na:nımıza vürut 
hamlediyor. Hatta bir aralık la- ~al, birad~r.i muallim Ni.zamet- CENEVRE, 9. A. A. - İk- 7 - MecUsı idare azalanna şir· eden FSP =rica 7103 numerolu bir 
-.,.yor, Kemal'ı gög-sünden iti- tın efen.dm. ın n_azan _dıkkatini tlsadiyat konferansına Fransız ketle muamdei tüccariyede bulun- ___ s~ndık l23 kilo sikletirİrl yün ipliği· ~· lb N b hh ·f ·ı · · ak mn !"lla!neleı rusumiy · 22453 nu-
,•or. ce etmıştır. 1zamettın efendi, · aşın ura ası sı atı e ıştır et malan hakkında sal:\lıiyctı kanuni ı '--, mcro u ucyanname ile Galata' İthalat 

· b' . Hamidin neden bu kadar geç me'k için Oenevreye gelen tica- ı·c itasL " ~iimrüğünde üa edilmiş ise de ordino· 
- D~fol ordan ter ıyesız ço- kaldığını Jiamidin zevcesi Ul- ret nazın M. Flandin-konferan • Oksürük, nezle, ıle 30570 numerolu ve 30-1-930 tari-

cuk ! Dıye bağırıy?r. . . . viye Hanıma sorunça: sa ilctisadi techizatın tahdidin- W1<al yırnıi beş lıiS5e ıeuedine boğız •OrllıM ~~i ~mriı1r makpuzunu zayi eyledi-

-~-~---~ Yelkenci vapurları 
Kırıdeııi1. hiks ve sür'at postuı 

\',.\TAN 
vapuru l'ıl ç b 

Mart arşaffi a 
;ünü akşamı 6dı Sirkeci rıhtım•ndaıı 
harekede doğru [ ZongulJJlc, ln;· 
bolu. Samsun. Ordu, Giresun, 
Trabzon, , rnıene '° Riz:) ve 
ilecektir. 

F~k.at ~~m~~ bırdenbıre ışın _ Kim bilir gene ne haltlar den evet iktisadi sitahlarm talı sahip olup ı:hu lçıinmh '.aıır bulun ve brınfllln husullne pmızden ve nüllıai ııaniyeti almaca· 
rengmı degış~ıyor. . yedi de eve gelmeğe utanıyor, didi tc&lifini havi ve uzlaşma mağı arzu rden hi«•rıo~n mali'. mani olm~lı ,. gı!ldan hiik::nü olmadıgı il;in olunur. 

Hemen, cebınden bır bıçak hem sen karışma!.. esasına müsteniıt bir Javma ver oldukları hisse e,etl•tııu vah"ı ,..,ü. Süreyya Paşa Mensucat Fabrikası •·----------••I tedavi etmek için 
;ıkanyor. Demiş1 bu cevap Nizamettin ~iştir. Bundan baska M. Flan- e-;e;au maliye tarafından mu." '"' VA L D 
. - Defol ordan n;u? ~k ben efendiyi kuşkulandırmış ve ay- din Alman ve Belçika murah- sikalm tic•rct k•nununun :ı71 inci A 

Tafsil için SiıkeciJ~ Yelken:i 
hanında kiin acentr.si e ınüra 

coaL Tel. lsunbul 1515 

'fak~im n1evdanında 
t.'AIM \ Al'l Rl~o\Rl 

lzmir Postası 
mdi sana gösterirım. d~yor. ni nahiyf'de mukim koca külah has heyetlerile müstereken bir maddesi mudlıiuce yermi iÇtima PASTiLLERi 

Ve Anide, bıçağı Rasım Be- oğlu Hüseyni, kardeşinin çalış- tarife mukavele layihası tevdi dan lAakal lıir hafta evci şirketin kullanınız 
Jın göğsüne yerleştiriyor. tığı mahalle göndermiştir. etmiştir. ı~crkczı idaresine tevdi eylemeleri Büıiln ecZiiie u ecu 

Rasim Bey can acısiyle; Hüseyin, Hami din bir hen- .-. - ı~zımgehr. depolarında 
- Off! Yandım; diye bağrrı- Tren yoldan çıktı 1aıııır. 

.or, bıçağın bir ikinci defa göğ- • b" . ATİNA. 8. A. A. - Şark sü- Mecli,I ld:ıre VALOA ~e girmesine mani olmak is- Çok fecı ır cına yet rat katarı Stirfaka ile Lianokla ismini tap yon lıutuı., 
ıy0 b y k l Bayramın 2 inci günü Adana rli arasında yoldan c>kmıstır. derunıinde talep ediniz 
'o r, ıçağı yakalıyor. a a ı- B' k k' ı -, r ama keskin bıçak parmak- da çok feci bir cinayet olmuş ve ırço ımse er agır surette 
nıu doğrayıveriyor, yere yıkı- genç Simsarlardan Nazif B. kat yaralanmıştır. I 

•Y.~r .. Kemal bu sefer de iki kü- !edilmiştir. AT1NA, 9 .A. A. - Şark sü-egını . d' · Mermerli mahellesinde otu- r'at katarı voldan çıktı~ı es-
1 

Saf ılık arsalar 
Taksimd~ \ alde çc~ıııe soka-

1 
jtında 1 ·tan bul EmlAk şirke· 

1 tine müracaııt olunması 

Seri, ıats ve mantıtıam 

ADNAN vapuru 
Martın 

tO uncu pazartesi 
p;iıııii 16 da Gal•ta nhtımıncbn hare

kede ( lzmlrt ) n Çarşamba gönü 

lrmlrden lstınt:ula hareket edrr. 

Galata gümriık lar~ı ında Sit 

or. narasına bir darbe ın ın- an Borsa Simsarlarından Na- nada müstahdemlerden biri öl Fmısez barunda ll!numıra~- llmu-

c r p ·· ·· k' • • ı...... k" · d 1 
"" ---~~in-.ı~n;•ri~k~nrifRM~~Iarınfuc~~ .. ~~s.~~~~u~•şdı-e~~-~bW~L&~ft•• ~~~~~~~~~2~~~~~=~~~~=~~~=~~~Bm~f~•hc~a~~~~~n-•~m=ü:ra:~:•:L~~=~ 
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BlN SÖZ 

BİR RESİM 

'ı 

PAZARTESİ 
10 MAR1' 930 

Diln Sipaht Ocagı Haellk konrrealıtl aktettl ve yni hey'ell ldarer:nı intihap etli. Resmimiz kongraye iştirak eden hey'oll 
umumlyeyl ıurup lıallnde göatormektedlr. 

Olfı•t Jelunll dltaırrardan daha ca
bulı oıaralt tozu tamamlle emer. 
Aletln en dar bir ltöşeıı• blle "°" 
ıa11ıı,,la 91tebllmesl neticesi oıaralc 
butun evın taltarel ve neıraletınl 
mu,,emmeı bir suretde temin eder. 

A.EG 
Ti RK "l'\.O,l\1 U.hK rlllK 'ılllKIITI 1 

ve E Y T A M B l N K l ~ 1 
TUrk Anonim Şirketi 

Sermayesi: 20,000,000 Türk lirası 

Merkezi: ANKARA 
Şubeleri : Istanbul ve İzmir 

Hazır ve derdesti lnşa B 1 N A LA R üzerine mil~ait 
şeraitlc uzun ve kı. a vadeli ikrazat yapar. 

1 ~IE\1DUATa ve aile TASARRUF SAN-

DIGIN; en m(l'ait faiz verir. 

l 
, 

Teyyareci (Mlsı Bllll Brovvn , Elmonte tayyare karargAbı Uzerinde 18,000 kade·n irtifada• 
paratutle kendini bırakmış ve bu suretle parafutle inmekte kadınlar rekorun" kırmıştır. 

l~ir urrıum lll tla rrıelatı 
letanbul •ubeal: Bahçekapı telefon lst. 3972 

1 ~I \ll'HSI 1 
• oc' C~lal» · Unhwır han 1 

sküdar-Kısıklı-Alemdağ •·ı---~-~~~
ı I \J ,K TRA,\J'T A \'L.A llJ 
TÜRK Ai rONiM ŞiRKETİ 

l lı«td rlar umumi hq ctı 30 \lart l 9JO Pazar ıı;unü öğleden . 
evvd saat on bm.k ~irkctin L'sküdardaki merkezinde adi surette 
toplanacaknr. [,as mukavelename mucibince en az bf'~ hissesi
oulunonlann hi>'e 'enetlerinl içtima gününden bir hafta evveline 
kadar şirket veznesine yatırımaları ve duhuliyL varakası almaları 

il:\n olı:nur. 
l.ôru~iıkcl'k ışler: 
1 - idare mecli ·inin ve murakıp raporlarının ol.unıııası, 
2 - · Hılıhıçdtıun tasdiki ve idare ıuediı;inin ibrası 

8 - \lurakıp sC\:ilmcsi ve vcrikceıt ücret tUianıun kararlaş· 
urılması. · 

* * * 
Usküdar - Kısıklı - Alemdağ 

J lı\l_;K TRAl\1\1 A ''Lt\Rl 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

~füsc rlar umumi hey'eıi 30 Mart 1930 Pazar günii saat on 
'kide şirketin Üsküt'ardaki merkezinde fevka!Ade surette toplana
caktır. Esas mukavelename mucibince en az bir hissesi bulunan· 
!arın hisse senct'e·ini içtima gününden bir hafta evveline kadar 
şirket vezne.ine yatırmaları ve duhuliye varalta'\I almaları iUn 
olunur. 

< örülecek iş şudur: 
1 - Esas mukavelenamenln fi inci maddeılnin değlştlrllmesl 
Şimdiki şekli: 

;\!adde 5 - Şlrkctln merkezi (Istanbul) olacak, gerek Türki· 
yede ve gerek ecnebi memleketle• d Hizum gônıldukçe Meclisi idare 
tarafından hey'eıi umumlyeye arzcdllmek: şartile ~ubeler açılabile

cek ve keyfiyet Ticaret VekAletlne ihbar ve gazetelerle ilAn 
'!dileeektir. 

Muaddel şekli: 
Madde 5 - Şirketin merkeZi (Istanbııl) dur. 

Devlet ~emiryolları ve limanları umumi i~a
esin~en: 

Irmak - Filyos hattının 25 • 133 km. arası ferşiyat ve balas
j ameliyatı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 5/ 4/30 Cumartesi günü saat 15 te Ankarada Dev
t Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya ;ştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve mü
akkat teminatlarını ayni günde saat 14,5 kadar Umumi Mü
.. rlük kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 40 lira mukabilinde An
rada, M•ü,,,. v,. m•.Jıaçebe isleri Reislii!'inden tedarik edebi
ler. 

- ı av 11 a. 

8. el BÜYÜK 

TlJYl~E PIYlNG~ll 
2 .ci keşide : il Marttadır. 

Büyük ikramiye 
35.000 Liradır 

Ayrıca 15,000 10,000 lifalık 
ikraı11iyelerve 10,000 liralık 

bir miikafat 
Bu tertipte Kazanen numaralar 

tekrar dolaba konulmaz 

Devlet ~emirJolları ve limanları umuıni i~a
rsin~ eo: 

15 şer metre serıbest açıklığında dört köprü kapalı zarfİa mü 
nakasaya konmuştur. 

Münakasa 12 Nisan 30 Cumartesi günü saat 16 da Ankarada 
Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacakbr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplanru ve mü
vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa 
komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 15 lira mukabilinde An. 
karada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağaza
sından tedarik edebilirler. 

••••• Bomonti Fabrikası ~,~~ 

OPP L 
Birası çıkarmıştır. 

M~..... l iN yerde satılır. tt~•···· 

ŞAYANi 
zuhur ettiği vakıt bir an bile tereddüt cıiı clcğildir 

Şu halde, ile ·oıhında 1'tiklal Cıddesiııd<·, :\ltrkeı posıaneel 

k:ırşısınd.1 ı 48 nu ncrolu 

BlZlB ~EK~~t~Y1K 
Ticarethar1esinin müste!O.na satı~ından ve hilh1~sa hak.ki fiatl:ırtndan 

nı~fı liatına satılmakta ola:ı 

BElLEHLE ~~~~K~lRl MlH~ll 
gıyeı muntah•p ·çeşitlerde elbiselerle 

yemek odalarilc salonlar için zengin mobilyalar 
ve bronz karyolalardan istifadeye koşunuz. 

rx><><><><><>:e:ı<><><:ı<><>•ıX>ı::x:>ı::x:>ı::x:>ı::x:>ı:c:<>< 

lstan~ul viliJetin~en: 
ı - Elaziz - Erzincan yolunun 25 + O kilometrosunda ve 

Murat nehri üzerinde yoniden inşa edilecek olan 216 metıro t;, 
lundeki ahşap (Pertek) köprüsü 15/2/930 tarihinden 24/4/930 
tarihine kadar 69 gün müddetle 28264 lira 47 kuruş bedeli keş
file ve kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. 

ADAPAZARI TÜRK Ti CAR ET BANKASI 2 - Taliplerin münakasa kanunu mue~bince yüzde yedi bu-
çuk teminat mıivaldı:atlerile teıkliflerini yevmi ihale olan 

Sermayesi: 1,000,000 T. Lirası 24/4/ 930 Perşembe günü saat on beşten evel Elazi:z vilayeti na-
Testsı : 1913 Anonime tabvlll : 1918 fia dairesine göndenneleri. 

Merkezi : Adapazarı 3 _ Talipler inşaatın devamı müddetince iştirak meııuliye-
lstanbul Şubesi: Yeni Postahane kar,ısı. Telefon : lst. 2042 tile beraber bir fen memur.ı bulundura bilecekleri. 

D'ğer şubeleri· lzmtt, Bolu. Eskişehir, tı:utahya, Duzce, 4- Müddeti inşaat tarihi ihaleden itibaren dokuz ay oldu-
1 • Hendek, BozllyUk, Geyve, Gerede, Mudurnu ğu. 

Muhtelif şehirlerde muhabirleri vardır, Her nevi Banka muame- ı _5 _ E".raNkı~ kf:~iy.ele~le da?,a fazla ma
1 

Iihnat .a~ak istey .. en-
lAa yapar ve müsait şcraitle mevduat kabul eder. ~ _ 

lıt. 2 inci Ticaret Mahkemeaiır 
den: 

Müflis M. Maryoseraya ait olu 
Yıldızda bulunan Oda takımları sa· 
lon avizeleri, Portatif dans mahali' 
ve maroken yaz, rıane takım ve saır 
kıymetli eşya müzayede ile satııacal 
tır. Arzu edenlerin 930 Mart ıs. ıf 
17. tarihine müsadif cumartesi pas• 
pazart<si günleri .aat !J Jan 12 yl 
kadar yıldız s.:rayinde ,nerasim dall" 
sinde hazır bulunmaları il~n olunııf 

lstanbul 8 ıncı lc.raıınclan: 
Hüseyin paf'l zade Abdullah Bt 

yin Orhan Beye medyun bulundur' 
ma!ümul miktar mebalığın temin iti' 
fası zımnında taht hacze alınıp furıı) 
tu mukarrer bulunan küçük Bebekt!' 
Kuyucu ba~ı nam mahalde ve harnaıı' 
cı sokağında atik bir numaralı tarll 
nın bir tarafı operatör Orhan Al>Ct 
Bey arazısı ve Abdullah Beyin arssf 

] ve kıbar Fazıl Beyin refikasının ~ 
yüzbaşı Adil Bey ve mektep ve kari' 

I kul arsaleri ve dua meydanı ve mub' 
faza memuru Arif efendi ve meste 
cıyuru arsaleri ve Küçük Bebeki' 
İnen dere ve keza binbaşı Arif Bl, 
zevcesinin ve Basmacıdıs ve pap• 
Efendilerle Abdullah Beyin iki arsf 
sile mahdut ve şarkdan garbc doğf' 
gayri mezru ve eşcardan hali ve içil' 
de neban eden suyu havi ve 9 donııİ 
dan ibaret arsanın altı hısse itibart1' 
borclu Abdullah Beyin uhda tasarfll 
funda bulunan dört hissenin tarih; 
Jılndan bilitibar otuz gün sonra ya 
12-4-930 cumartesi günü saat 16 JI 
birinci artırması icra kılınacağınd~ 
talip olanlatm kıymet muhammen 
olan 800 liranın yüzde on ni91ıetinl 
pey akçesini hamilen 909-2070 :N<>t 
sile İstanbul 8 mcı icraya müraca• 
leri iltin olunur. 

Doktor SEYFETTl 
Cilt, frengı', veni ve eski belSo" • r 

ıtıkluğu, idrar darlıp;ı. ademi lkridJ 
tedavi eder. Kuıkövde AbduJah f.f. 
lokantası vanınd.t ferli R. ! lan :ıunc11 
kaL llcr gün. ./ 

Müdür: Rür ettlll 


