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Ankara teması 

Ga2leteler Türk-Yunan iJleri 
in halledibniş gi'bi oldugunu 
a2lrllaıktadırlar. Muhterem Ha
. ciye Vekilinin ·bitarafa del~
elerle birlikte Ankaraıya gelı
i bu iha!berlere daha kuvVet ve
i>ror_ Faıkat Türlı: halkı - geçir-

• 
ıcra Konsorsiyomun komitesi dün intihap edildi. 

• 

iği tecrübelere göre - Ankara 
eması tam bir semere verme
en hemangi bir hüküm dinle
eği son dakikada bile erken 

Bankalar konsorsiyomu 
dün teşekkül etmiştir .. 

İcra komitesi de 
1 

intihap edildi 

Bir ölüm 
ve 

bir facia .. 

Avni Pş. IJldii .. Besim 

Mektepler 

l\1aarif v~kiliniıı 
ziyaretleri 

Beyin refikası ile Cemal Hüsnü bey 
çocukları ve hiz- •• • • · görür. Senelredenıberi ~ki kom

şu memleket havasını siniır ve 
bedbinlik bulutlan ile karartan 
tneselelerin halledilmiş olma
Bmdan memnun olmamak müın 
kün değildir. Milletler arasında 
eski acı hatıraları uyanık tut
ınak, artsız arasız kin edebiya
tı Yapmak sulbü sevenlerin e
meli olamaz- Milletlec arasında 
alktl ve hesap ancak, bu his fır
tınaları yatıştııktan sonra müm
kün olalbilir. Eğer bu iki millet 
karadan ve demizden bitişik, 
her gün 'biııbirile temas eden 
komşular olursa, mesele başka 
bir elhemmiyet alır. 

iş ve Ziraat Ban
kaları yüzer bin 

lsterlin koyuyor .. 

metçileri andı ı bugun gıdecektır. 

Adana ıo. (Milli et) -Cebe Maarif Vekili Cemal_ Hüsn~ 
lföereket meb'usu Avni Paşa Bey me~teplerde yaptıgı t.etkı
iııtilhal ctmış' 0· B ... 1.. ha' kata dun de devam etmış ve 

r. \ anı 0 um Gü' l S ' l Aık d · · t diseıri derin bi t sür andır ze an at er a enıısıle s Köprüparası kalkıgo1 

Bizim Yunanistan ile hudut 
ve hegemonya kaıvıgalarımız 
Yoktur. Gerek Türkiye gerek 
Y'Ullanistan geçmiş devirlerin 
kötü politikaları yüzünden kay 
bettiklerini kazanmak için u
ıun seneler sUkun içinde çabş
nıağa muhtaçtırlar. Bu sükfuı 
devri nasıl elde edilebilir? İlk 
§art iıki meımleket arasında ser
güzeşt politikacılarına fırsat ve 
recek pürüzler bırakmamaktır_ 

Şnnıu söyliyelim ki, ta ilk 
günlerdenberi Tüırk-Yunan işle 
rinde Tüıık hariciyesi uysal ve 
dürüst davrandı. Türlı: gazete
leri ve ıstirap çeken mübadil 
ve gayri miibadil muhacirler 
Türle hariciyesine emniyet e
dereık soğuk kanlılıkla neticeyi 
beklediler. Yunaniın:anda, iyi 
düşünen devlet adanı1arr değil, 
falkat küçük politikacılar iııe 
Tüıık-Yunan lj§_ini bir manevra 
sahıiesfne çevırdilec. unı<ırm 
götjinde Yunanistanrn yilk~ek 
ınenfaatlerinden fazla, kendıle

,. rinin küçilık şahsi hesaplan var
dı. Akıl ve hesapla halledilece~ 
bir iş, bu tarzda tefessüh ettı

ı· rildi ve demagoji, menfaat ve 
tt lllantrk kuvvetlerini bir çok ke

reler yenmeğe muıvaffak oldu. 

icra komitesi hangi 
zevattan mürekkep 

olarak seçildi...? iı Bankaıı Jıtanbul ıubell 
mOdllrll Muammer Bey 

Dün akşam saat on yedide İş Bankas~~a, ıkan;b~yo. iş~e~ 
idare edecek bankıılar konsorsiyomuna ıştıra·klerım bıldırmış 
olan İş Ziraat, Sel.inW, Banka Kommerçiyalo, Memal~ki şarkı
ye Fr~sız ve Rus Sovyet ·~~ala? mü?ürleri Nra~lah ~sat Be
yin riyaseti altında 80ll mühmı hır içtima aıktetmışlerdır. 

r ees uy tanbul F · · l' l · · mışttr. Cenaze81· bu"yu"k ve eyzıatı ıse erını 
yarın . . ' C l H" " Be merasimle kald ,_ ak gezımıştır. ema usnu y 

ın..,,c tır. kıt 1 d .. d"... . . me ep er e gor ugu ıntızam-
ADAN~, 10 ~Milhyet~- ~ı dan son derece memnun kalmış 
k Menıın mebusu 'Besım B. ın ve idare heyetlerine beyanı tak 

dirat etmiştir. 

Maarif Vekili bu akşaınki 
ekspresle Ankaraya avdet ede
cektir. Cemal Hüsnii Bey bir 
muharririmize beyanatı atiye
do bulurunuştur: 

- İstanbulda bulunduğum 

Yalnız köprüden geçen tramva!J 
ve vapur biletlerine 

30 para sıammedilecek 

Bu zam senede garım mllgon lira temin 
ededelı. Köpil varidatı ne kadar tatugor'! 

/ 

Bu içtmada, henüz merkezlerinden lazım .gelen saıatıiyeti ala
madıldan için kat'i surette iştiraki mesai k~ vemıiy~~ ban. 
kalamı cevaplarına intizaren derhal konsersıyoınun teşkilı bak-
kmda vaki olan teklif ittifakla kaıbul edikniştir. &dm &g Avni Pap 

müddette~ isti~~de eder.ek bir ' Köprü müruriyesinin kaldı. ,ve Tünel-Şişli arasında i§liyeı 
çdk maanf mue&11eııelenle te- nlması mukarrer oldugundan tramvay ücretlerine zam yapıl 

Maliye Vekaletinin mümes- ı rullalı Esat Beyin riyaseti al- Tannııtaki evinde ant surette 
sili olan Nurullah F.ısat Bey de tında İstanbul İş Bankası Mü-
alakadar bankaların teklifini dürü Muammer Beyle Kommer çıkan bir yangın merdivenden 

muv-..,ık gördüg"ü için dünden çi.yale müdürü .. M .. · .. Pomi,_.s.eıa- başladığı için hiç kimse yukarı 
"" B d M Lö - 'kata çıkamamış ve Besim B.yin 

itilbaren konsorsiyom res~en nik a~k~sı mu uru · gren refikaaile görümcesi ve iki ço
teşeıkkiil etmiştir. Konsorsıyo- Memalikı şar.kıye Fransız Ban- cuğu ve iki hizmetçisi feci bir 
ma İş ve Ziraat bankal~ yüz~ k~~ı Müdürü M_ Dö Buton' dan ~urette yanmıışlardır. Be.sim B. 
bin, diğer 4 ıbanıka da elhş~r bın murekkeptir · klüpte olduğu ıiçin kurtulmuş 
İngiliz lirasile iştirak etınışler- Bunlardan başka İstanbul Zi fakat yangın esnasında faciayi 
dir. . • . raat bankası dire~rii .~~det seyretmek vo hiç bir ıey yapa-

Hükumetin ~':'e ettıgı · 5~ ve Rus .'bankası d~re~oru ~ ımamak betıbahtlığma maruıı 
bin isterlinle bırlıkte kon~orsı- Azovskı yedek aza ıntihap edıl- !kalmıştr. 
yom sermayesi (900,000) ıster- mişlerdir. __ .;.,.... ___ _ 

line baliğ olmu§tur. Konsorsiyomun tescil mua-
Buıılar haricinde .Amerikan meıe...ı bug\ialerde iılııınaİ edil

Bkıepreıı ve Bat1.ko di Rom~ dikten ııonra faaliyete geçecek
da bu haita içinde kıomw)rıııyp- ....:_ .,.. J ---:--· ~-,·~ ~yu.:
ina ı.ıtih&lklan boklemnektectıF. 1ı bir tarzda ve siiratle teşelı:.kiil 

Dünkü içtimada konııorsiyo- lü derh~l piyasada te~ni gös-
- ıkomı"telıi azalan da tereceğı mub~ gorülmeık-

mun ıcra dıi 
intihap edilmiştir. Komite, Nu- te r. 

Yem sefir 
Afgan sefiri 

dün geld~ 

Cnnal Hasna Bey 
mas ettim, tetkikııwtta bulun
dum. Gördüğüm intizam beni 
çok memnun ibıraktı." 

Maarif Vekili geçenlerde feci 
bir surette yanan Feyziati lise. 

senevi.? S?. bin . liradan ib_:ır:e~ mıyacak, diğer köprüden geçeı 
?lan kopm vandatının telafısı hatlar üzerinde işliyen tramvay 
ıçin vesaiti nakliye ücretlerine larla Seyrisefain, Şirketi hayri. 
otuzar para zammedilmesi ta- ye ve Haliç vapurları ücretleri 
kanür eylediği yazılmıştı. Bu ne otuzar para zammedilecel 
hafta yaptığımız tahkikata na- ve bir de senede iki liradan iba 
zaran köprü mühuriyesi kaldı- ret olan otomobil ve kamyonla, 
rıldıktan sonra vesaiti nakliye rm belediye resmi de altı lirayı t 
üçre~lerine yapılacak zammın iblağ edilecektir. Bu tarzda ya 
şekli şu olacaktır. prlacak olan zamaim hesap edil 1 

Bu zam yalnız köprüden ge- miş ve senede beş yüz bin lirı 
çen vesaite şamil olacak, köp- tutacağı anlaşılmıştır. Binaen
rüden geçmiyen vesait istisna aleyh Emanet, varidatından se 
edilecektir. Mesela Edimekapı nede 250 bin lira kaybetmif ola
Topkapı ve Yedikule ile sirkeci caktır. 

V .P.havi bakarinin 
aşısı Reşteaııaı .. 

• 

Aşı müessir ve 
ucuzdur .. 

Son Ankara temasmın sul!1 
'Ve sükun istiyenlerin ümitlen-ı l' 
ni yeniden kıracak engeller ka: · 
ltsında kalmamasını ıteınennı 
ede - "''-'"'' heııkes Tiirk-Yu- ' 

Yeni Afgan sefiri Gulam Ne. sinin yeni binasını. ziyareti es
bi han dün Berlinden şehrimize nasında yokbJk içinde gösteri
gelmiştir. Yeni sefir istasiyon- len varlıktan çok mannun kal
da sefare~ e~k~ı tarafından is- nuış ve müessi~lerle . ~a~ et
tikbal edıbmştır. rniştir.Mektep ıd~resınm b~a~e 

Gulam Nebi han önümüzde- mini huswı.undaki temennılerı
ki hafta içinde, itimatnamesini ni n~zan dıkıkat~ ala.cağını ye 
takdim etmek üzre Ankaraya temıne çalış-gmı vadetmış
gidecektir. Yeni 11efir bir muhar tir. 

4 aylık muafiyet 
bahşediyor. 

rı:r. yurnı.u il 
nan işine hallolunması .g 9 ?" , 
lan değil, halledilmesi ıstenıl
miyen lbir iş .giıbi bakmağa baş-
1-mll}lardır. 

Tüııkiye ciimhuriy-e!IDin şi'!1-
d~ye kadar, böyle bir tela.kki~n 
ltles'uliyetini kendine atfettıre
cek ihareketlerde bulıuıduğu 
hakkında misaHer . gösıterile
tnez. M. Venizelosun gazetele
l'e son söylediıklerinden bu kom 
1U devlet adamının da kUçilk 
ıpolitiıka oyunlarının ne kadar 
Ustünde durmak istediğini ve 
ilki memleket arasındaki hava
nın bulanı;k kalmasından mem
nun olmadığını anlryoruz. 

şunu söylemek ~z~ ki, 
Balkanlardaki eınruyetsızlik ve 
geçimsizlik an'anesini kaldır
mağa muvaffak ol~cak ol~ 

Yak• ;.,,:an flrart katil Ahmet jandarma ve sergardiyan arasında 

Kaçan katil tutuldu 
Tevkifhaneye sokulan destere .. 

rir~mize demiştir ki: Vekil beyip bwgün Darillfil-
"- Hük{lmetimin Ankara se nunu ziyllI'Cti muıhtemeldir. 

faretine tayin edildiğini tebel
luğ eder etmez buraya hareket 
ettim. Pek yakında Ankaraya 
gideceğim". 

Ameli hayat 

Üç aylıklar 
Üç aylıkların yoklaması dün 

aıkşam bitmiştir. Maaş ayın on 
beşinci cumartesi günü verile
cektir-

Baytar mektebi rektö
rünün mühim izahatı .. 

Yiiksek Baytar mektebi~ 
teri•yoloji müderrisi Ria 1-
il ve Bakteri'}'Oloğ Ettıem Be1-
ler tarafından vebayı ibakriyo 
karşı muafiyet temin eden bir 
aşı keşfetmişlerdir. Mektebin 
rektörü Mehmet Halit Bey dün 

I •----------~ l.bi.r muharririmize, Beynelınilel 
Suiistimal me•'ullerl An ketı" mı· z bir ehemmiyeti fenniyeei olan 
mahlıemegeverlligor bu aşı hakkında atideki izahatı 

vermiştir: I .tada, .af lebi ihtimal.~ viL 
Meclisi umumi vilayet fırka A "l _ v ebayi bakriye karşı ıim- yetl~nnde tekrar vki mikyası 

grupu dün Halk fırka~ında ~ak ı e yuvasını diye kadar yalnız sığırlardan tec~el~r yapılacaktır iri d 
kı Şinasi paşanın rıyasetınde / k l ? yapılan gayet pahalı l:ıir serum ıha ıımdiden_ muvaffakıyet h 
toplanarak Ameli hayat mek- nası UTmQ l ile mücadele ediliyordu. sule geleceğme emlniz. Bu sc 
tepleri hakkında , tecrübelerden sonra vebayi hı 
k 'imiş r:: Bunun herzaman el altında rinin bzul ld ğ:u •• .-ı. ec: 
ti:~arV;l~n k; i . ' 1 Bütün mesele şu: bulundumlması müşküldür. Bu le'ketı':~ yanio A:yad!'"';:. 

J 1 
na rağmen memlekette bu vası- d'l ek k 1 1 kl taammu"' 

rara nazaran ha • .1 .. ad 1 ed _,_ _._ . ı ec ve o ay ı a 
. ıt yeni tarz ta 1 e muc e c er- v.,.,ayı ed ktir 

yat mekteplen c • baıkri hemen kfunilen imha edi- ece · 
kiden olduğu gi fzdiVaÇ mı? looek bir hale getirilmiştir. Danalardan istibeal "edil 
bi geM idarei Bu defa mektebimWin Bakte-- bu aşmm maısrafı bfiher hayv 

devlet adamları, yenı s'4b tan
hinin en hayırlı insanları sayı
lacaklar ve gittikÇe genişliyen 
eulih fiıkirlerini temelinden kuv
Vetlendimıiı olacaklardır· 

huausiye tarafın Eski tarz riyoloji Müderrisi Rıza İsmail için bet altı lrul'llf':Sll lbaret1\ 
"fhanede parmaklık kes dest~reyi .kim getirmi~tir, ~- dan idare oluna~ 1 dl ? ve Bakteriyoloğ Ethem Beyler, ve 4 ay kad~, belkı ~aha f!HJ 

Firar nasıl ha7.ı.rlandı? 
Tevkı .

1 
uku bulan firar medın ıııtıçvabı; ve nıhayet öl- cak, yoni heyetı • z VaÇ MI Frason namında bir f:ransız ili- zaman muafıyet 11emın etm~ 

me~ suı:e~ı eb v dıca faili olan ka dürelen Haydarın keyfıiyeti kat hamiyesi intihap Ameli hayat minin elyevm teteıbbü ve tetkik tedir. Halbuki bundan eV1! 
,--------:-:7--1 h:adu;IFsını~ da,.n 26 seneye mah li_ İlk iki nokta ile ~uavin Ki- edilecek ve ge- mektebi sabık Anketimize iştirake etmek.te olduğu bir usulü esas kullanılan serum ~em on ~ 

t 
lil r tı! maddesın ~hayet sıkı bir ta- mil B. ve son .afha dıe Hakkı çenlerde vukubu- müdürü tutaraık mükemmel surette ic- liralık masrafı mucıp o~~yorı.J Mek ep e k~ AJ:ıme~ 1:e Çatalcada yaka B. mı:şgul olm~tadır .. Muhafa- lan suiistimal ile M11;zaffer B. davet ettiğimiz ha- rayi tesir eden bir aşı vücude ~d~:.~ ~n m 

FALiH RIFKI 

müsabakası kıp netıcesl~t Çatalçalı oldu za edilen azamı ket~yete. r~ğ alakadar olanlar tesbıt edilerek nımefendilerle bu- getirmişlerdir. fıyet ıt n ı yor :u. 
lan~Ştı'. · .. t akıp hemen men bu hususta alabıldıiğımn: mahkemeye tevdi edilecekler- l k Bu aşı mektepte~ dana- Ta1lbi'kı da.ha iktısadi ve lı 

11 
b !adı ğu içın ~ır~nı mfuake t J'andanna tafsilata göro firar şöyle olmuş d.ir- Bu suretle ameli hayat mek günlerde mü A ata lar üzerinde tecrübe edilerek laylaşan yeni aşı, sağlam ha' 

44 üncü hal ta aş ya gıtmıj ve a . hall dilin' l ı ora . l'·~" b'r takibi neti tur: tepleri meselesı e ılJ o - baş ıyacağız.. tam muvaffakıyet elde edilmiş- vanları vebadan muhafaza ec 
44 unctı hafta battamıştır. nm tJakdı.re a,...... ı d" ts . . .. . maktadır Meclisi umumi per- · k b ed b'zde t Oa•etem-ızde rıkan haber• cesinde yakal~mı~ v~ un - Yem Şehırde karısını oldür- embe .: kü içtimaında tekrar BUyUk anketimizde me· tır_ ce ve ı u say e ı. za 

lerduen en mUl.'ıınınlnl seçip tanbula iade edılmıştır. . mekten ~8sene}'.e mahkftı:n Naz. şbu megunseleyı· mevzuu bahse- rak edilecek pek çok Ta.1i>ikatın neticeııi İıktısat az olan vebayi bakri tamaın 
· af daki ad · ·1 e katılden 15 seneye Ve'-"letı'ne arzedı'lmı'ştı'r. ortadan kaldırılacaktır. 

Gnttmtızdelı:l cumartesi alı:t•· Fıirar hadisesı etr m to lan= mı ı e yın decek ve bu kararı zapta geçire noktalar bulacakaınız 1 "-" ııııııa kadar mıısabaka ıne- tiye tahkikatı.3 noktad~ &ıuı (Mabadı altıncı ııahifede) cektıir- .... __________ Mil Yakında muayyen bir mmta- Avrupada henüz tetkik 

ıııurıa na önderiniz. maktadır. Fırar nesı 0 
' 
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• - • ~ RAllF AHMET • • ,() J ( TıercUme v• lktlbaı bakkımallfu.ıdur 
- 15 -

·~ ~k Almanya ile nıuahedenin 
1 ·tı· 0 

· dış ve iç yüzü 
1 : ons 
' Cihan harbinde Almanya galip gelse ve 
r elıki ı ya bir uzlaşma sulhu yapsaydı Osmanlı 
~ı f;r~c TmparatQrluğu ne olurdu? Orduyu Al
.J 

1

da s• manlara teslim eden vesika nerededir? 
ı lar k 
3
1 aliyt 

;ı Uat 2 Ağustos Pazar günü sa~a~ bir ay zarfında Kayser ve Padi 
. ·11 tı Sit Halim Paşanın Meclisı şah tarafından tasdik ve taati
;'. ~1;11ebusan Re.isi Halil Be.yle Da- si lüzumuna; sekizinci ve so
; · hus'l:tiliye, Harbıye ve Mahye Na- İıuncu madde de muahedenin 
.'J . ede ırlarma okuduğu ittifak mua- gizli tutulacağına ve ileride an 
'ıj' llEks·tedesini görelim. cak iki tarafın muvafakatile 

i . . v·1 neşrolunabileceğine dairdir. · ,fit I Alrruın Kayseri lkincı ı -
} )'dır. elm tarafından İstanbul büyük Daran Vangenhaym muahe
'.. ısorı~lçisi Baron V angelhaymın ve ie metnini gönderdiği telgraf
ı :a.e pi )smanlılarm Padişahı Beşinci ıamesinde üçüncü rr ı :idenin 

1 1 ı ten: ıiel,,:net tarafından Sadrazamı mahiyet ve şümulünü şu suret-
•l e Hariciye Nazın Mehmet Sa- le izah etmiştir: 
. na i: Paşanın [*] salahiyeti tanmıe "Sultan Türk ordusunun 
' h'amlı e murahhas tayin edildiklerine Başkumandanı olmak has~bile 
ı' dt teş e taati edilen salahiyetnamele Türkler bu metni arzu ediyor
' ;ıizarin usulüne muvafık olduğuna !ardı. Maamafih _ 275 numaralı 

:ırsi: air bir mukaddimeden sonra: telgrafla talep edildiği veçhile -1 ric . 
l ıelli Madde - 1: Bu muahedeyı Ceneral Liman Harbiye nazırı 

T. l•\a kkteden iki Devlet Avusturya - Enverle Türk ordusunun fili 
ı ~ ıe g IIacaristan ile Sırbistan arasın- idaresini Alman heyeti askeri

·,ı '~aya a meycut bu!una~ harpte kat'~ yesine t~vdi ve temin e.den ~u
lı ~. rıdM:1ir bıtar.ııflıga nayet etmeyı ıfassal bır mukavele yaptıgın-

1 Ba aahhüt ederler. dan beni daha evvelce resmen 

.ALIYE'f SALI U lfAllT 19"'!0 

HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 
Franaada 

Milli matem 
günü 

1 
Her tarafta mllhim · 

mlkdarda 
iane toplanıyor •. 

PARİS, 9 (A.A.) - Cenubi 1 
Fransada vukua gelen feyezan- ı 
lar münesebetile milli matem 
günü addedilen dünkü Pazar 
günü Parisin bütün resmi bina
laı;.mda bayralklar yarıya kadar 
çdkilrniş tiyatrolarda iane top
lanmasına başlanmıştır. Her ta 
ırafta iane derci için teşvikatta 
bulunulmaktadır. Alman sefiri 
Elize sarayına giderek mareşal 
Hinden!buııgun şahsi teessürle
rini reisicümhur M. Doumer
gue'e iblağ etmiştir. Her taraf
tan teessür mektupları gelmek
tedit-. 

M. Tardieu matbuat mümes
sillerine hiikfunetin felaketze
deler lehine icap eden ıbütün 
tedıbirleri ittilhaz edeceğini be
yan etmiştir. 

AÇLIK GREVi 
PARİS, 9 (A.A.) - Gezette 

du Franc'ı idare etımiş olan ma
dam Haneau açlık grevine de
vam etımektedir. Mumaileyh 
etraıfındaıki1eri endişeye düşü
recek derecede zaiflemektedir. 

M. Mari11 koviç 

Balkanlarda 

Sırp-BuJgar 

lngllterH• 

Konferansın 
neticeleri 

inşaat beş sene 
müddetle 

durdurulacaktır 

Türk-Yunan itiıafı 
·---------- -

Hariciye vekili bitaraf aza ıl 
bir saat göriiştti 

İtilafnamenin persembe günü im 
edilmesi kuvvetle muhtemeld 

LONDRA, 9 A.A. - İngiliz 
ve Amerikan ır. .ıhafili fransızla- ANKARA, 10 (Telefonla) - Ttwfiık Rüştü B. bugün de 

ıkünü terıketmedi ve biıtaraf aza ıle Tevfik Kamil Beyi orad 
bul etti. Hariciye vekilimizin bitaraıf aza ve başmurahhası 

' bu mülakaıtı bir saat sürdü. 

rın teminat misr 
ki teklifini kabı. 
etmeseler de ba 
ri konferansıı 
müspet neticele 
elde etmesi te 
min edilmiş de 
mektir. Zira bü
tün devletlel' 

Mülaıkatta itilafnamenin bir maddesi.ne göre b:traf heye 
:erilen mübadil emlak meselesindeki hakem vazifesi me 
bahsoldu. İtiliifname ağlebi ~htimal Çarşamba günü heyet 

1 kilede müzakeıre edilecek ve Perşembeye imza olunacaktır. 

bahri inşaatın: i Ecnebi dayinler dün mcr 
BelgTat itilafnerverler ~=~~ili~~~?:~~<: 1 )iye Vekili ile görüş tüle 

r dirler. Matbuat 1 -- · ---

Sol yadan yazılıyor: - Geçen ::;:,f~~:!:ag~l Mülakat iki saat ](adar 
gün Pirotta atılan bombalar yü 

h Japonya arasında ı'll. Stimson d · · · 
zünden bir çok kimse mecru bir itilaf akdine dair olarak or- e vam etrnıstır 
olmuş ve faillerin, Sırp budu- , 
<iuridan Bulgaristana kaçtıkları · taya atılan fikir Fransayi endi- ANKARA, 10. (Telefonla)- Saracoğlu Şükrü Bey mü 
söylenmiştir. şeye düşürecek mahiyette de- Taksim edilmiş sakıt Osmanlı tı müteakıp başvekalete g 

ğoildir. Çün~ü Fra:ıs~ 1927 sene: imparatorluğu düyunu umumi- rek İsmet paşa Hz. ni ziy 
Bu vaikadan sonra Yugoslav- sinde kendı arzusıle ıhzarı komı yesi mümessilleri M. Wayt ve etti. 

ya- Bulgaristan ınünasebatının d' k h kk 
'd . 1 -· d k syonda temsile ılme a ın- M. Dekloziyer ile Zekfil Bey bu Du'"yunu umtım ı' ye mu"me yem en gergm eşecegın en o . . 

rkulmuştu. Lakin Bel-grattan dan feragat etmıştır. sabahki ekspresle geldiler. Mü- !erile temaslar devam ede 
gelen haberlerden anlaşıldığı- . • mes:"iller ö~~eden sonra 17 de tir. Oğrendiğime nazaran İ 

,._ Sıyası safha malıye vekilı tarafından kabul 1. F . s z dayinler veki na .gÖl'e Yugoslavya hükumeti . . d. B b" . . .. ız ve ran ı 
. edılmışler ır. n ınnc·ı go- .. . 

bu meselede itilafpeıver bir va- LONJ?dl_M. 9
1
. Ah .A. - M. 1Bı:- rüşme bir buçuk saat kadar de- bazı heksapla

1
rd ukz

1
enndde tebd 

ziyet almıştır . Mesele yeni iti- ahd tahdı ı tes ·ı at mese esı- tt. Müm ssiller vekalet yapma ta o u arın an u 

.J ·';un 1 r·1· d haberdar etmiştir ... 
1. Madde - 2: Rusya ı ı te a-

n ~. tı dı iri askeriye ile müdahele ede- Enver Paşa ile Ceneral (Li
'" ~ 1 

t ek Almanyanın Avusturyaya nan Von Sanders) arasnda ya
y• arşı ittifak taahhütlerini ifa ıılan bu askeri mukavelenir 

enl tmesi laznngeldiği takdirde 
sft o u hal Türkiyenin de Almanya 

a karşı taahhütlerini ifa etme-

Almanııada 

Mali vaziyet 
Berlinden yaulryor: - Mül

ler kabinesi yeni mali progra
mın tesphi meselesini talik et
miştir. Mali program hakkın
da fırkaların uyuşması çok müş 
kül görünüyor. Memurların ay_
l!klarından ve muhtelif varidat 
üzerinden bir vergi almak tek
lifi kabul edilmemiştir. Diğer 
taraftan sosyalistler işsizliğe 
karşı sigorta meselesinde feda
karlık eden;ıiıyeceklerini bildir
mişlerdir . Ehali fu1kası servet 
ve varidat üzerinden vergi alın
ra-verğıie'iin artİ:ınlm~~· kabul 
edilmiş ise de bu halk tarafın
dan hoşnutsuzlukla karşı1an
mıştır. 

lafname muciıbince teşkil edile- nin siyasi safhasi hakkında M. ~~:ı~d~ çıka~ken neş eli. ve k~~~ b~~~esine in?zaren 
cek muhtelit hudut !komisyonu Mac Donald ile uzun uzadıya mütebessimdiler Zekai Bey ma- ~ku m~la~at In:~lıye ~e 
tarafından tetıkik edile<:ektir. görüşmüştür. !iyede kaldı. nın kendılerıne hukumetm 
Yugoslavya hariciye nazırı M. Malı1m olduğu veçhile Fran- M. Wayt ve Dekloziyer veka- ş~nd~~~erinıi iza~ ed~r. tar 
Marinkoviçin bu meseledeki sa S devletten bir niza zuhuru !etten Ankara palasa yürüyerek bır goruş.m~ ma~ıy~tını .~. 
itilafpeııverliği Sirp- Bulgar takdiPinde bu nizaa mani olmak gittiler. Ve yolda İş Bankası ö- faza etmıştır. İkınoı.. go.ru münasebatının atisi namına şa-

l>lı ini istilzam edecektir. 
il' 

ı d Madde - 3: Almanya, harp 
ıu ı.kdirde, heyeti askeriyesini 
iyeli 'ürkiyenin emrine amade bıra-

ı.caktı. Türkiye dahi, heyeti 
t•• skeriye Reisi ile Harbiye Na
ra ı rı Hazretleri beyninde doğru
•Y· m doğruya takarrür ettirildi-
F. I ' h'l d "d . 
11, ı veç ı e, or unun ı areı umu-
ıtn ıiyesinde Alman heyeti Aske-

veeine fiH h;,. nc,t•:- ··- --'" · 

~ Madde - 4: Osmanlı Merna/;4. i Rusya tarafından tehdit 
~ X\lildiği takdirde indelhace si-

9'1hla müdafaalarını Almanya e 2 •ahhüt eder. 
Madde - 5: Muharebei ha

td radan tevellüt edebilecek bey 
•ıal ~!milel ihtilatlardan iki imap

ah,. ıtorluğu korumak üzere akte
~ .bca len bu itilafı balada isimleri 
-gı kredilen murahhaslar tarafın-

:. ın imzalamnasıru müteakıp 
e sı er'i olacak ve mütekabil ve 
ın uı ümasil taahhütler ile 31 Kfuıu 
ldır•rl• ıevvel 1918 tarihine kadar mu 
alışı ber kalacaktır. •• 

amal Madde - 6: Muakitlerden bi 
eker,, tarafından bu milddetin ink:i 

• .sından altı ay evvel vadenin 
Aziz ılfüünde muahedenin mefsuh 
ve zı acağr diğer tarafa ihbar edil
~?rp ezse beş sene için daha tem-
.u~t~ t edilmiş sayılacaktır. 
nınc 

l Yedinci madde muahederıin 
adan"------

tı ('] Sait Halim Paşa merhum •• • 

sındıı drazam olunciya kadar mu-
n çı faza ettiği bu ismi "Mahmut 
Üste:" vket Paşa merhuma halef ol 
ya l• ısı münasebetile "Mehmet 
keseı;: it,. şekline çevirmiş ve hatta 
arlar- daret fermanı Babıaliye "Ve 
rçaJ, i maalisimirim Sait Halim 

şa,. hitabile gelmiş ·iken bu 
Sab 1 ·etle talisis edilmiştir! Maa
k 1 

• .iih ondan sonra da Fransızca 
1 alı ; zasaı "Sait Halim,. atmakta 
s~-b .. 
"' 1 • >am etıruştır. 
e~, ..O.•••••••••••••••••••••• 
ını d "k b. d S " a ı en . ız e aşı olarak tat-

a, ı bittabi beynelmilel bir ma
c et ve ehemmiyeti olması iti
~ ·ile Avrupa müessesatına bil 
ğ ilecelktir. 
!: lirmi güne kadar mektebi
a ~de bu bapta, aşının faidele

· j a 6 
.• dair bir konferans verile

d ıa tir.' 
ktail Rıza İsmail Bey, bu aşının 

a · bir keşif olmadığını, bu hu 
iı ta Fransız Rabon'un tetki
' ından istifade edildiğini, an
e ilk defa Türkiye'de tatbikı 
11 arile türk tababeti için bir 

1 e anç olduğunu sövlemistir. 
·e 
C< 

Meclisi Meb'usarı Reisi Halil 
Bey bir Heyeti Vükela 

lçtlmaında 

suretiııi bulmak değil, mahiyet 
ve şümulü hakkında biraz ma
lumat alabilmek bile mümkün 
olamadı. Tarihimizin en muz
lim noktalarından birini ten
vir edeceği cihetle behemehal 
bulunup ortaya çıkarılması 13.
znndır. Muahedede zikri geç
miş olmasına bakılırsa Hükfune 
tin, hiç olmazsa Hilkfımet re
isinin ve Başkumandanın malu 
mat ve tasvipleri ile aktedilmiş 
olması lazım gelirse de ne Sa
it Halim Paşa ve ne de beşinci 
Mehmedin mezkfi.r vesikayı gör 
medikleri emniyetle iddia olu
nabilir. Zaten ittifaka tekad-
düm eden müzakerata ve böyle 
bir mukavelenin mevcudiyetine 
rağmen Sait Halim Paşanın 
mütemadiyen "muahedenin bi
zi harbe girmeğe mecbur etme 
diğini., iddia etmesi b;ışka mem 
leketlerin tarihlerinde emsali 
görülmemiş bir aciz ve gaflet 
nümunesidir. 

İkinci Vilhelrn ve Beşinci 
Mehmet tarafından musaddak 
i ttifaknameler 27 ağustosta İs 
tanbulda taati edilmiştir. Sabık 
Kayserin imzasile Sadrazama 
tevdi edilen nüsha (Berlin 3 a
ğustos 1914) tarihlidir. 

Avusturyanın İstanbul sefi
ri "Margrave Pallaviçini., Hü
kumetinin 2 ağustos muahede
sine iltihak ettiğini S ağustos 
tarihinde Sait Halim Paşaya 
tebliğ etmiş o da ayni günde 
cevap vermi§tir. 

(Oevamr var) 

yani dikkat görülüyor. için müdahale etmek teahhüdü nünde durarak binayı temaşa et ~~~henüz takarrur etmış 
nü alacak olursa daha az miktar tiler. gıldır. 

Bütçeyi tevzin için 100 mil
yon marik varidat temini lazım 
gelmektedir. 

Amerika da 
M. Taft'ın cenaze 

• • 
merası mı 

WASHİNGTON 10 (A.A.)
M. Taft'm yarın yapılacak ce
naze merasimine ait hazırlıklar 
bitmiştir. Cenaze Itapitolde cs
bak reisicümhurlardan Linco:n 
nun tabutunun konulmuş oldu
ğu yere vazoluna.caktır. 

M. SCHACHT YERİNE 
BERLİN, 10 (A.A.) - Ti

caret odası reisi M. Schacaht'ın 
yerine sabık başvekil M. Luther 
in intihabım başvekile teklif et
miştir. ___ ... ___ _ 

ltalgada 

Yeni askeri teşkilat 
Romadan yazılıyor:- İtalya

da yeni bir askeri' kanun hazır
lanıyor. Bu hu-
susta tarızim e
dilen layihada 
askeri hizmet 
müddetinin indi 
rilmesi düşünül
mektedir. Buna , 
sebep te faşis; ~ 

gençlerinin za . ' 
ten küçük yaş- ' 
tanberi asker' \ 

ta1imlerle meş _ ı 

gul olması ha -
sebile askerliğe ~ 

••• l 

Jsviçrede 
Günırük mütarekesi 

• • 
proıesı 

terk edilmiştir 
CENEV~. 9 (A.A.) 

Fransız ticaret nazırı gümrük 
....... 1; ... __ , __ • 

mış olrıiasından dolayı izharı 

memnuniyet etmiştir. Muma

ileyh, tarifelerin vakitsiz is
tikrarından korkan devletlere 
bütün teminatı bahşedecek ve 
muzur görülen ahkamı tadil 
maksadile hali hazırdaki iki ci
hetli itilafları tadil etmek imka
nım verecek mahiyette bir tek
lif tevdi etmiştir. Mezkfir teklif
te müstakbel kollektif itilaflar 
için zaruri olan mukavelelerin 
akdi lüzumunu ilave etmekte
dir. 

da hacmi <istiabi talep edebile -
cektir. ---------

HARP LEVAZIMI 

CENEVRE, 10 (A.A.) 
Akvam cemiyeti beynelmilel 
harp levazın:ıı ve mühimmat ti-

.· -- - -= .. ~1;r!!ıık-::lhP mukavele 
sini imza etmiş olan 34 devlet 
in bu mukavelenin süratle tatbi 
ki çarelerini araştırmak için bir 
içtima akdetmesi hakkındaki İn 
giliz teklifini cemiyet azası olan 
devletlere göndermiştir: 

REİSCHT AG ve YUNG 
PLANI 

BERLİN, 10 (A.A.) - Reis 
chtag meclisi Salı ve Çarşamba 
günleri Y oung planının müza
keresini yapacaktır. 

V ehabilerin. hücumu 
l\1üsadeıneler 
şiddetli oldu! 

Mütecavizlerin üzerino 
lngiliz zırhh 

kıtaatı . sevkedilmiştiı 

Filistinde tahkikat 
yapan heyet 

arasında da ihtilaf çıktı! 
Arap gazetelerinin yazdığına 

göre, Vehabilerden hir çokları 
tarafından Maverai Erden hu
duduna karşı yapılan tecavüz-
ler üzerine zırhlı otomobil ve Vehabf siltilış ··r1erı 
tayyare kuvvetleri gönderilmiş 

1 

° · · 
tir. Bu esnada Yehabilerin yap- verileceği .~;:~enirordu .. -'.'-ğ~s
tığı hareketle Maverai Erden tos vakayıı .uzerıne Fı!ıstıne 
ıhududunda on bir kişinin öldü- yollanmış olan heyet muhafa
ğü haber alınmıştır. Ancak ge- ııekar, abrar ve amele fırkıaları
ne Küdüs ·gazetelerinin ıyazdı- na mensup olma'lı: üzere üç me
ğına göre, bu haberleri teyit e- bustan mürekkep bulunu:y:ordu. 
clecek malUP'\at alınamamıştır. Söylendiğine göre amele fırk.a-
tır . sına mensup olan heyet azasın-

* * * dan Mr. Sn.ol! hazırlanan rapo-
Londradan yazılryor: - Ge- ru imzalamaktan istinkaf et

çen Ağustosta Filistinde Arap- miştir. Söylendiğine göre ko
larla Yalıudiler arasında vuku- misyon'Ul1 diğer azası ile arasın 

alışmasıdır. Bu ! 
cihetle askeri f 
hizmet müddeti 
ni indirmekte ' 
bir beis görülme t 
mektedir. r 

Bundan başka bulaı_ı kanlı hadiseler ~trafında 
hafif sahra Bir ita/yan askeri tahkıkat yapan lhe.ı::etın .. artı~ 
topculuğunun inkişafı ile yeni- raporunu hazırladıgı soylenı
den tayyareciler yetiştirilmesi- yor · 

da ihtilU çıkmıştır . 

ne karar vP.rilmistir. ~aporun 6 Martt<I lıülcfunete 

İhtilafa sebep 917 de Bal:fovr 
tarafından neşredilen beyanat
ın şl.imUl ve manası hakkında 
anlaşamamıı!ktan çılmuştır. 

Ankara şehremanetinin bir eııı 
ve ekmel( buhranı 

ANKARA, 10 (Telefonla) - Anıkara şehremaneti at ve 
keplere yüklenmiş açık sandıklarla ekmek satıışmı mened 
ekmeğin muntazam kapalı arabalar ve .otomobill~r g~bi v~ 
larla taşınmasını fırıncılara t-eıbliğ etmış ve kerııdılerııne m 
• ................ yı. .. . 

Mühlet bugün niıhayete erdi. B.ir çıoık fırıncılar kapalı ar 
tedarik edemediklerinden satıcılara ve bakkallara ekmek g· 
derememişlerdir. Bu yüzden bugün Arık.arada ebnek bllıhr 
olmuştur. 

Sıtına miicadele komisyonu 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Srtma mücadele komisy 

yarın saba!h sıhhiye vekili Refik B. ıtar~mdan açılacaktır. 
Komisyona Ankara mıntaıkası mücadele reisi Talat, Ada 

dan Ekrem Te7k, Konyadan Cevdet, Aydındc>n Mahmut, S 
sun.dan Enver, Kocaeliden Me<:it, İıtanbuldan Asım Beyler 
tirak edeceklerdir. 

Hayvan sergileri açılıyor 
ANKARA. 10 (A.A.) - Yarış ısla'h encömeni tarafından 

sene de on iki mahalde hayvan ser.gileri açılacaktır. Sergil 
temmuzda başlıyaraık birinci teşrinde bitecektir. Mayısta baş 
yacak olan at yarışlarına ait programlar da hazırlanmıştır. 

lngili~ kabinesi için tehlikeli l1aft 
LONDRA, 10 (A.A.) - Daily Mail yazıyor: M. Loid George 
rın Avam kamarasında işsizliğin günden güne artmasından ri 
layı hükumeti şiddetle ıtel'l!kit edecektir. Muhafazakarlarla lib 
rallerin bir kısmı mütıteıhiden hükumet aleyhinde rey verece 
lerdir. Bu münaseıbetle M. Baldwin ve M. Cotıc.il hükfuneıte k 
şı ağır ittihamatta ibulwıaıeaklandır. Bu hafta M. Mac Donald 
binesi için tehliıkeli lbil' imtihan devresi ol.acakttr. 

Noterlik kanunu Değişecek kimse yo 
ANKARA, 10 A.A. - Büyük ANKARA, 10 (Milliyet) 

Millet Meclisinin bugünkü içti- lstanul gazetelerinden biri H 
maında noterlik kanununun ii- riciye Vekaletinde alh müdii 
çüncü maddesinin tadili hakkın rün tekaüde sevk ediltceği 
daki kanunun ilııinci müzakeresi den bir diğeri de altı müdürü 
yapılarak kabul edilmiştir. Mec hariçte bir memuriyete tayi 
fis perşembe günü toplanacak- suretile tebdil edileceinde 
tır. bahs etmitti. Bu hususta Ha 

Devlet denıiryolları 
idaresi 

ANKARA, 10 (Telef~İa)
Devlet demir yollan idaresinin 
İstanbula nakli mevzuubahs de 
ğildir. 

ciye Vekaleti Müsteşarı Nu 
man Rifat Bey bana dedi ki: 

- «Vekaletimiz müdürleı; 
nin hemen hepsi genç unsurlar 
dır. içlerinden altısmin tekaüt 
de sevkleri mevzuu bahs değil 
dir ve olamaz. Harice gitmele 
rine gelince bu muamele bir us 
le tabidir. Altı müdürlın bariçt 

Türkiye-D~nimarka memuiyetlere tayini keyfiyeti 
de doğru değildir. Böyle bi 

ANKARA, 10. (Telefonla)-! tasavvur ve karar yoktur.>> 

~openhag fahri konsolosu ile Refahive kavnıakanıı 
tıcaret odası arasında temaslara , 
devam edilmektedir. Danimar- ANKARA, 10 (Telefonla)-
ka piyasası memleketimizden Refahiye kaymakamı vekale1 
ham deri ve kösele alac k p " ı 



uhakeme · ·neticelendi: 
uallim Bedi B. .1 sene 

HakRi 1arıK~Beyi 
aya mahkfim 4 

-yaralayan 
olmuştur. 

Yol, mektep 

Vilayet meclisi 
toplandı 

Bütçe için müddet 
temdit edildi 

Vilayet umumi meclisi dün 
Vali Vekili Fazfı Beyin riyase
tinde toplanmıştır. 

Binicilik 
Mektebinde 

müsabakalar 
Bu cuma gilnü 
mektep talim

haneainde yapılacak 

Üç senelik yol programı tan V 
zimi hakkında Nafıa Vekaleti - [ .J!;'~iCı.4 

Süt, yoğurt 

Şirket faaliyetini 
artırıyor 

Dün heyeti umumiye 
içtimaı yapaldı 

Zaro ağa evleniyor 
Koca ihtiyar diyor ki: "Bir mü
nasibini bulursak kaçırmayız,, 

• 

Son günlerini nerede geçirmek istiyor"! 

. • .. • . . Maruf ve yegane asırdidem 
~ıllı sut _maı:ıul.~tı şırke~ı he- zaro ağaya gün geçmiyor k,, •, 

ye~ umuın:yes_ı ~un senelik he dünyanın her köşesinden davet 
y_etı ~umıye !çtı~amı y~pmış vaki olmasın. Son günlerde bir ' 
t~r. İ~tı~ada şır_ketın yenıı f_'.I~ - dolandırıcının Zaro ağayı Ame- "T'••-... 
lıye~ı sut ve yag~rt, terey~g 1• - rika'ya götüreceği hakkında ya
H?alatı hakkında ızahat verılmış pılan neşriyat üzerine, koca ih- ı 
tır. tiyarı dün evinde bir muharriri-

&dl Bey muhakeme edilirken 
nin tebligatı, Nafıa ve bütçe en- r ..... l~!ılıl 
cümenlerine havale olundu. Bundan sonra şirketin lOObin miz ziyaret etmek istedi. Salıpa 

liralik hisse senedinin satılına- zarı'nın harap bir kahvesinde l 
sına ve .faa~iy.etinin tezyidine ka etrafındakilere geçmiş günleri \' h k Si

• Dahiliye Vekaletinden bir m U a eme tahrirat gelmişti. Okundu. Bun ' 
da (idarei hususi yeler müşterek 

-edi Beyin rar venlmıştır. anlatırken bulduk. Zaro ağa ba- ! 
Şrket .heyeti idaresi1?de M~.h kınız neler anlatıyor: : 1 

Dün iki doktorla ıı1ualliın 1 lalit 
Bey (li11Ienıni~lerdir .. 

neşriyatı namile) bir fasıl açıl-
ması bildiriliyordu. Bütçe encü- .. • • ~ . 
menine gönderilmiştir. Maarif Hukumet ~kanımızın ve bil-
Vekaleti san'at mekteplerinin h'.19s~ ~~§~~kil İsmet P.aşa Hz. 
bütçesinin muhtelif maddeleri - nın ~ınıcı.lıge çok ehemmiyet 
ne ilave edilmek üzre Vilayet i- verdıklerı mal r. 

met Nu:ı, Hasan !'fayrı v_e ~u- "- Hergün, Avrupa ve Ame-ı 
sameddın Beyler ıpka edılmış- rikadaki bir sürü karıdan, kızan 
tir. dan mektuplar alıyorum. İli~ 1 

Borsada 
beni isterler. "Gel, derler, bura .. 
da yemek içmek para boldııA 
Yangelip istediğin gibi keyfin~ 
bakarsın". İyi hoş amma dil bil-. 
~.er:? ki.. Gurbet diyarlarında r 
surunmekten korkuyorum. Bir 
çokları da, bana geliyorlar, "se-

~ Üddei umumi hadisede katil kasta olmadığı
ıı söyledi. Bedi B. l sene 4 aya mahkCım oldu 

darei hususiyesine beş bin lira Biııiciliğimize verilen bu e
gönderildiğıine 4 air muhasebei hemmiyet ve gösterilen büyük 

_ alaka sayesinde mühim inkişaf
lar temin edilmiştir. Memleke
timizde at·neslinin ıslah ve te
kamülü uğrundaki bu ciddi me

Teminat vermeyen 
acen talar mua

meleden menedildi 

Zaro Ağa 
·ı. •••••••• 
• Gireson meıb'usu ve Vakıt gazetesi sahibi Hakkı Tarık Beyi 
rı ti! kastile oenhetmek iddiasile maznun muallim Bedi B. Hak- sai pek yerindedir. Türk ve ci- Teminat müddeti biten borsa 

han t.a_.ı:ihinin ehemmiyetle kay- acentalan dünden itibaren Bor
detttıgı atalarnnızın şan ve şe- sada muamele yapmaktan men

ni Ameri~a'ya götür.eyim. Hem 1niden evlenmeğe niyetin var 
sen zengın olursun hem ben". ımı?" Güldü: 

Hey hey evlat, acaba ben bu -Bir münasibini bulursak ta
~abil zirtabozların, elin memle- I b~I kaçırmayız! 1lııdaki muhakemeye dün devam olunmuştur. . 

t· İlk olarak Hakıkı Tarık Beyin yarasını muayene etmış ~lan 
eratör Kerim Sebati B. dinlendi. Kerim Sebati B. şu şekılde 

ketinde bir iki fan finle bana ı dıye cevap verdi. Fakat şimdiki 
katakulli oynadıklarım unut-, kadınların derdi baştan aşkın
tum mu sanıyorlar? .. " rms. İnsanı kül edecek derece-· · hadette bulundu: 

ref do!u. n;ıuz~ff.eriyetlerinde yıl edilrni tir. 
maz bınıcılenmızin büyük bir . ş . -

'I'ar~ Beyin ilk yarasını ben r.u ve aksi tesiri!~ yaranın ı;nüm 
a lUayene ettim. O zaman fet- künülhusul oldugunu, Bedı B. 
· .i dühul etrafında barut lekesi yin müdafaa vaziyetinde .bulun 
t reınedirn. Ancalk hafif bir madığını anlatmış ve katıl kas
e·1~1Z1lık müşahede ettim. Bu tı olmadığını veancak kastı.g~y 

ııyete göre atışın yanın met- ri muayyen ile hareket edıldı-

hissei iştiraki vardır. Mıktan ( 12) ye balıg ~lan bu 
. . .. _ . . acentalar meyanında eski borsa 

Fazlı ti. Ktmal H. Bınıciligmızın inkişaf ve te- meclisi reisi Sadi B. de bulun-
. .. .. . . . .. rakki.~nd~ ?il.yük hizmeti görü maktadır. 

hususıye mudunyetının muzek- len Suvan bınıcilik mektebi mü-"f · · Borsa komiserliği, Mart niha-
keresi okundu, bütçe ve maarıı dınyetinden aldığımız atideki 
encümenlerine havale olundu. tebliği neşrediyoruz: yetine kadar banka teminat 

Zaro ağa son günlerde rahat- de müs:lf ve işveHymişl.~r: ..... 
sızlanmış. Diyor ki: ~u cıhet uzun uzun dusunul. 

.. . . mege muhtacmış ... 
- J?oktorla~ ılle tel><lµ hava Asırdide ihtiyara veda ede-

et~emı .soyl~?rar.. Ömrü- rek ayrılırken bir gürültü oldu. 
mwı soı_ı g~lenm Adada geçir- Mahalle çocukları, karşıki çar
n_:ege nıyetım var .. Fakat para dağın demirden direğini düşür
laznn. Şeıu:en:ıanetı~den _daha müşlerdi. Zaro ağa yirmi yaliın
f~~la para ıst~y.ec:gım. Alem, da ~ir delikanlı çevikliğile aya. 
yuz yaşındak1 ihtıyarlarmı pa.- ğa fırladı. 

e. bir mesafeden olduğunu tah ğini bu halde ise "failin fili ne
lın edebiliyorum. Fakat bu ticeyi geçemez,, kaideyi huku
ıninde bir kat'iycti riyaziye kiyesi mucibince 456 mcı mad-
tur. de ile tecziyesini istemiştir. 

mektuplarını tecdit etrniyen a-
Çatalca Mescit mahallesinin ka "T dr" •· · d ·1 k 
d h 

... d ··ıki e ıs sonu münasebetile centalarm mustafı ad edı ece -
astrosu a"'"ın a mu ye en- s·· · b" · "lik • d ı bl" -uvarı ınıcı mekteb ··te !erini .dün alaka ar ara te ı.,a 

cümeni.:ıin mazbatası kadastıv . . . ı mu -
h 

. .. d ·ıd· allımm zabıtam tarafından 14/3 etmiştir. 

Rerim Sebati Beyden sonra 
ibi adli Hi·kmet B. mahke-

1' 1 ye celp ve imima olundu. 

; llilımet B. ifadesinde "yara
ı 3 gün sonra gördüğünli ve ba 
n lekesi olmadığını ve mav

sistemindeki tabancaların 
ansız barut kullandıkları 

;i~ iz bırakmıyabileceğini söy 
ıkten 50nra en mühim nokta 

larak: 
~aranın ye«: çarptktan son

l ınJriAs edecek bir kurşun 
de miin*ün olabileceğini 

ldirmi..+ir y.- "JJ 

~akit gazetesi muhasip r_nua-
1 Adnan B. den sonra kitap-

1 Atlı.met Halit B. dinlenildi. 

llaiit B. dedi ki: 

1 
-- Tarık Beyi tanırım. Bedi 
· .eski arkadaşımdır. Bir ~tin 

1 ;'ak'adan bic gün cvveldır -
dı B. bana geldi ve ko~u.şur

. n Vakit matbaasındakı ışle-
1 mevzuu bahsoldu. Bana: 

-- Galiıba Tank Beyle aramız 
ılacak, dedi ve gitti. 
Muavin Buıtıa nB. Halit Bey 
n bazı l$tiisaratta bulunduk

sonra mühim bir noktaya 
tınae etti: 
- Halit B. acaba şu hidiseyi 
rhtıc bir kute i'htimal vef"ir

tr ıni? 
liaiit B. cevap verdi: 
- tki birbirini çok seven ar
aş arasındaki. hadise beni 

şırttı. 
Bu esnada maınun vekili Se-

. Yettin B. dedi ld: 
-- İddia makamı gariptir ki, 
va safahatında hep müvekki
aleyhine varacak şekilde su 

. ler soruyor. Bir hadisenin ha-
1ltatını ararken her iki tarafı 
öl düşünmek mevkündeyiz. 
llu.rhan B. cevap verdi: 
-.. Makamımız yalnız hakika 

_rı t.aharrisi ile uğraşıyor. Hat
bıı son sualimizi gene maz

tın lehine sonnuştuk. 

?vıuteakıben Bedi Beyin pal
~ kendisine giydirilerek tat

tat Yapıldı ve muavin Bur-
B. iddianemesini derme

n etfı 
ı:ı . 
~an B. çok etraflı ve ha-

eyı taın .. 
ı~ arnen izah eden mu-

q1nda rıarh;.., ...... 1 ... : .. nlr1115'11-

ey.:tme gon en ı. 1930 C .. .. 
uma gunu s.a H,30 da Bunun üzerine 4 acenta ko-

Maznun vekili müdafaada bu Millet mektepleri için 92') Pangaltıda mektebi•ı t imhane miserliğe müracaatla bugünler-
lunarak hadi5cnin hatacn va- bütı,esine munzam tahsisat ve- sinde binicilik talimlerı, mani de teminat muamelesini ayptrra 
ki olup şahsi şikayete bağlı da- rilmesine dair maarif müdürlü- müsabakaları ve süvari oyunları c ki b"ld" · ı d"r 

~~k içinde ya~atıyor .. Benim - De gidi arlanmazlar! diye 
yuz yaşında ogullanm torunla- haykırdı. Bir sürü çocuk, kor-
nm var .. " .. .. kudan titreyerek kaçıştılar .. 

va olduğunu bildirmiştir. ğünün müzekkeresi okundu. icra edilecektir. a arını 1 ırmış er 
1 

· 
Vilayetimiz dahilinde 950 der M"" b k 1 ili · .. Acantalarn mühim kısmının 

O .esnada kapı onundcn ge- Koca ihtiyarın, o demirden 
çen bır g:nç kadın, ~oc~ ihtiy_a- d~reğ·i kuvvetli kollarile tüy gi. 
n oturdugu YC:rde dımdik dog- bı kaldırarak yerine koyduğum: 
rulttu. Zaro agaya sorduk: Ye- hayret ve gıpta ile seyrettik. Neticede mahkeme Bedi B. 

yin "Katil kastine mukarin ol
mamak suretile ce<rh maddesin
den bir sene ve Tarrk Beyin 
meb'us olması hasebile 3 de bi
rinin ilavesi suretile 1 sene 4 ay 
hapse mahkumiyetine ittifakla 
karar verdi. 

Müddei umumilikten: 

sane açılmıştır Kadın erkek viz u~~t ~ ~ a~a ~ yık;:ıute~a- biten teminat müddetlerini lıe-
45000 talebe v~rdır. Masraf ar- yir/ı3 1 ~~·~r~. e ec:t r.A e- nüz temdit etmemesi dolayısile 
tmrştır Bunun için 10 000 lira lıkl 1 ~rt~h u u ıy.e yo d u~ tc;- dün borsada göze çarpacak de
mun~ tahsisat ·ist~niyordu ahr3 ~§ \ar etmış : a ımı~ın recede bir tenha1 ık husule gel
Bütre ve maarif encümenlerine., ter:ceıkol a?bgenç zha. tanınb. g!3~- miş ve borsacıların eski ?raretli 

" erı u ma ırane ımcı .. ··ı ··ı·· ı ı kalma havale olwıdu lik ıaı· 1 t - ve guru tu u muame e en · ım ve oyun arının emaşa-
Ruzn:ıunede başka bir şey sına bütün halk davet olunmak- nuştrr. 

yoktu. Meclisin de kanuni müd- tadır.» Diğer taraftan, esham ve tah 
deti çarşamba günü bitiyordu. viat üzerine muamelenin dunna 

Maar/He sı da bu sükı1nda amil olduğu 

Madenciliğin 

Yeni karıun Madencil~r 
Birliğinde tetkik edileli 

Vali Vekili Fazlı Bey dedi ki: ı • 
· · · K i~ kild söylenmektedir. 

Yankesıcılıkten maznun a- ·· ·· ··dd VS ar orta 1118kle 
ııımpaşada Dere mah_allesinde . ''.- Çar~a?1ba_.gunu mu et - Borsa.meclisi._ bu ~ususta yap İktısat Vekaletince hazırla- bütün muzu şeraiti ortadan kal 
Bekçi Niyazinin nezdınde mu_ bıtıyar. Lakın .h?tçe çı~a_:ılaı;ıa binde hon/eraııs tığı tetkıkat netıcesınde ~azu:- nan Yeni Maden Kanunu, ma- dırmaktıa ve maden i.şlerile 
kim iken ikametgahını ~er~ı:de- ~ı~tı~. B~nu1? ı~ın ve Vıl~yetı~ Dün, pazartesi olmak hasebi_ ı_8:dığı rap~ru l!or:sa koınıserlı- denciler ~!rliğ~in.~e m~tal~sı meşgul olanlara siihuletle dolu 
rek bir semti meçhule gıttığı an ~alahıy~~ıne ıstınaden mKuddf~tı le ög-leden sonra Üsküdar k -k gıne tevdı etmıştır. alınmak uzre bırlige gondenl- yeni bir yol açmaıktadır. Kanu-

- z··ık·T h k onbeş gun uzatıyorum. ey ıye er e · · 180 dd · iıh · ed !aşılan ~hmet oglu ~ u 1 a ti Dahili e Vekaletine de arze- ortamektebinde zirai,sanayi mu Raporda, esham ve tahvilatın mı§<tı. ?1a. ~ tıva en ~~111 m~~~'.1cilere temin edece-
kkı.n~akı muh~kemenın 24-3-30 :İi orv.m~ Heyeti umumiyeden tahassısı doktor Fuat B. tara- bankalardan çıkarılmamasuun ka~un P~OJCSı ~ır buçuk ~yd~ 1 gı en buyuk faydalardan biri 
tarımne tesaduf eden perşembe Y ·· · 

1 
d b""t .· t k fından "Türkiyenin iktısad"ı va mahzurlanııdan bahsedilerek ben tetkık edılmekteydı. Bır- bundan sonra memlekete harir. 

. .. d Ü k .. d A ve encumen er en u çeı;ı e - - rk d"" · · "' giınu saat 10,30. a s ~.:r !is _·ar temdide hacet kal•'!'ad;n çı. ziyeti ve gençlik" namı altmda hulasa tan deniliyor ki: 1 .un son ıçtım~ı yaprn~ş .v~ ten sermaye getinnek imkanı-
liye mahkemesı ceza a ım - k ·ı · · ,, cok faydalı ve kıymetli bir ko . . . • tetıkıkatının ı.ımumı netayıcını nın hisıl olmasındadır Şüphe 
ğinde rüyet edileceği. arma arını rıca ettım . f erans verilmiştir. n- «Kambıyo ve para ışlenle ala hulasa etıni.ştir. yok ki büs1>ütün başı ~ hıra-

-- ....... .._ kadar olan altın satışı serbest B · · d hi · · kılmamak ·ı 0 h · • __ _. • ••il •' Bu konferansta Avrupa ve b k ld - h ld h t h u ıçtıma a rlik ıdıare he- şartı e u ancı ser-

i 
Amerikadaki kümes hayvantatı ~~t 1 ~gık ~ ~es ~ve a - yetinden maada Balya Şirketi, maye memlekot namına bir ka 

Kadınlar yurdu Tayyare P yan- yetiştirmek ve teksirederek bun vı .~ md and~lar an .adınmb~ııınf a İııveç ve Alman Krom ıiıketle- zanç te~il edecektir. 

b 
musaa e e ' memesın e ır a- . k"" .. ad ·m · 

Kadınları ralıştırma yurdu gosu ugün !ardan fenni surette. f~zla civciv yda yoktur. n, omur m en ~I . etı, cenu- Ben birliğin tasvibini kaza-
.. ve yumurta almak ıçm sarfedi- . • . bt Arııadolu ve Türlciye krom nan kamın projesini hamilen 

yeni binasına nakledilmiş olup kilecekllr leı:ı mesaiden, istihsal. .kılınan . Esham ve tahvılat ta altıı;, gı- ş~e~eri'.. Bulgar da·ğ· ~ad~ bir hafta 90nra Ankaraya ide-
iş tezgihları kurulmağa başla- Ç8 ••• azım menafiden ve Tilrkıyedeki hı s~rbest satılm~ı ve ~atta ec şıriı.etı.' Tur_k madencılık şırketı ceoom, Kanunun bir an egvvel 
mıştır. Yurt bir taraftan faaliye • bi m mleketlenne ıhracına d d ,.. te geçmiş olmakla beraber bir . tavukçuluk, arıcılık, meyvecilik ne. e . . . mUessıslerm en maa a memlo- intacı için ricada bulunacağım 
taraftan da kalorifer tesisatı ve Tayyare pıyangosu~un 8 i'.1- dutçuluk, fidancılık, bağcılık ve mlisaade edılmelidir. Ancak bu ıketimiadeki bütün maden şir-
bazı noksan olan mefruşatının ci tert;p ikinci keşidesı bugün sütçülükten bahsedilmiştir. suretle memleketten çıkacak o- ıketlerini temsil eden 15 aza bu-
ikmaline çalışılmaktadır. D.::ı. . konferans salonun- Bundan sonra Avrupa ve A lb~ esham~ tekabül ede~ ·ıkanı-: luntnuştur. Geç vakte kadar d• Ku" tah T J h tt 

merik d b 
1 1 

- ıyonun pıyasamıza getın mesı vam eden müzakerat neticeein ya- avşan ı a ı 
- .. .-

Rad)O şirketi 

İstanbul Radyo ıirketi heye
ti umumiye içtimaı bugün An
kara'da yapılacaktır. Bu seferki 
içtima ikinci içtima olduğundan 
ekseriyet olmasa da toplanıla
caktır. 

Radyonun yeniden e.~i~yon 
larma başlayacağı çok umıt e
dilmektedir. 

Eczacılar şirketi 

Aldığımız malfunata göre ec 
zaçılar, aralarında tesis edece~
! · · ket için Jazııngelen mu-
erı şır. im 1 rdır da çekilecektir. Bu keşidenin 
saadeyı a ış a · ·· ··k "kr · · 35 b" " d ·· eczaçılar cemiyetinde buy~ ı amıyesı ın .. ra ı~. 

. Bu~ lacak ve bu iş de Keşıdeye yarın da devam edı-
bır ıçtıma yapı lecektir. 
ıröriisülecektır. 

a a un arın ne suret e • a b • lm ı d · · 
Pıldıg- b"" .. k t kkı , mec un o a ı ır. de kanun proJcaı hututu umu-

ı ve ne uyu era yat . . . . . 
ve tekemmülata varıldığı anl.ı.- Bu surette hem memlekete mıy~ılc, hatta küçiil b• tadi-
tılmıştır. Üsküdar halkının el- kambiyo girmesi ve eıham ile le bıle muhtaç oJmaksızm, tas
lerinde bulunan bahçelerden, a- tahvilattan mali işlerde istifade vip edilmi~tir. 
raziden ve mevlriin çok müsait edilmesi mümkün olacaktır. Birlik umumi katibi Sadret-
ikli~inden ııe suretle istifade Maamafih eıham ve tahvil&. tin Bey tasvip edilen projeyi 
edebıl~.cekleri anlatılmı~tır. tın harice çıkarılması mahzurlu hamilen önümüzdeki hatta için 

Üskudar orta mektebınde her ·· .. ıd·· - ·· t kd" d ı "b" de Ankaraya gı· decektir. haft t 1 b · . .. 1 f' b" goru ugu a ır e a tun gı 1 

ANKARA, 10 (Telefonla)
Kütahya.-Ta~ hattının kır 
kıncı kilometrosundalci Değir
men iıtaaiyonu yakında açıla. 
ca}gtır. Bu civardaki «rom ma· 
deninde iki bin amele ı;alışmak. 
tadır • 

k f
a a e e 1~1ın gkoy eldna_ı ır memleketimizde satışı serbest Sadrettin Bey pro1"e bııkkm-

on erans verı me te o ugu ve b k 1 ak d . 111allg• miJll.attl•l'°rl 
taıeb 1 · .

1 1 
.1 Ü k""d ıra ı ar sa ece ıhraçı mene da aJtideki izahatı venni";r: JJ'ıı "" /"" "iı' .., 

e erm aı e erı e s ı.ı ar d"lm · · ,.-
halı, d be .. d b" . ı esı maksadı temm edecek- if Jıongr•sl .ına a on ş gun e ır yı- t" - Yeni kanun muhtel" mem "' 
ne mezkQr mektep tarafından ır. leketlerde tedvin e?i~en Kanıun ANKARA, 10 (Telefonla)-
sıhhi, iktısadi, i~tim~. v~ ilmi tehi muallimlerinin birleşerek !ardan alınmış . f~kırlerle ve Maliye müfettişleri kongresi 
k?r.f~rans~ar verıle~e;Ç"ını ve Ö- Üsküdar halkından ilk tahsil ~emleketin şeraıtı de. naz~rı 1 yarın maliye vekili tarafından 
numuzdekı cum~ gunu doktor fevkinde tahsil görmek istiyen- dıkkate alınarak tanı!:ım edıl- açılacaktır. 
Osman Şerefettın B. ~arafrnd~ !eri meccanen okutınağı deruh- miştir. Bu kanun meclisten çık
da verem hakkında aılelere '>ır de ettiklerini de takdirle öğren- t~ktan sonra, değil, Avrupanın 
konferans verileceği haber alın dik. hatta bütün dünyanın en mlite-
mıştır. Bu hususta tertip edilen pro- kamil bir maden kanununa ma

Ha yırlı bir teşebb11s gram, müsaadesi alınmak üzre lik olacağız. 
Bundan başka Üsküdar orta maarif emanetine tevdi edilmis Yeni kanun memlekette ma-

erket mPktebiJP kız 'llin'at m~k. tir. • denciliğin inkisafıııa mani f)Jan 

--~·--
•• 

Yırtık paralar 

Yırtık paraların tebdili hak
kında İstanbul Ziraat Bankası
n" henii:ı: bir emır gelmiştir. 



~ Asrın Umdesi "Milliyet" tir. 

n 11 MART 1930 
Bo iDAREHANE - Ankara caddeıi· 

o. 100 Tel&'raf adresi: Milliyet, lı. 
nbul 

E 

Romanda hakikat in hissesi- etmesi romancılık itibarile pek Allaıhım ne büyüksün! Ne ka 
ni tayin etmek için romanda güzel bir şeydir. dar zaman evvel olduğunu ha-
hayal in hissesini de göz önüne Tarih vak'alarının roman ve l k l' d k' f tırlıyarnryorum, bir iki sene ev- Tbiat ile sanat arasında mu-

San'at ve Tabiat 

on~ Telefon numaraları: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

a ~a az~ ır 1
• tam ve etra - tiyatroda tahrifi o kadar ileriye vel bu su··ıunlarda "Bı'ze yağ- d'' kil 

lı bır tahlıl yapılınış olsun Ro tabak"t arayan un sanat te-
. ,. . · • gidebilir ki, mesela Sahiller mur ve dolu yağd~acak yere 

man dedıgımız eser, her şeyden "Orlean Bakiresi" adlı tiyatro- Yarall)bi, yumurta yağdırsan lakkisi artık bunamıştır. Ve bu-
Kızlar ve oğlanlar 

ABONE ÜCRETLERi 
Türkiye isin Hariç için 
400 kuruş 800 kuruş 

~"'.vel_bir s~n'a_t ~seridir. B~nun sunda "/eanne d'Arc" 1 muha- ya!,, demiştim. İşte düam ka- güne kadar daima zannedilm!ş-
ıçın hır tanlı gıbı ondan sahıden rebe meydanında ölmüş gibi tir ki eseri sanat tabiate ne ka-
lın k' l · t It la .. . bul olundu. Yumurta o kadar 0 uş va a ar ıs eme zım_ gosterır. Halbuki bu kahraman b il k' ş h dar sadakatle meydana gelmiş-

gelmez Romanın mevzuu esa- F kız İ T 1 . o aştı ı, ya.kında e rerna-
sen muhayyel şahıslar ve mu- d!ansızk ıhnınk ngı tz ere esır netinin tavukları yumurtlamak 750 .. 1400 " 

, uşere mu a eme ve ateşte t · b'l d · _ _,. 
hayyel vak alardır Hatta ro- kıl k .1 . l~f d'ld'ğ' an mennetmesı ı e erpış cuı-• · ya ma suretı e ıt .. e ı ı ı r A k f k ı k 

Gelen evrak geri verilmez man tarihi ş~hıslar arasınd~ tarihçe muhakkaktır. tıyorh. l r.tılikt' zaı t~k~ ansızd ı -
geçmiş hakikı bir vak'ayı tasvır . .. .. . . an, a sız en şı ... yet e en-

11 filddeti geçen nushalar 10 kuruştur. ederken bı'le tan'hı'n kaydettig·ı· .Göruluyor ki, romanda tasvır ler, sofralarında mayonez, hele 
. u .. a, Gazete ve matbaaya ait işler için d l h ' J 
· n şahısların hüviyetlerinde, vak'a e. 1 en şa ıs ve va_J<: ala_rı_n h. ak - terbiye görmek istiyenler he-e, i müdüriyete müracaat edilir. k" lm ld - b Ö 
ı.lma Gazetemiz ilanların mes'uliyetlni nın cereyanında, sebeplerinde .1 0 ~sı ve 0 ~g~ gı 1 g ste- men bu bolluktan istifade etsin 
hus,ı kabul etmez. muhayyel tebeddüller yapabi- rılmesı şa~ de~ıldır. Fakat ~u- ler 
edı lir. Mesela Namık Kemal mer- na -~u~b~bı~. tsbı~lmolm~sıl, olabdıfe Bir şey düşünüyorum. Ya 

Eks BU G" \NKÜ HAVA humun Cezmi sini ele alalım. cegı gı ı gosterı esı e zem ır. b rt h . . . '-' · K' · · - h · u yumu arın epsı cıvcıv 
1fit l Bu romanın neşredilmiş olan ı~sen.ın manamıyacagı an- çıkar ve onların hepsi de ıl:ıoroz 
~'dır l>Un hararet en çok ı ı,5 ın az kısmı üçüncü Murat devrindeki kuladelıklerle dolu bir masal, 1 ·'-alı 1c- _,_ 1 1 
1 '8 derece idi Bu .,;;n hava hafif 1 ancak çocukları eğlendı'-bildl 0 ursa, sm1 ne ....... r geç 0 ur· 
ısor• . ~- raı. harbine aittir. Hikayenin _. . ! . , ·~ -
ıe p." •~mtırlu. ruz~ar J, •dos esecektir. esas şahsı olan Cezmi bütün bü- g;_ı gıbı, ~nanılmaz vak alarla ma ÇUVAL DA y APIYORUZ ı 
teııı tün hayali bir insan değildir. tL ~a"?al .~ır roman da anca~ pek , . . ,, . .. .. 

1400 .. 2700 .. 

•aml • A ~ - zuhur eden sipahiler ihtilali re- humun hır çok romanlarında Ö- buyük harflerle yazılı ıdi. 

se o kadar muvaffaktır. 

Halbuki ressamın tablosun. 
da ağacın yapraklarını saymak 
istiyen budala zihniyet, sanati 
tabiatin mukallidi olmaktan 
kurtaran bugünkü sanat anlayı
şı karşısında ancak bir karika
türe mevzu olabiliyor. 

Sanatten anlamayanların san 
at eserinden bahsetmeleri zaten 
bir facia olmaktan çıkmıştır. 

Bugün lokomotif çizmek isti
yen ressam, bir çivi olup demir 
yoluna perçinlenmektense bir 
tren kazasında gebermeği ter
cih ediyor. 

V ~'~~ çüncü Mehmet zamanında Ye- ıpt~daı msanla~a zevk ve~r. Me- . ~olıtıka nın ık! uç gun evel-
na _'1'!.12 ~ ıt mişçi Hasan Paşa sadaretinde sela Ah~et Mıtat Elendı me~- k~. lb~.r numarasında ilk .s~yfada 

~ · 1 · d 1 · h' k' 'b' yle tshayyfJl ler vardır ki, bun- •<r 1 da 1,, .ır tet, ıs enn en o an sııpa ı atı ı 1 · d'ld' -· 'bi lab'l -..uva yapıyoruz· Eserini tabiate benzetmek 
ıizll'j , . Cezmi' nin ta kendisidir. Gene ar~~ taks':'1r e ~ ıgı gı 0B.lfı e- Aman allahırn ~hi mi? De-. Fransız teki f h'k~ · K 1 cegıne ımse ınanamaz. ı arz için benliğinde fevkalbeşer bir 
:>rsı 1 1... .1 :y:l~~ır.en ı~m p~ns .~- Paris' e ilk defa, hem de bundan mek bu gtinleri de gördük. Çu- kudret tevehhün eden mtitevef-
tic r1ın e 1 gıray ve azıgırayı e elli, altmış sene evvel giden bir va! da yapıyoruz ... O halde me- fa Yunanın putperest sanatkarı 

ıell Fransız heyeti Londraya git- ran şahı Mehmet Hudabende, t" k" h t b' k sete kalmamıQtır Yalnız neka-
•·lk b"'- • k f d - 11 H Abb . ur un ora aya ına ır aç ay " .. o d - lahtl .. d bo 1 b rıa ~ ten sonra ,,;.un on erans a ogu arı amza ve as mırza f d F 1 d f 1 .. dar çuval yaparsak yapalım Y ugu n ıçın e Y u o-
.J 'd f ı· x · - 0 zar ın a ransız ar an az a nu , 

e ıenı en aa ıyet devresine gir- lar, vzdemır oglu sman Paşa, f tfğ' d - bi . . mızrak çuvala sığmaz • yuna yatıyor. 
'aya;i. Bundan sonra artık i~Ieri v. s. <ie hep tarihi ve hakiki şa- b~.z .~ pı ın.e', yalız ıgı r pıyd~~ı.n · · 

" utu11 arıs e eyecan ver ıgı Bu günün çocukları kürek 
rdi!h an evvel nihayete erdirmek hıslardır. Bununla beraber ge- h t s··ı M 1f d- KERBELA CEMİYETİ 
B . -1 1 1 - 1 1 k b h 1 d · ne, ya u u eymanı usu s - mahkumu gibi müzelerde uyuk 

İ· a:ayretı e ça ışı acagı an aşı ı- re u şa ıs ara roman a ven- 1 k h ·b· d h .. 
· F d k b' b h l k k l k k ı a ramanı gı ı a a on uç, Ah, Kerbelii cemiyeti ; hani layan Afroditi parmaklıg-ın ar-ı-ım or. ransa a ai ıne u ranı en ara ter er ve gere vu U- d.. d b' - B' 

d k ·· .. d 17 ş b .. .. . on ort yaşın a ır çocugun ı. terkos şirketinin zulmüne kano::ı dmda teşhir edilmiş bir fok ba-
ıı J ması yuzun en u attan atın .. b.u. yuk_bır kısm.ı hayal ma_h zans ka_vserlig"i ve Batini Şey. .., 
1 te1eri faaliyetine sekte ariz olan l d Eg-er d bıyat tarıhı halkın hukukunu müdafaa et- lığı gibi seyrediyor. Bir fotoğ-

su u ur. • e e - hülcebelleri esrarına nüfuz etti- -"· ·· ·k·ı· ı d" ü d''ğüm -ı f bu · b 1 · · "h' b' d" ·· kt m= uzre .,... ı ın uş n u r f ob1'ekt'fi 'b' t b' t d k m;ı,-on eransın yenı aş ıyan mızın mu ım ır onum no a- ğine nasıl inanılabilir? Bu türlü ıJh 
1
·....., . ? y . . a ı gı ı a ıa e sa ı 

en ':inci faaliyet devresinde ne sı olmak lazımgelen bu kıymet- masallar doğrudan · doirruya m d ayye ceınıyet. :.. ~tış ımk- kalmak istiyen işgüzar boyacı 
ı ofeticelere varılacağını kestir- li romanın ikinci ve en canlı kıs B G · K k · q ş }, da ımıza ! Terkos §ll'ketı mu a bugün kavdan ateş çıkarmağa 

'\ek kolay değildir . Büyük saf- mı da yazılmış olsaydı şüphesiz 1 att~~ il '::'· (t al~sı:l. 8 
velesini ' temdide çalışıyormuş uğraşan iptidai insandan fark-

t harp gemilerinin ilgası yeni- lstanbulun o asırdaki saray ha- ksbmalı . e rsbpd zedngıbgı kı mbe!1 Allah bahtını karartsın! 
1 Ü . .. . . ı e erın ma a ın an aş a ır sızdır. 
1 ~en mevzuu bahsoluyor. yatı, çiıncu Mehmet, Yemışçı şey değildir FELEK 1 . . . 
• dl • • Hasan Pş. Güzelce Mahmut Pş. . · . Tuvalı tabıate aynalık vazı-
'" ~ Sekız sene evvel W?shın~- Şeyhislam Sunullah El. ve Poy Şu tahlılden anlagılır kı, ro- --,fesi gören ressam efendi sirkte 
ıyeıVn k?nferansında. tahrıp edıl- ıaz Osman, Hüseyin Halife, v.s. manların gerek mevzuları, ge-ı~@ perende atan. bir canbaz gibi 

ıelerıne karar verılen harp ı;e- 'b' . h' . 1 . d d rek vak'aları ve şahıslarının ka- . 
ıilerinin tayin edilm~ olan gı ı sıpakı ~eısh~rlı .eht~ol!111.aNn a rakterleri hayal mahsulüdür fa •r ıcrayı maharet ede dursun. 

1 ,. "dd d h 1 
1 

yaşıyaca , sıpa ı er ı ı a ı a- • ı H' h 1 ' ııı etten a a evve parça- k K 1,. k 1 ·ı b' .1 kat bu hayal tabiilik ve makul- ıs ve eyecan arını mor ve 
ıhı ~ d" .. ..1.. mı ema ın a emı e ır mı -
11. ıınması uşunu uyoc. li ihtilal ve intibah gibi parlak lü~ .şa'.tile _mukayl:'e~i~. Hayalı eflatunun ahengine karıştırarak 
F. f, ı:a~at. Londra. konferansının hatlar altında tasvir edilmiş o- mızı ~ır ~~ır hayalı gı~ı zevk ve fırçasının en güzel mahsulunu 
!!:,l,u ıkıncı de~resı başlaııken da- lacaktı. hevesımızın kanatle.rın~ bağ- Düşer••• veren delikanlı sanatkar, gözle-
·ınLa şayanı dı~kat ol.an keyfiyet larsak.romhanl''kımı.zın bid.~ şıllre ben rini tabiate değil iç alemine 
lın ransa tarafından ortaya atılan Hakikati halde sipahi isyanı zemesı te u esme uşer z. Matbaada oturuyordum.Genç 

N k K l • · t t çevrmiştir. 
ııııtir tekliftir. amı ems ın asavvur e - 1. NECMi arkadaşlardan bi'fi içeri girdi. 

•••ıcll K mek istediği gibi milli ve vata- Dedi ki: Delikanlı sanatkar, engin 

Size peşin söyliyeyim, ev
velden haberiniz olsun: Bu an
latacağım çok ahlaki bir hika
y~dir. 

Hoş, bu hikayenin gayri ah
la.ki olduğunu esasen iddia e
demem; çünkü .. 

Çünkü mesele herkesçe ma
lumdur: Nuri Bey kıza ve oğ
lana düşkündür. Bu hal onda 
hastalık halini almıştır. Bunu 
bilmiyen yoktur . Kansı da bi
lir. 

Nuri Beyin karısı Şahnazar 
Hanım, ilk zamanlar kocasını 
çok ıkıskandı. Kavgalar etti, ay
rılmağa kalktı; sonra .kavganın 
ve gürültünün fayda vermedigi 
ni göırünce kaderine rıza gös-
teı:di . 

Şimdi artrk Nuri bey her is
tediği zaman çıkıp gidiyor. 

Şa'hnazar hanım alıştı. 

Şimdi, her gece }l'Ctnekten 
sonra Nuri B. şapkasını alır: 

-Karı ben gidiyorum der ve 
gider. 

Karısı: 

-Nereye? diye sormaz. 
Bilir ki kocası kızlara, oğlan-

lara gidiyor. 

Nuri pey kızlara, oğlanlara 
gider yanına papas herifler alır, 
gece yarılarına kadar, hatta ba
zan sabahlara kadar vakit geçi
rir, gönül eğlendirir. 

Nuri bey bilhassa dokuz kız, 
sekiz oğlan düşkünüdür. Altı 
yediye de güler yüz gösterir. 
Fakat sekiz dokuz kız, oğlan 
olurısa gözünün içi güler. On 
kız, on oğlan olursa bana sekiz 
veya dokuz gönderin der. 

Nuri Bey kızların, oğlanların 
rengini, şeklini in t~hap etmez . 
Eğer sekiz veya dokuzsa kum
ral olsun, sarışın olsun, esmer 
olsun, hatta arap olsun, mak
bulüdür. ~ '[, onferasta Fransanın donan ni bir ihtilal miydi? Bu mesele 

ıa hususund f d k • 1 k t ••• - İngiliz düşüyor! bir his denizinin dibinde inci-9 a e a ar 1 e me- romancıyı hiç alakadar etmez. G 1 k' · .. ı 
1 isteniyor. İngiltere ile Ame- Okuyan da romanı tarih diye H z t n T t o zaman kendi kendime: den çocuklara gebe olan istirid- önü unı severse, guze O· 

1ı'k d .. t k eın ı·yare eın ı'care yeleri arıyor. dur derler., J • a arasın a musava esası a- okumıyacaktır. Onun için Na- - Düşer mi, düşer! dedim, 
r< ırlaştınldıktan sonra Fransa- mık Kemal' in kendi ruhu için- düşen sade İngiliz mi ya .. İn- ELiF NACI Karşılarına oturur, eline alır, 

ın Avrupada öyle pek kuvvet- deki vatanperver ihtilalciliği HER TÜRK san sokakta düşer. Gün gelir, 
,pi! bir donanmaya malik olması bundan üçyüz elli sene evelki tongaya düşer . Meyhane, mey- maık şartile en zaral'Sızıdır. Has 
• 'oş görülmüyor. İşte §İmdi de bir isyan vak'asında tahayyül Yeni ANKARA'yı görmeli! hane dolaşır da saibaha karşı ha ta olursunuz: 

bu 1una mukabil M. Briand şöyle 0 . . ra düşer . Birinin ötekine işi _ Hararet düştu" . . dı'ye se-
emek istiyor: nun ıçın d H k ki - . 

11 • üşer. ep er e er degıl, ha- vinirler . Faıkat naıbız düşerse 
oı•1 - Peki ... Bahri kuvvetimi- selametini temin etmiştir · O- 20 Nisan 1980 zan da kadın düşer · iyi bir alamet değildir. Bazı ii-

1 ~azaltalım. Fakat A,merı'ka n.u.n için. fazla olarak.Fransa.ile H 1 k d f 
b 1 b h d kd em on ar ço e a sokakta lere girersiniz ki, karlı düşer. 

•
u

11
. e İngiltere bizim emniyet ve . oy e ır mu_a e enı.n a . ın~ Milli Sınayi Numune Sergisi'nl d - .1 1 d d.. 1 

1 

ag t hm ed 1..... ı egı çatı atın a uşer er· Du''şmenı·n gu"lu"nç olan taraf-r '.elametimizi tekeffül etsin- yanaşmıyac ı a ın ı ouı- -
ı ·r' lir. İngiltereye gelince, Lond- Ziyaret et! Ben böyle düş.:ne nevilerini !arı da vard,r: Adamın takma 

1
11 

• F~~nsa bunun üç devlet ara- ra. hükumeti c.~miye.ti akva~ sıralarken tanıdık biri dah·a gö- diş-i düşer. İhtiyarladığı zaman 
r" rnda aktedilecek bir muahede mısakı varken böyle hır taahhu •.. ' "-.. -----·-··~ r~ndü · Elinde pırıl P.~rıl ~anan çenesi düşer., Askrsı kupup 
• e teminini istiyor. Fakat sırf dü lüzumsuz ~ulac~ktı;. Fakat ~··••••g••••••-;ı hır altın kordonu gosterırken pantalonun düşer. 

7. ı.vrupaya ait bir işte, yani bir kolayca ta.hının. edılebı_lecek ?- Bir muadele lı dedi ~~d d" .. d" 1 Korkunç düşüşler de var-
z, a.vrupa devletine ait bir mese- l~n bu ne.t~celerı M. Brıand hıç Bahınısız y11ı•ru lahay- - en uşur um_: .. .. .. dır: Bir badireye uğrayıp kelle-
P. ede Amerikanın herhangi bir b~lmez mı.· Fransanın maksadı dl Baht.~ız yurt. . .. H~k!<ı var· E_l l~n.duşuruld~- si düşer. Kimsesiz kalır, soka-
tı ıaahhüde girmesi kabil midir? .. , hır k~re daha şunu ileri sür- Hiaıaye/Etfal Millet yal'-ı gu ~~bı ele de dusulur. Hele dı- ğa düşer. Hırsız olur, polisin 
n(•merikalılara bakılırsa Kellog mektır: d u l ı h t le dusmek bunların en fenası- ı eline düşer Gelin olur teli dü-

ımı mesu meu. e e 1 · • 
ı ıisakı dünyada harbı kanun 

1
. Evvela emniyet tesis edilsin, .-- 'il"IP • dır· 

1 
şer. Sıra gelir hulyaya düşer. 

n~~rici ilan etmekle devletlerin teslihat kendiliğinden gelir!... , Yola dıişmek, yayan olma- E>yanm fiati düser. Sac;kıran 
- -

olur, saçı düşer . Sarığı düşer . 
Ele iyi bir parça düşer . İnsan 
dara düşer. İyi bir yara düşer: 
Bazan da meselde olduğu gibi 
kel başlı kıza düşer. Ramazan 
bu seneler olduğu gibi kışa dü
şer . Gönül bazı şuna bazı da o
na düşer. 

Hepsinden tatlısı Piyango 
düşer. İyi bir vuııgun düşer . 
Bize filanca işten çekilmek dü
şer . Dalgaya düşer. İş başa dü
şer. İt~bar düşer, kılığı, kıyafe
ti düşer. Kolu düşer. Eşe dos
ta düşer . Düı;ıer, düşer, düşer ... 

Ah, ne olurdu bu kadar dü
şüşlere göre şu fakirin cebine 
biraz para düşseydi!... 

M.S . 

okşar, sever, kaldırır, ta yak 
dan bakar ... Amma işte o k 
dar. Fazla ileri gitmez: öpm 
bile ... Onun aşkı yalnız elşa 
kasına inhisar eder . Onları el 
den düşürmez ... 

Garip şey değil mi ? 

Fakat, biliyorum; siz nede 
Nuri Beyin bilhassa sekiz, d 
kuz kız ve oğlandan hoşlandı 
ğını, neden on l•ız ve oğlanda 
hoşlanmadığını anlamak isti 
yol'Sunuz . . . O iki kız, iki oğ 
landan da hoşlanmaz . Eğer ik' 
ıkız, veya iki oğlan verirlers 
sekiz dokuz isterim der . Elin 
bir kız veya bir oğlan g~rse 
Aman sekiz olsun diye heyeca 
na kapılır. 

Nihayet yorulur; bitap dil 
şer; veya elinde parası kalma 
O zaman kalkar evine gelir, kıı 
rısmın koynuna girer. 

Nuri Bey lkumarlıazdır . Ba 
kara oynar . Sekiz dokuz me
raklısıdır . Elinde bir k

0

ız veya 
bir oğlanla sekiz ddkuz oldu· 
mu para kazanır . 

Dedim ya, anlatacağım hika· 
ye gayrı ahlaki değildir diye ... 

M.M. 

Meklepeliler müsabakası 

İtilafın halline doğrL 

43 üncü haftanın 3 üncüfüğU 
nü lstanbul Amerikan kız kole· 
jinden Müberra Hanım kazan· 
mıştır. Yazı şudur: 

"Türk-Yunan mübadele ihtı 
lafının imzası için M. Venizel 
sun yunan sefirine kat'i emir 
vermesi, bu haftanın en mühirıl 
haberini teşkil eder. Çetin ' 
arasıra inkıtaa kadar gidebile • 
cek safhalar arzeden bu müba· 
dele itilafının her iki hükumet 
tararından hüsnü neticeye ba 
laması, memnuniyeti celbe de
ğer bir hadisedir. Çünkü bu mil 
badele meselesi bertaraf edildik 
ten sonra, iki hükumet beynin
deki diğer muallak meselelerin 
de yakın bir atide halledilece. 1 

hakkında kuvvetli ümitler beslı 
yebilirz. Yunanlılar aramızdak 
mesailin hallinde birinci merh 
leyi teşkil eden bu itilafın im, 
sı artık kat'iyet kespetli demel• 
tir. 

Atinadan buraya gelen haber 
lerden anlaşıldığına nazpran, it 
lafın imzasr siyasi liderletın 1 • 

yile ve niızzar heyetinin ittifa• 
kı arasile verilmiştir. 

Türkiye ile Yunanistanın sı 

kı ve sağlam esaslara miistenit 
bir dostluk tesis etmelel'i, kencL 
menfaatleri kadar Balkan sulh ı 

ı nün de menfaatı cabındandrr" 

•• <iz 
ç 1 ,,Alilliyet,,inedebi roınanı: 35 

1 
Cevdet Bey ba ında dolaşan \yan bir fırtına g:bi geçti. Ken- , r :eli ;mis.. Bir kere umumi mevkiini kurtarmak icin belki hayet bir erkekle herkesin dog 

narin parmaklardan etine ve dimi toparlıyamacllfll Ze"kle-
1 
telt'ckilerin haricine çıkan k ' de hiç zevk almadığı bir erke. ru bulmadığı bir şekilde hayat 

11 varlığına taze t · r hayat iısaresi , rim, ne elerim doya doya taşa- ·kolay kolay ismindeki kiri te· ğin yanında bulunuyordu. nı birleştirmiş oluyor ve o er• 

tdeal peşinde koşmakta da tat-
· ı bır heyecan vardı. Fakat bü
• llk gayeler için çalışanların 

1 ı'cinde öyle talihsizler vardı ki, 
h "ıazırladıklan mesut hayat on
t arın felii:ket başlangıcı oluyor-
1 • lu . Siyasi hayatın emin ve de
' amlı bir cephesi yoktuMuvaffa 
t ;iyetler bile nihayet dar se
, ıelerin çerçevesi içinde kalı
. ror. Hisler deği-şiyor, fikirler 
. •leğişiyor, şekil değişiyor veni
< 'la yet bir gün evvel kendisine 
E ıcutsiyct verilen, el üstünde tu
F' :.ulan siyaset kahramanları bir 

';tin sonra tahkir ediliyor, mah
'•l;:emelere veriliyor ve hatta seh 
ı '>alara çekiliyor. 

Politika tatlı bir şeydi . Fa
e {at bu tat, bu heyecan o kadar 
ı eskindi ki, zevkine kanamı
c ıanl~rı boğuyor, nefes aldırmı
evordu. Halbuki mahdut bir ö-

e• 

9 - Kayanın ttıkıı \::>}. 

bi rha11 Cahil 
mrün buna tahammülü yoktu .. 
Dünya zevk ve saadet dolu bir 
süslü gemi gibi limandan lima
na uğruyor, !kah açrk denizler
de, kah yeşil sahillerde dolaşı
yor, içinde crvıl crvıl bir hayat 
kaynıyordu . 

Fakat dünyanın hayale ben
zer tarafını ancak sıhhatlı, ser
vetli insanlar ç-örebiliyordu . 
Ve bu fasanlar politika denilen 
müzmin ve bulaşık hastalığın 
yabancıları idi. Bu ipek yelken
li altın direkli geminin tayfala
rı en güzel kadınlar kızlardı . 
Ve onlarıın en ziyade nefret et
tikleri şey de poli tıika denilen 
bu kirli ve kaba hastalıktı •. 

Ah, bu günkü aklı olsaydi hiç 
böyle karışık, faidesiz, yıpratı
cı, tehlikeli ıişlere girer, ömrü
nün en hareketli davrini bu yol
da eskıitir miydi? 

... - ··----r-

geçtiğini zan.ıe liyorrlu. Göz ka mad .. Ne yaptımsa yarıda kal- mizliyemiyor. Ve bu damga, iı- Cevdet Beyin bir matem ça- kek hayatmdan çekilince ka 
paklan yavaş yavaş kalktı. dı. Evlend•m, olmadı, serbest ile m~.lıruıriyeti insanı büsbü- nı gibi ağır agır vuran nabızları dm daha müşkül bir vaziyet! 

- Ne iyi kızsın, sen, Hülya! hayat ya amale istedim olmadı. , tün çr nura atıyor. Ondan son- bu düşüncelerle sür'atini artır- 1 düşüyor. 
Genç kızın parmakları yüzii- Ken:di-ni süse, gezmeğc vere- ra artık hayat ne mukadder kıl· dı. Gözleri çakmaklandı. Doğ- 1 

Cevdet Bey tasdik eder l,!ibl 
nü seviyordu. yim ded'm, olmadı. Şimdi siz dıysa o... ruldu. Hülyanın ellerini tuttu: başnu salladı: 

- Neler düşünüyordunuz,. beni mesut mu za11.ıedersi- Hülya içini çekerek ilave - Yavru, dedi Sana birleşe-: Hülya, devam etti: 
Cevdet Bey? niz? Erkek olsaydım belki baş- etti: lim, demiştim, Fakat ben ev-1 - Mademki samimi olmarrıl 

- Neler düşünmüyorum ki ... , ka şeyler düşiinürüm. Bana -Gençlik iyi şey, fakat mes- hamlı, içli bir adamım sana bir istediniz, ne düşünüyorsam doğ 
Gençliğimi, eskiten ömrümü, j herkes hala gene; kız diyor. Ve ut olmak okadar güç ki! zevk vermiyeceksem bundan ru söyliyeceğim. Bakın, ben ha 
avdet etmiyecek zamanların ta- öyle bir kız ki, iiile hayatından Cevdet Bey genç kızın bu hemen vazgeçelim. Çünkü her yatımda ilk defalar çolt 
hassürtinü... . ayrılmış, bir dadı elinde kal- samimi itiraflarını dinlerken o- hangi vesile ile olursa olsun ne· yanlış hareketler ettim. Ve btl 

- Siz o kadar yaşlı değilsi- mış bir kız .. Bütün ailem bana kadar müteessir oldu ki kendi senin hayatını bağlamak, ne de nun neticesi bu gün sizin karşı 
niz ki, Cevdet Bey . 1 fena kız diyorlar ve hana bakar tahassürlerini unuttu. kendim gülünç bir mevkie düş-' nızda nihayet bir eğlence kadı· 

- Belki .. Fakat harcanmış, · ken gözlerinde okuduğum hid- Hülya, gtilümsiyerek sesinin mek istemem. , nı olarak bulunuyorum. Bu JıB 
sokağa atılmış senelerim o ka- det, merhamet hislri bni onlar- ahengini değiştirmeğe çalıştı: Bana kalbini açık, hani de- I yatın sonu nedir. Bir tarafta!! 
dar çok ki. Şimdi on beş yıl ev- det, merhamet hisleri beni on- -Bunlar kendimize ait şey- min hayatını anlatır gibi bil- gençliğimi kaybedeceğim, bi! 
velkıi zamanım olsaydı diyo- lardan daima uzaklaştırıyor. !er, daha bakalım hayatın ne tün samimiyetinle söyle. I taraftan kendimi kirleteceğirıt· 
rum. Kendi kendime - "Ne oldu, cilvelerini göreceğiz. Şimdi gü- Hülyanın lacivert gözleri değil mi? 

Genç kız içini çekti: diyorum,' bir kere sevdim, ev- lüp eğlenelim de ! dalmıştı. Derin, derin düşün-1 Cevdetin başı gen:< kızın hal' 
- Bilinmez ki, Cevdet Bey, lendim, ayrıldım, sonra bu şas- Genç kızın sesinde, yüzünde- dü. Sonra kırmızı dudakları ya 

1 

lı ifadesi karşısında çay mağıı' 
dedi . İnsan genç yaşında ne kınlıkla kendimi bir başka erke ki tebessümü öldüren ne acı bir vaş, yavaş hareket etti. zalarında daima inip kalkııll 
yaptığını hatta neden zevk al- ğin hayatına bıraktım .. Bu ya- şikayet vardı. Bu ana yavrusu Cevdet Bey, dedi. Ben sizin Çinli kafası gibi eğiliyor, doğ· 
dığını bile takdir edemiyor. rı tecrübesizli!c, yarı ilk inkisa- taze bir çiçek gibi açılmış, ha- teklif ettiğiniz gibi bir hayatı ruluyordu. 

- Sen de öyle misin? rın verdiği gaflet neticesi oldu. yata atılmış,belki de biraz gül- bir kere yaşadım devam e- Hülya devam etti: 
- Pek tabii: On dokuz yaşı- Fakat iki üç yıl içinde anladım müş, fakat bu yaşta sendelemiş, demedim. Çünkü bu şekilde er ~ Sizin için söylemiyoruıt1• 

ma girdim . Şimdiye kadar öm- ki, genç kızlar için hayatın ilk hayallerinden, sevgilerinden u- kek her zaman serbcstisini mu fakat erkekler, keyiflerine çolı 
riim nereden estiği belli olmı- adımlarında şaşırmak çok teh- zaklaşmıştı. Ve bugün hayatını, hafaza ediyor. Fakat kadın ni- (Bitmedi) 
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Bu hanım Amerikanın finn artistlerinden biridir· Cesim b'.r 
h. . . k ak k pılmış ve öylece resmı-ındıyı sıııtına alıp taşıma mer ına a 
'• çektirmiştir . 
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Dişiler !1r vakit vavıuıa~ına 

k~ ı mus ik olm ıyorlar. iste 
\:ıı, ı _ ~onil l bir ns balık ki. 
d· , •av ı· •\P'.l c üc""landır. Bu 
baır { ~clıir ~uları.ı P üstüm.le, 
eı kel{ tar ıt lan oplana'1 çöp
le ] ~ ya ı 1 n.ş yuv'l.da yaşar. 
I> i y ıını.utalarmı suya bıra- ı 
kır. E~kek bunları tc.plar, y~-

1 vava getinr. Yavru çıkınca dı-, 
şi da;ma mini mıni balı~ı ye
ıne't ıstcr. Berc·'<~t veıısın er-

' kek hiç orad. n ayrılmıyor· 1 

Demek kı yuvayı yapan 7r j 
"akit ciişi değildir. Sadakatsız 
di iler mahlfıkat arasında az 
de" 1 ,, . ---
Kutuptan avdet 

• LONDRA, 10 (A.A.) Cen~
bı kutup tetkikatçısı Aını_:I 
~tyd heyeti Yenizelland'da ka
ın Dunedin limanına vasıl ol
llıu tur. 

- .. 
?AyyAREC! CO$TES C! 

HAN SAMPİYONU 
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Amerlkada 
y ni 

bir moda ... 
Bu resim Amerikada sirİema 

yıldızlarından birine aittir. 
Genç yıldı?. bu kıyafetile son 
clerece nazarı dikkati celbet
ıniş, kendisini beğenen genç 
kadınlar tarafından taklit edil
miştir. 

Bu elbise sarı zemin üzerine 
bevaz ve siyah çiçeklerle süs
le~miştir. 
:.::.:.:.:::~~-···-----
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] aponlar da' gecenlerde ken
di güzellerini intihap ettiler. 
Tokyoda 2,000 genç ve güzel kı 
zm iştirak ettiği müsabakayı 
Emiko Yakllmo ismindeki dil-

' ber kazanmış ve Japon birinci
l -ıı ilan edilmiştir. Japon dilbe-
1 rinin hususiyetleri yalnız yüz
/ çe güzel oLmasından ibaret de
ğilmiş.. Emiıko Yakumo hem 

1 ressam, hem de musikişinas-
ır . 

..•.•...•.. , ............... . 

tııiiARts, 1-0 (A.A.) - Beyne! 
~J. tayyareciler birliği, cihan 
il. \1 Pıy~ııluğu kupasını Costes 

erınıştir. 

rn' için alıştırılmış, verilen rol-
1eri mükemmel bir surette yap
rnağı öğrenmiştir. Maymuna 
vapacağı roller arasmda bu va
i ~iyette oturup pi,po içmek te 

B ml•n ' ~ • rik-.da ,Ce- ı varmış · · · · u may • • " • " 

Avrupanın en yaşlı fakat dalma dinç ve faal olan bir 
hükümdarı : lsveç Kıralı .. 

İsveç kralı Beşinci Gustav 
Avrupanm en yaşlı bir hüküm
darıdır. 1858 de doğduğuna gö
re kralın bugünkü yaşı yetmişi 
geçkindir. Bununla beraber Be-

• ,r-:.,(1 
~ tl . • 

şinci Gustav sağlam ve dinçtir. 
Çalışmaktan bıkma:ı • 

Kcal insani işlerle, verem ve 
kansere karşı mücadele için ça
lı~an müesseseleri himaye et-

Rusyada Hıristigaıılığa ait 
kitaplar nasıl yakıldı? 

Rusyada kilise aleyhinde ta- ı taplar ate~te yakılmış, resimler 
ldp edilen imha siyaseti başka yakılmış, ~enelecce evvel yapıl
yerlerdeki hıristiyanlık alemin- mış cesim kilise binaları müze 
de büyük bir galeyan uyandır- haline konmuştur . 

1 dı. Maamafih Rus yanın bu ha-
l reketine karşı dışarıdan kimse 
müdahale edemiyeceği için bu 
galeyan da ağızda kalan pro
testolardan ibaret kaldı. 

Resimlerde papas kıyafetine 
giren adamların sokakta gezdi
rilerek halkın eğlendiği, kitap
ların ve resimlerin nasıl yakıl
dığı ve Moskovadaki cesim bir 

Rusyadaki 'kiliselerde pek manastırın umumi manzarası
çok kıymettar eşya vardır. Bun nı gösteriyor. Böyle manastır- 1• !ar Sovyet hükUınetl tarafın- lar Rusy :i, ayrsı,dır. ~imdi 
dan hazineye irat kaydediltlik-1 bu büyük I.:>'nalar h ıl~nn hizme
ten sonra hıristiyanlığa ait ki-1 tine veriliyor. 

iki filin hortumu 
üstünde ... 

Bu resim ahiren Berinde muh tirdiği hortum'arın üzerine o
telif hayvnlan teşhir için AI. trmaktan hiç korkmıyor. Filler 
manyaya giden bir kumpanya- bu kadına o kadar alışmışlar ki 
ya aittir. En vahşi hayvanları onun oturması için cesim hor
terbiye etmeğe muvaffak olan tumlarını uzatirken son derece 
bir kadın iki cesim filin birleş- munis davranırlarmı !. .. 

! 

melde maruftur . Geçen gün İs
veç millet meclisinin küşadı 
merasimini bizzat yapan hükü
mdar bu vesile ile tebaası tara
fından derin bir hürmetle alkış-

, 

lanmıştır. Küşat meraslmlnd 

alınan bu resimde göroüğiin 
yaşlı zat kraldır. Fa.kat hiç t 
ihtiyara benzemiyc,r. 

, 

2,00 
t h 1 

enç kız ve erkeğin 
"rdüğü dar""lfün n 

•Amerikanın y..ıksek ~in~.ları jburgh darülfünunu hem sı. kati~ 
d Here destan. Fakat gokyuzu- cesim bir 'lıina, bem de mımarı 
ne1çı:kan bu bin.ı:_J":rı nsbini j azametı haiz bir eserdir Bubi-
ya nız servet ve ı ·ıt aş rk 
k b. · .. ·bı nada 12,000 gen kız ve e ek a ır şeyı gostc gı .

1 
•. .. 

500 
"d 

zannetmek doğru değil. Mese- alı tahsı gocuyor mu e"" 
ıa Pennsylvaniadaki Pittis- ris ders okutuyor. 

Bu kopekler ne yapıyor •. ? Resimde tOrdOğllnOz genç kadıı 
bir sinema artistldlr. l{öpekler de film için hazırlanmaktadır. 
Amerlkada alınan bu re•lmde köpeklerin genç kadın tarafından 
yllksek se le kitap okunurken sanki anlıyorlarmış gibi dlnle
diklerl nruıu ·nr. 
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-:-"lmir limanının faaliyeti 
JJt 

nl lzmir, 1929 senesi zarfında 
Be n ek adar ticaret yapmış 

(_M_IL_L_ıv_E_T_ıN_ş_E_H_ia_u_A_B_E_R_L_E_R_f _] 
Emanette 

Tasarruf 
Mllteferrllı H. ~ 

Zührevi hastalık. 

Vilayette 

Hayvan nesli 

'• ı. 
t. 
ı. 

'· ı. 

'· ı. 

V ı. 
Biltçe enciimenl Belsoğukluğu, ihbarı ilayet yedi aygır ı. 

tetkikat aptı daha satın aldı 1
• ~1ir ticaret odası İzmirli- Almanya, 14,1 Amerika 7,4 Bel- il mecburi -- le 

on: ın 1929 senesi ihracatına çika 1,2 Fransa 3,6 Hollanda 3,2 Henüz kafi bir karar hastalıklardanoluyor Hayvan neslinin I'Slahı için I• 
llik bir istatistik tanzim İngiltere 8, İtalya 9,3 Diğer Vilayet baytar bütçesine bu se- ;• 
:ir_ Bu istatistig" e nazaran,,memleketler 5,3 milyon lira. iJtrllmemiştir. .• ne de mühim para koıunuştur. , 

e'ki enesi birinci altı ayı zar- 1928 ikinci altı ayı zarfında C . . b 1 d" b""t Hıfzıssıhha kanunu- Baytar mu··dı·n·y ... 1· yenı"den ve 1• -· · r d b" Al 8 A ·k 7 B 1 emıyetı e e ıye u çe en- ,., 
ı ar E:lzmır ımanın an ecne ı manya, ,8 men a 1 ' e - .. . d"" t planmış bu içti nun ahkamı nedir .. ? nonyas cinsinden yedi aygır al- ı• 
leriJl~ketlere 28,740,000 lira, i- çika 1,2 Fransa 3,2 Hollanda 2,1 cumeEnı un ° .. H' "t B- t ı• ; ı f d 52 110 000 t ·1 8 t 1 7 8 D"" maa manet muavını amı . mış ır. 

• r - ~ - - · - - ..,.._ 
·--- - ~ - · - · - - - ~ - - --

R E 8 D A M O 8 U S ile Y i L L i F R 1 ~ io 
bir sureti fc\'kahl.dede temsil ettikleri 

KAMERDE KADIN 
gibi m_ııazzam ve muh<cşcm bir eseri vücude getirmek için j 

FRIÇ LANG gibi bir vazi sahnenin dehası ! 
UFA nln hesapsız artbtleri ve mı.itbiş vesaiti fenniyesl ve ı 

muazzam bir servetin >arh icabetmlştir. 

Önümüzdeki perşembe akşamı Gala suvarcsi olarak i 

MAJiK ~iNEMA~INDA a ı ı tı ayı zar ın a ' , ngı tere • ta ya ' ıgerıd - · k · E t b""t Umumi hıfzıssıha kanunu- S ı• 
lar ı!, cem'an 80,850,000 liralık memleketler 6,2 milyon lira. ~ ıdştıra el tmıkş, mi ane u çe-f ifat ameliyes:ne de bir ay ,•ı 

J"h 1 y k d k.i k 1 sın eyapıaca oan tasarru nunmüzakeresimeclisinbütün sonrabaşlanacaktır. --n-·--z·"""·r- ;-,-~-----------·-' 
aliy 1 1 raç 0 unmuştur. u arı a - ra am ara na7.a- hakkındaki tetkikata devam o- encümenlerinde bitmiş,· kanun ---------- .. - ------ - llll.t __ z__ .. ..ZU ........ SS. 

ran 1929 senesi ikinci altı ayın- . ... ,. . k Y k M E L E K s·NEMASINDA !"'Y-. 
r'8 birinci altı ayında 21, da evvelki senenin ayni aylan- lu. ımuş.tur. Hen.uz katı bır a- layihası taba verilmiştir. Kanun 530 bin lira ~ arın a ,anı 1 ~ 

ulla O, ikinci altı ayı zarfında na nisbetle Almanya'ya 6 Hol- rar venlmemıştır. da umumi sıhhat işlerile iştigal KLA YV BRUK ve EVELİ~ BRENT ( ~ 
e, ~ ,000 ki, cem'an 75,410,000 İ etmek üzre bir ali şurayi sıhhi Eski hac-ut inhisarını idare in ıem•ili ( ~ 
ılın<' ymetinde emtia ihraç edil landa'ya 1• talya'ya 1•5 milyon l"ıırİng- kJüp kongresi teskili, sari ve salgın hastalık- edenlerden De.fterdarlıg"ın 530 H ( 
hus . . . lira fazla, Amerikaya ise takri- O R T L A K ( ~ Bu ıstatıstıklerden anla - b 10 .1 r k "h Sehremanetinde Hamit Beyin !arla ne suretle mücadele edile- bin lira vergi alacağı vardı. Bu ~ 
ed1otna göre 19290.enesi umum en bmlı yoln ırat no san 1 ra- riy:ıseti al;ında toplanmakta o- ceği sıtma ve trahom hastalık- paranın b;r kısmı tahsil edilmiş 

1

C 
k•' d Ik" . ·b catta u unu muş ur. 1 . f .1• . . · tın a eve ı seneyenıs et >' I 1 l lan 1930 senesi Turing klüpler arı mücadelelerine aıt ta sı at tır. Bir kısmı tahsil edilemedi-

ıt milyon lira kadar bir faz_ l ı·yasada ( tır,\.!lll1 ti< k"ngresı· 1··tı"hazarat encu··menı· ayrı ayrı birer fasıl teşkil et- g' i cihetle Defterd~rlık mahke- 11 ı • I' (~ 'dır f k l 29 . . - ' _ , o _ , ~ ı m. y"Y"ı-;c-.• Narisİ'in en E~en \v'e eLn gfüzcL·I rnEd."lı'<~ ı ' " ~ a at yanız 19 senesı ı- Piyasada umumi durgunluk. me·aisine b"r kat .daha germi mektedir. me iflas masasına müracaat et- · 
sor' 1 1 k "h d ? · - . 'a t~ ayı ı ı . raca tın a - ı v_ardı_r. fülhassa yum_~ı~~a, zey- vererek sorı hazır ıklann tesbi- Bundan maada bel soğuklu- mış ve _!!azin~niı:ı ~~an hak- \Jünı~s>il•">i: R U T T A y L O R ~ 
~ P;)l lıra kadar bır noksanlık 1 tın şımd:yc kadar gorulmemış tine çalışmaktadır. ğu ve yumuşak şangrın ihbarı kı oldugunu bıld·rnıştır. ..--.-.--.-•• ---·-·-··-;-.,, ~:-----·~····--~ 
ter ıttur. lbir surette ucuzdur. Karadeniz- T ..... 1. .d . k d · · b • h ı ki 1 ····-·· .. ·---·•-•-•-•-~•-•_, ,Jl~-•.!!-•-•--•-•-•--e. .. -•~ 
~ 

t ve te avısı, mec un asta ı ar ! - --- -~· 
senenin ilk altı ayındaki den gelen yu•nurtaların beher .. 11 un ın_ usar 1 

. aresı, .. ongre ı•• A L J Q L S Q N ,r.•' 
na ·iyon lira fazlalık 1928 se-. sandığı 32 liraya inmiştir. Her nase e 1 e .. urıng . 1:1 . Yeni bir şi r et 1 mu b t 1 T ki plere arasına konulmuştur. k 3 
am\ : ait rekolte stoklarının 1 sandıkta 1440 adet yumurta var l~ahsus. olmak uzre y~nı bır nevı Zührevi hastalıkların daha • yakında 
_te-ır aylarda ihraç edilmesini dır. Eskişehir, Afyon mallan 38!sı~ara ıhd~s e~ecektır. K~ng~e {';Ula sirayetine mani _?lmak i- Aldığımız malumata nazaran ı. E L HA M R A sinemasında !•ı 
ız~ ıünbaistir. 1929 senesi ikini liradır. Zeytin fiatlerine gelince ı munasebetıle rısaleler ve bır lu- çın kanuna ayrıca ahkam vaze- tanınmış roman ve hikaye mu- ,•1 • 
:>~1 ı ayı ihrac:. tına ait 2 mil- en iyi mallar 40 kuruştur. En u-1 gatçe hazırlanmaktadır. dilmiştir. harrirleri bir neşriyat Şirketi te- ı:ı . C A Z M U G A N N İ S İ j• 
tı< ira noksanlık ise mezkfir cuz mallar da 15 kuruşa satıl_r- Tr·ıs ııe cleı11ek? Vereme ait fasılda kabili si- na henüz bir emir gelmemiştir. ~· ('I d . 1.1•. . ~· 

11 
c "hb ı -ınntcur ,. ıazz ı ınınde ta.ganni cdecekur. • 

ıe ~arfındaki ahvali havaiye yor. 15 kuruşa satılan bu zeytın > rayet verem musaplarımn ı a • .-.-.-..... -.~--.-.-··-.-. D ·.-.-.-.-.--.-.-··.-.-.-.-. 
a l lile bazı mahsul istihsali!- ler geçen sene 50 kuruştu. Zey- Berberler cemiyetinin traş rı mecburiyeti vardır. K t h l · k t ··• ....... _,,. ···· ··- '"' ···· ···· .... .... .. ·-- --- ··• --- - -
e • d · · 1 · · · • f" 1 · d d .. k .. d.. ·r · h kk d E .. ıraa anec e sır a · •'ıazlığın an ılen ge mıştır_ tın yag ıat en e uş un ur. tarı esı a ın a manet encu- Memlekete gelen aleli'ımum 
aY2i:r iki senenin rekolte mev En eyi mallar 70 kuruşla 68 ku-,meni henüz bir karar vermemiş- muhacirlerin sıkı ve sıhhi mua- Dün Sirkecide Paris kıraat
rdi.5i:inde, yani ikinci altı ayla- ruş arasındadır. tir. Emanet, traş saç ve her tür- yeneye tabi tutulması esası da hanesi_r_ıde _oturmaıkta olan ~~ne 
B•aındaki ihracat mukayese- Patates fiatleri de geçen sene, lü Çehre, yüz tuvaletleri için bir kabul edilmiştir. :1-da gum~uk memuru Lutfu B. 
ım cneticeyi vermiştir: ye nazaran ucuzdur. Adapazarı- narh koymağı muvafık görmü- AI f ld - hh ın şapkasıle paltosu çalınmış-d . . tıncı ası a çocugun sı a- t 
ıı c~9 ikinci altı ay zarfında nın en ıyı malları 11 kuruştur. yor. t uk d.. .. k d - t ır. • 
ı t<e ı, çoc uşurme , ogum, me -•1!11••••1!111111111!!111••1!! 
~; Kam/Jlo Bo~s~s; 10131930 ıo.~~e;~:\~~:ceağ:~~tit!~~ftiç~~- ~:~nç:~~~a;e~~~;:~fı~~kt~~:-ı 8 J ft. J N J p 1 N 1 

l mıstı. maddeler vardır_ ~ " 
ı Ole f~11HAZJ.All TAHVILH . 1 \lı.imessillcri 1 

1~ ~·:~ı!~hld• 1 ;~~ 50000 An,~d~u } ;: :ı:: ~!:~ Berberler bu traş ücretini sa- Sütü tağşiş edenler hakkında 'Tj R'Nj nr •f IHORD • l r•tı d•mır .rnı• 6 25 , r 22,;o bun sür;re~ tr~ş etmekten iba- kanuna şictdetli ahkam konul- 1 A 1 A Yft UIJB rd 
ıı/( 'f~··n.·.R Ti neı ıırwı •,12,s~ re .. t telakkı edıyorlar. EmaQete muştur. :::::::::::::::; 

• n• r. Fltktlrlk flrk.. • ~2,5) t t k t k J k 
, ~ , 5 gore raş an ma sa , sa a ı a- K 7 . . f 1 · ·ı -
ıu ! "" ıt 30 • ıl unı :ırterl J 16 7 zıtlıktan sonra yüze bir az ko- . . anunun ıncı as ı ış~~ ere 1 Tumamile sözlü 

bJu .ı 11 oo H. l'•ı• limu ıırt,. tt k d k k lenın ka ıyeı deıoır Y • lonya ve pudra sürmek ve zülüf aı ır, a u:ı.' er e. ame S E ~ 1 S " V D 1 M 
ı1Y· ş. 69 00 leri düzelterek, sarı taramaktan z~larda? mutevellıt zararlarına filminin ~iirmı kce olduğu azim 
'· ~bttı 17.00 'FKf •• ~ a t alık tt tnı ilıhtl M 00 ' . ·'·' ibarettir. 1 am mevcu ur. muvaffakiyetlere binaen bu mu-

ıa nıı.o A.' ıo 75 Loadrı JfJi •u,O() /\<•yor< .... ıs,ııo 18 yaşından aşağr çocukların ızz•m ~ahe<erin bir kıç giln daha 
~y. 1tır•eaj. tö.•o ruı. 12 oJoo Aııo ., 20.oı barlara, hamamlara kabul edil- F.LHA\lR.-\ Sl'<~:'.'.1.\Sl~IH 
ı. • tnııea ı • ıo Kaçan ~~atı•I iraeslne devam olunacaktır. llıl ,..,. ı. JO oO Cnem t "'323 Romı t9 oı oo n •• memesi tesbit edilmiştir. Yeni Foks sözlü ılilnya havadis· 

Lıo e q Plı:J.ır, ~6 VO llO ArnıterJ ı ı 1 17 b2 
ılQ •.. 00 leri ve ezcümle Aga hanı o Ek· ı 
lnı\aua ~ 4 71 8 '"1" 1 3 37 o Sotp ~s ıo, oo ( l inci "hifellen malıod) Seyyahlar OtoınabİJle <lcben_'dc i'-divıcl ve Nevyork'ta 
tın ,-rty• 17 !3 Berllı 197.12 J "· 13 ııo.oo l J ki l'Ulnaı r;_~ıre. 
•• · mahkum Arap Osman firarı ter ser )estçe ge ece er , ~------• 
'•~ DO liste tip edenler. meyanındadır .. Fa - Seyyahin cemiyetinin teşeb-

{ 
rı katAhmedınkaçıştaacemı·dav b"' .. ·· · 1. k"I t" 9' . • . usu uzerıne ma ıye ve a e ı o-

ranması bunl~rın fırarına m_anı tomobil seyyahlarına teshilat ,/1 Ü d 4 • t•h olmuştur.İnkışafeclentahkıka- g··st ktı" Bunun irin Ru··-
J g n e ın 1 ar .. d . A O o erece r. ~ ta gore esterenın rap BID_'.l- auınat umum müdürlüğünde bir 

it<~ · ~:~i~=~!: ~3;=~~~ ;:z~~~~ ~omisyon teşkil edilmiştir. 
iP 

'k. CI \. } erkek bıçakla iki kadır1 da 
~,« Zehirle intilıara. kalkı~tılar 

desterenin helaya atıldığını SÖ- Komisyon hudutlarımız ge-
yJemektedirler. Maamafih bu çen seyyah otomobillerine yapı 
desterenin bu kadın tarafından lacak muamele hakkında bir ta
da olsa nasıl ithal edildiği şaya- limatname hazırlıyacaktır. 
nı tetkik görülmektedir. B ım·ı 1 T · k1·· ı i eyne ı e unng up er 

0 
L , D 1 · . . Ahmet dün istiçvap edilmiş- ittihadi hükfunetimizin göster-

ırt Kasımpaşa da ere soka Polıs beşıncı şube memurla- t" Di" ta ft hakk d '-' d'" · b h"l"t k t kk"" 1\ H rı · · d b" ır. ger ra an ın axı ıgı u teş ı a a arşı eşe ur 
... a ı ısm!n e ır genç rı derhal hırsız meydana çıkar- 1 27 sene mahkfuniyet hükmü te- telgrafları göndermişlerdir. 

-
6
etten k

1 
enzü~knQe bhıçak sa~la- mışlardır. Ayda Hanımın mü-1 myizce tasdik edildiğinden ıha-

eyoğ u r astanesıne h 1 · k d" · 1. · ki d"l k hk" ra 
1 

cev er en en ısıne tes ım e- pısaneye na e ı ece ve ta ı-
• cı mıştır. d"l . . k d d d"l k . 

P . · · k - d 16 1 mıştır. ata ora a evam e ı ece tır. ._ ınnççı so agın a ya. 

Bir kulübe yandı ~ Ferit bir arkadaşının ölü 
Llen müteessir olarak kendi 
'!;akla yaralamıştır. 
\;... Galatada Helvacı soka- Beyoğlunda Makri sokağın-

Son yangınlar tc'thkikatı 
İtfaiye işleri ve son yangınlar 

Teptbııı TI
yaırosundı. 
Bu ak.• n 

1111 21 ; .!Ode 
yalnız mu -

alLim ve 
talebeye 

Gölgele in 
yırııı 

3 perde 
melle Yull 

1 peıde 
Tercüme tden; 
Pıra}< ~·uaı 

ilanım 

Pek nıüessif bir irtihal 

Önümüzdeki Perşembe ıkşa mından iıibareıı 

AS R i SiNEMADA 
\leşhur lspan)'ol muharriri J.M. CARRETEROnun romın : ndan mukıcbu 

ZEHiRLi K A O 1 N 
naın <•he!erin ilk iraesi şerefine büyük gala 
i\lüm«>iles; gayri kablll kıyas büyük arıi-t 

RAKEL MELLER 
Beıbahlık getiren kadın rolünde fcvkallde cazip ve sehharJır l~bo 
muazzam film; l'aklrlerin esrarı - Canbazhanelerln ihtişam \'C ı1nta

nası • l lint sarayları - Sefih mihraceler - Ze.·k ve ihtiras hayatı -
lüks kabarel<r - lıı;fal edile, küçük kızl>r gibi son derece mcrakaver 

ve cazip sahnelerle malimaldir. 
Perde ıralannda zengin varyete numerolan. 

... ~- ... 

• ittihadı Milli 
Türk sigorta şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta ınuaınelesi 
icra eyleriz. Sigortalan halk için ınüsait 

şeraiti havidir 
Merkezi İdaresi: Galatada Ün yon Hanındadır 
Acı ıı·~i Lıılıınmayan şehirler.le accıııo a:• ı ı •n\' ılı· 

Teleron: Beyoğlu • 2003 

el)lencelerl 

(~ oturan matmazel Dona; da '.dala·tyQlı sucu Alinin kulii-
11 Tİ Mişon efendinin vefatını ~sınden yangın çıkın?§ ve ku
ıı ~akıp geçen hafta Nisim nal l~be y~ış~ır. _Yangının atıLa_n 
ar .ıa biri~ nişanlanmış fakat soıım~ış bır sı·~aradan _çıktıgı 
z ılısını sevmediği cihetle zannedılmc'ktedır. Ta:hkıkat ya 

Haydarın ölümü tafsilatına hakkında tetkikat yapmakta o
gelince: Haydar mevkuf bulu- lan Emanetmüfetişleri bu bu
nan diğer bir Ahmetle firar me sustaki tahkikatlarını bitirmek 
selesini konuşurken Ahmet der üzredr. Raporlarını yakında mil 
ki: teffişi umumiliğe vereceklerdir. 

Sabık Şurayı Devlet hasından 
Esat Beyefendinin kerimeleri ve mec 
!isi umumiyi Belediye azasından 
Mehmet Ali Beyerendinin hemşirele
ri ve merhum dava vekili Kadri Be
yin zevceleri Sabiha Hanımefendi 
müptela olduğu hastalıktan kurtula
miyarak dün rahmeti rahmana kavuş 
muştur. Cenaze namazi bugün öğle
yin Anadolu Hisarı camiinde eda edi 
!erek ma)<berei mabsusasına ddnedile Buır ati Yal 
cektir. bllmecı•l:ı 

DDnlll lıllmecemlı.1• 
halledllmlt Hlı.11 

YUKARDAN AŞAClı 

~'. ıp içerek kendini öldürme- pılmaktadır. 
l• :şebbüs etmigtir. 
ıı' - Unkapanında Hisaraltı 
"ğında oturan Balıiı:hane 
- ıurlarından Hamdi Ef. nin 

esi Behiye H. kocasile ara
daki imtizaçsızlık yüzün-

-Benim Balattaki eV>ime git. 
Orası tehlikeden uzaktır. Hay
dar o geçe doğru buraya gider 
ve Ahıncdin katısı Canan Hanı. 
ma der ki: 

- Ben kefaletle tahliye edil
dim. Bu geçe sizdey·im. Koca
nın selamı var. Ve o gece 
sabaha kadar Canan Hanmı 

Yeniköy Sulh Hakimliğinden: Ailei kederdidesine sabırlar temen SOLDAN SA~: 
İstinyede multim iken vefat eden nr ederiz. 1 - Detittinnelr (6). 

Derdo Ahmet ağaya ait hane eşyasile Allah rahmet eylesin. 2- Çoğun zıddı (2), Bin laila (3). l - Himaye edilen (6). 

kıyı vt açık m?•tHmel dalyan ağı ve Şile Hakimliğinden: 3 Huu!:~~lr (S). 2 - Şart edab (5). 
Takım ve kayıgmın _tstlnyede Mah- Şilenin öbeyll karyeıi ahaliainden 4 - lkr•lıer (2). bmmı doyu 3 - Tulliıku olan (3). 
mut çavu' Rlllhallesı.. çarşıarnda 23 olup seferberlikte askere giderek ha- "...-1 hamr" (2). . 4 - Cet (3. Nümune (3). 
Mart 93~ pazar gUnu saa~ 1~ te a~k len gelmiyen ve ölüm ve saflılı bilin 5 _Ayı yuvaH (2). Açı• d;ai (3) 5 - Dolap (6). S..,.az (2). 
ar~rma ile satılacafı~dan ııtiyenlerın miyen Softa oğlu Hasanın karı11 Ha- Beyu (2). ı - Valde (3). Enıel (3). 
muracaat eylemeleı'l ıl§n olunur. nife tarafından açılan gaiplik da"Yaıı- ı- Beraberlik edati (3). 7 _Mensup (3). 

nm yapılan durulJltlasında gaip Ha- 7 - Yor,..aıJulıı (4). Y-dı (4). a _ Çı....a. yudımu (5). 
san baklanda ma!Gmatı olanların 18 a _ Rabıt (2). l9lemelı, yap...., 
Şubat 931 tarihine kadar bildinneıi (3). 9 - Ai~n blm loımı (5). 

ve Haydar ve sabıkalı Niyazi Şile Hi.lômlii)nden: 
ile ~l'Ct ederler, ut çalarlar Şilenin İmrenli kariyeainden Ha-

için keyfiyetin ilinma karar verilmi~ 9 - Sille (5). raber (2) • 

Be-
• intihara karar vererek ten
. iyot ve sürür içmiştir. HS.
~ «;abuk haber alınmıı ve mü 
·ıtı evveliycsi yapılan Bchi
'i. Haseki hır.ıtanesinde tah· 

Futbol heyetinden: 14 Mart 
1930 Cuma günü yapılacak maç 
lar aşağıda yazılıdır. 

Polisler Haydarın evde olduğu- li_I fiı~im z~cesi Haççe l~lrtanıın :ıev
nu haber alınca etrafı sararlar. cı Halil. l_brabim Seferber.• e aıkere 
B d H d f

. bb"" sevk edilıp elyevm bane11ne avdete! 
u esna a ay ar ırar teşe u ~ d""' h t 1· çb 1 1 ·· ff ,uc ı5ı ve aya mema ı mc u 0 _ 

olmakla ilin olunur. ,..,,..,,..,....._....._....._ ___ '""''""''"'CCX) ,..,,..,,..,,....,......,....,_ _____ "" 

ı'Haviye alınmıştır. 

' . Otomobil kazası 

Milliyet kupası maçları 

Kumkapı, Topkapı - Kasım
paşa, Eyip saat 10 da. Hakem 
Refik Osman B. 

• 1oför Nurinin idaresindeki Süleymaniye - Galatasaray 
numaralı otomobil Tak- saat 11,10 da. Hakem Refik Os 

'lıe oturan Madam Verjine man B. 
arak yaralanmıştır. Verjin İstanbulspor-Vefa saat 12 15 
·yaralı olduğundan hastane te. Hakem Refik Osman B. ' 
· «~ lırılmıştır. 

~ı\sya vapurunda 
hir sirkat 

3illlclırma'dan limanımıza 

Şilt maçları (Yarım son) 

Vefa - Beşiktaş saat 13,15 te. 
Hakem Kemal Halim B., y.an 
hakemi Nevzat, İsmail Beyler. 

n Asya vapurunda yolcular Fenerbahçe - Galatasaray sa
Ayda Hanımın 400 lira kı- at 15 te. Hakem Hamdi Emin 

Jt;nclekı bir kaç mücevheri B., yan hakemi Saim, Rağıp 
• ımıstır. Beyler. 

J - ..... CllCUltll •n.e• ,..,,, 

ııunde bul1;11!ur. ve. muva ak ola dıığu namına çıkanlan celpnamenin 
mayınca sılah ıstı.mal eder. Bu- meşrübatindan anlalfJlmıŞ ve teblilat 
nun üzerine pusuda bulunan po- ifasi milmkin olamadıfından hukuk 
lis Mustafa efendi Haydarı öl- usul muhakemeleri kanununun 141 
dilnneğe muvaffak olur. Kur- inci maddesi mucibince ilinen tebli 
şunlar maktulün sol kolundan gat ifasına k~rar verilerek emri .m.u
girmiş ve kalbine seyretmiştir. ha~eme 13 kanunuevel 930 t~rıhıne 

ilan: İstanbulda Mahmutpapda FRANSIZ TİYA ROSUNDA 
Mehmetpap Hani altında 11 numara- İ 

Pek yakında Komedi Framc~in en genç ve en sevimli sosycteri 

M AR t BEL L 
ile Fransanın en şık ve en gli;r,el Jön premiye 

CHARLES BOYERI 
Polis memurunun "firari bir 

mevkufu yakalamak zaruretin
de silah attığı" tesbit edildiğin
den mes'uliyeti görülmemiştir. 
Yalnız Haydarın tabancası da 
bulunamamıştır. 

talık kılınmı' olduğunda·• vakti mez
kilre kadar merkumun vefat ve yahut 
Şehit olduğunu ve hayat ve memati 
hakkında fazla malumatı alanların 
yevmi muhakemeye kadar Şile Asliye 
hukuk mahkemesine müracaatları i
Hin olunur. 

h mafa:ıada da Tuhafiye • ticaretile 
mü9tegil İsmet koyuncu ve Kibarza
de Abdilrrahman kollektlf Şirketi ta
rafından teklif olunan kongordatonun 
müzakeresinin icraıı zımnında alacak 
!arını kayıt ctt!rmlt bulunan ashabı 
matlubun 22 Mart 1930 cumartesi gü 
nü saat 14 te Galatada Ahit Hanında 
41-42 numaralı yazıhanede isbatı 
vücut eylemeleri ilan olunur. 
İsmet koyuncu ve Kibarzade ab

durrahman şiketi kongordato komi

takdim edecektir. 
;.c..,.....,.V"'rv....,..v.....~"V"",.......CCOrv.....,...v-o..~"'"'...,....,.....,~ 

Bu hususta Vali muavini 
Fazlı B. dedi ki: 

"- Raporu şimdi aldım. Mes' 
ulleri bir kaç güne kadar tesbit 
olunacaktır " 

seri Avukat Mazhar 

,.....,...,....,..~.,....,,'""""'""""""_...., ~ ~ 

Yarınki çar;;amba ak~:ımı -a~t '2 l,JO da 

rricareti Bnhriye mektebi alisi müdürlüğünden: FRAN. iZ Tl"Y A TR OSUN OA 
m•';hur ptyani>t 

Ji:MiL VON SAUER 
ili yrrileccktir 

( 
( 

' 

Mekt~imiz fizik ve mihanilk laborıatuarı için pazarlıkla dört 
adet ıhlamur dolap yaptınlacaıktır. Evsaf ve eıl>'adını öğrenmek ~ 
istiyenlerin her gün Ortaköyde kain mektep müdürlüğüne ve 
münakasaya iştirak edeceklerin 13)3)930 perşembe günü saat. tarafından ~ı >"'\ \ !·: \~:IH KU\~ 
on ücte m"kıteote müteşckke 1 komisyona miirac::ıatl.-r; 1 ... ;...,.._,..__,.__,,...,,.....,-.,..,,..,,,...._~~,-.,,-.,......, CCO ~'-"'"-v-v-v-v-v-v"'V'"'V'"'V'"'V'"' 



8.cl BÜYÜK 

TlYJlRE PIJIN~OSO 
2 .ci keşide : BUGüN 

Büyük ikramiye 
35.000 Liradır 

Ayrıca 15,000 10,000 l~ralık 
ikramiyeler ve 10,000 lıralık 

bir mükafat 
Bu tertipte Kazanen numaralar 

tekrar dolaba konulmaz 

Elektrik Şirketi 
Vo latanbul 

Tramvay Şirketi 

Mecmuası 
Mart nUahasının 
mUnder~atı: 

Şehremaneti ilAnatt 

Ada çamhkıarının 
muhafazasına dair 

Ada çamlıklarında ağaç ve 
dal kesmek veya kırmak, çam 
kabuğu ve tohmu koparmak 
ve toplamak, ağaçlara tırman
mak, çıkmak, taş ve değnek 
atmak yazı hakketmek ve yaz
mak, çakı ile yontmak, çivi çak 

1 - Silibtar fabrikasında vilcu- ınak, ilan yapıştırmak ve· talik 
dı gedrilen tekemmilllt etmek, çamlıklar derununda her 

2 - Asırlara göre şlkemper•er· ne suretle olursa olsun avlan-
lfğln tarihçesi. mak ökse veya ağ kulanarak kuş 
3 - Mığazı camekAnlann ınten tutmak, koyun, keçi, sığır, at, 

virl. merkep, ve sair hayvanat otlat-
4 - llınım sahifesi mak, ağaçlara salıncak kurmak 
5 - Evde sıcık ·~ ip bağlıyarak veyahut yerdeki 
6 - Mizah_ .ııblfesı ~ küçük fidanlara ve yahut çalı-
7 - Elekırık tulumbalar ~ lar üzerine sermek suretilee ça-
8 - HalA vasıtasile flliyıtını maşır kurutmak, çamlıklar ara-

lfı eden mhlr cibazlan sında biten otları ve çiçekleri 
9 - Mütenevvia yolmak, portakal, karpuz, fıs-
10 - Elektrik müberriıled tık, gibi şeyler yenilerk kabuk-
! J - Elektrik Şirketinin ınilş- !arı vesair her nevi çöp veya pa-

Erzin can seroın la~oratuvarı ınü~ürlü~ün~en ~r~~~~~: t~:::t etti:em:r~::ı1~dan ~~k~:r ~:;~:::~e: kiba:a~~ 
Ameli elektrik isteyiniz. ateş yakmak, yemek benzin ve 

Erzıın. can Serom laboratuvarında inşa edilecek ola.n 5860 lira !ispirto lambası gibi şeylrele çay 
l f ul l 1191 ve dikkatlice okuyunuz. I h 

bedeli keşifli elektrik makine dairesi kapa ı z~ ~. ı e ve 1 ve m ve pişirm~k ve fişenk at-
lira bedeli keşifli Tavşanltk ve Kobaylık alem munakas:ı ~su- Bu mecmıı1. her nevi faideli mak ve seyyar satıcılık etmek 
lile ayrı ayrı münakasaya konulmuştur. 15 Mart 1930 t.arıhın?c malum•tı, hikayeler!, makal_elerı ve sigara içmek (Muayyen ve 
Erzincanda füalesi icra edilecektir. Talip olanlar .kieşıf, proje, • ,.e müteaddit resimleri havı~ maruf olan tur yolları ile gazino 
tahlili fiaıt evrakı ile şartnameyi tetkik ve daha.~a~la .. ~-~lum3:~ 4.-..,...,.,..,..,.. • ..,.,..,..,...., ve kahvelerde ve bu kahvelere 
almak isteyenler Erzincan serom laboratuvarı mudurlügune mu K •ı A 1 isaleden yollarda sıgara içilebi-

racaat eylemeleri ilan olunur. ~ ·~ • ~ ereın l e s 1 ~~r ~~r~:~:: ~7r~i~f:riç=~ 
Devlet ~eınirjolları ve limanları uınuını 1 ar~sın en Bu kere gayet iti- ~~~a~~;~;:;~:e1:~nı=~~ 

Otuz dört metroluk bir adet köprü kapalı zarfla munakasa- nah ve pek nefis bir !arda yatmak ve yol olmıyan 
mıntakalarda araba ve hayvan 

ya konmuştur. .. .. d A k d D - İkb ) K"t b. ·kl Münakasa 13 Nisan 30 Pazar gunu saat 16 a n ara a ev su rette a 1 ap- ve ısı et gibi şeylerle dolaş-
let Demiryolları İdaresinde yapılacaktı~. f d b mak ve genç fidanlaraı kopar-

Münakasaya iştirak edeceklerin teklıf mektuplarrnı .. ve ;ıu- hanesi tara ın an ta - mak ve çiğnemek yasaktır. 
vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Muna asa ediliyor. Bir kaç gü- 2- Çamlıkların içinde mek-
komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. . . k teplerin ve sair cemiyetlerin 

T r l münakasa şartnameler-ini 15 lira mukabılınd; Anka- ne kadar çıkaca tır. kamp yapmaları çadır kurmala-
a lp er · b ld H darpaşa magazasın- ı b rada, Malzeme dairesinden ,Istan u a ay • , d v rı ta e eye top ve sair oyun oy-

dan tedorik edebilirler. Emnıy et Saıı ıgı J natmaıarı caiz _olmaz. 

Z M d k .. .. h zası amele M .. d .. ı ·· v .. d . ı 3-İşbu talımatnamede mu-onguldak a en omur av u ur ugun ' en. harrer yasaklara riayet etmi~en 
b. ı· · · · d !er çocuk veya ehliyeti cezaıye lf tğl ftyasetlll en: . .. . . . i maden Zehra ve Şerife Hanımların yi haiz olmıyan kimselerden 

Zonguldak maden kömiir havası amele bı~lıgı~n (IKlkııml ) ec- 15966 ikraz numaralı deyn se- iseler cezalar bunlara nezaret 
ki. d bul - · • (150) lira ucret e ımen _ .b. E · t S n 

ıne" ın e. . ~nan ~evırıne ~amı . . · dil • · den talip nedı mucı ınce mnıye a - edenlere veya tile · hakkında 
zacılık vazife11m de ıfa etmek uzre bır tabıp tayın e ecegın. kı, d • el · tı•k 1 d.kleri ve n 
olanların diploma ve reımi vesikalarının musaddak suretlerile bır ta ıgınA _'.ln ıs .r.az eye ı tatbik olunur. Ve başı boş ola-

---ıseınL.-·se_laiu_. __ 
Merkez AcentUl; Gılaıa köpr~ 

basında, Beyoğlu 2362 Şube 
acente•ı: Mıhmudlye Hanı altındı 
Istanbul 740 

Ayvalık sür' at postası 
(Mersin) vapuru l 1 Mart 

Sah ( 17 ) de Sirkeci rıhtı

mından hareketle Gelibolu Ça· 
nakkale Küçükkuyu, Edremit, 

Burhaniye, Ayvalığa gidecek ve 
dönüşte mezkôr iskelelerle 
birllkte Altınoluğa uğrayarak 
gelecektir. 

Azimette Gellbolu için yük 
alınmaz. 

Tra~zou ikinci ~ustası 
[Re~itpaşa] vapuru 13 Mart 

perşembe akşamı Galata 
rıhtımından hareketle Zonguldak 
lnebolu Sinop Samsun Ün ye 
Fatsa Ordu Gireso~ Trabzon 
Rizeye gidecek ve dönüşte 

Of Trabzon Polathane 
Gireson Ordu Fatsa Sarnıcın 

lneboluya uğrayarak p;elecektlr. 

!::=====;_-:~ 
1 SADIKZADE rıIRAO~:RLER 1 

VAPURLARI 
KARA DEX1Z MUNTA-
ZAM VE LÜKS POSTASI 

vapuru 
11 M&.rt 

in önü 
SALI 

gllnll akfamı Sirkeci rıhtı· 

mından hareketle (Zongııld•k, 
lnebolu, Sıımıun, Ordu, 

Onye,Olresun, 1rabzon ve Rize 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Mes 
adet-baoı altında acentalıtınıııı 
wUracaat. Telefon:lstanbul 214 

• -Yelkenci vapurları 
Karadeniz lüks ve sur·at postası 

VATAN 
fotoiraflarmın ilin tarihinden itibaren ıs gün zarfında Zonguldakta meblag mukabılinde Sandık na- rak salıverilen hayvanat için da 
Amele Birliği reisliğine müracaatları ilan olunur. . m.ına merhun buluna~ Galatada hi sahip veya mtı\ı.afız ve raileri günü akşamı ödı Sirkeci rıhtıınmdan 

~ ~ ~ 
Kemankeş mahallesınde Hel- hakkında ayrı c:ıwı caza tatbik hareketle doğ"ru [Zonguldak, lne-

vapuru 12 ç b 
Mart arşam a 

'llaCI sokağında eski 14• 16• 18• edilir - bolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
lılf!lıı!I- ~;1 20 ve yeni 16, 18, 20, 22 .. n~a- 4 -· Çamlıklar muhafızları- Trabzon, Sürmene ve Rize] ye 

ralı v~ 360 arş~ arsa uzenne nın yukarda tadat olunan mem- gidecektir. 
• • ~ : :· _ • ' _ · :N!,ebı:ı 3 ~-at~~n ıbaret altında~ .nuiyetler hakkındaki ihtaratını Tafsiltt için Sirkecide Yelkenci 

. • dukkanı, ustunde .2o odayı ha':" herkes dinlemeğe mecburdur. hanında klin acentesine müra· 
A f b ika)arı hezaran sandaliyelerı umumı satış depoİu: lı· Sarnıçlı han namıle maruf bır Polis ve zabıtai belediye me caat. Tel. fstanbul 15!5 

a.nbulv~:"?.:ııı: :anında birinci katta 30 nume~oda. JO~ N.~~ ~-~ hanın tamamı vadesi hitamında 1 murları ve heyeti ihtiyariye v; •::::;;;::;;;:;;;~ 
~elefon lstanbul 2409 Hamiş; ayni .. depod~ ~:~ı ~:~e1:is:e;e ı:tfTe~~n borcun verilmemesinden dqlayı mahalle bekçileri çam muhafız- !! 
':adife harevefantazi kumaı~ar'. ~~tenekvvı. '"ma;:~ pirinç ve lake k~ryola- satılığa çıkarılarak 12100 lira_ farına muavenet· edeceklerdir UOYı;E LEVAiVf LIJ\ilY' 
lerde .. t"I marokendertlerı pırtnç orDLŞ ıl k d .. . . kat" . B A 
. • or u ekar; 1 1 f b .ka' fiatına toptan ve perakende sat ma ta ır. bedel ile muştensı namına ı İşbu talimatname hilafında ha- Hambnrg, rem, nver3 , 

ar ve çocuk ryo a arı a n · 1 · · k b k 
ı:"iat maktudur. · kararı çekı mı~ ıe en ':1 e~e reket vukuunu gören polis ve 1'1anbul va Bahri Siyah ara-
1~ •••• yüzde on zam 1.~e başka bır ~u~ zabıtai belediye memurları der. Hnda azimet ve avdat munta 

Y 
. s d v teri çıkarak muzayede bedelim hal bu hali ınennetmekle bera- zam postası : Hambıırg, Brem, .a rd 1 m . n 1g1 13310 lir. aya_ iblağ eY_lemiş ol- ber' kanunen Jazİı'n g'elen zabıt R da 

h 1 k- "-- Stetin, Anvers ve olar m 
ması eı etı e mez W" uanın varakalarını tanzim ve ınercile-
12!3/9~0 tarihine m~s~~f önü rine tevdi edecekleri gibi böyle dan limanımıza muYaseleti 

d ki f Zlhanemi lstanbulda SeIAmet Han 15 nume-emc - e maru ya 
kı 1 d·ı<ı ı· ve Galata'da Ada Han 1-2 numtrolu raya na ey e tı;•m .. . _ . 

h .1 l'k kalnıadıll'ını muhterem muşceri1erın11ze 
yazı ane ı e a " am " ••••••• MM arıeylcriz. Telefon, lstaıı,bul 4262 

Hayatta muvaffakıyetin csaSI' 
tam blr sıhhate malikiyettit. 
İyi bir hazım olmaksızın tam 

bir sıhhat mümkün olmaz. 
CARLO ERBA 

nın Opopeptol 
müstahzerinl tecrübe 

ediniz. Yemekten sonra 
20 dar.ıla. 

lfaıeı ~emirJolları umumi i~aresin~en: . 
> OQQ-603+000 Kıloırnetrelen a-

• ».ayseri-Srvas hattının 457~k 1 Bedirli ve Söğütlü istasi
lldak· Ka ·· ·· i"ı...sanlı Şaı rş a, 

ıı,ıı . ı raozu, J.Jı '. k , makasta yapılacak olan me-
. arııe kilometre 145 tekı e.9 ~il 30 tarihine müsadif pazar-

11 Ve tesisav.ı sabite inşaatı 31. · edilını . .,t.ır Tıalip olan-,, ,,... .. ·· 'k saya vaz • · 
c.bnu saat on beşte muna ak 50 lira mukalbilinde maliye 

muzcıı:~ Çarşa1:11~a r;unu tekrar bir hal müşahede eden çam mu beklenen vapurlar ; 
son m~z~yed~sınııı_ ıcrası ve nıu hafızları dahi men için Jaznn Oderland vıpuru limınımızdı 
amelesın:n ıkmalı. mukarrer gelen ihtaratta bulunduktan Yalta • 17 mırt• doğru 
bulun?ug~ndan ~alip olanların ·sopra en yakm polis veya zabı- NISEA vapuru 18 Mırtı doğru 
mezkur gunde nı~ayet . saat 15 tai belediye memurlarına müra- lmbrO! yapuru 20 " • 
şe kadar Sandık ıdaresınde ha- caat edecek hadiseyi zabıt va-
zır bulunmları lüzumu ilan o- rakasile tesbit ettireceklerdir. Burgu, Vamı, Kösteııce, Kılas 

ve lbrail için limanımı.zdan 
lunur. S - İşbu talimatrunede yazı hareket edecek "'apurlar: 

lı yasaklara riayet etmiyenler Nlse• 18-20 m&rtt& ıahmil 
hakkında umuru belediye mü- 1 b " "3-~5 

• A • k mros "'" :ı ,, .. 

L k ·· ' taallik ahkamı cez;uye anunu 
1ZMİR - MERSiN 
Ü S Ve SUr at postasJ tatbik olunmakla beraber yap- , Hamburı, Brem, hn\'er!, Roterdım 

Tiirk ~ancağıııı hamil 12 tıkları zarar ve ziyan hakkında ve Dançi.~ için yakında Uounıanz-
mil sür'ate malik ve elelnrik- da ayrıca takibatı kanuniye ya- dan hareket edecelı: vapurlar: 
Je mücehhez muntazam ı inci pılır alakadaranm malumu ol- Gerniş val"'nı lımammızdı 

m k ·· •ıA lunur Pommern vapuru 15-16 marttı 
Ve '•ı ·ncı sınıf kamaraları il uzre ı an o · ' tıbm!lde 
güverte yolcuları için malı- * * * Ysltı vapum 17 • 20 martta 

fuz mahalleri havi Fatih belediye mi.idiriyetin- ubm!lde 

C ERZE vapuru den: Samatyada Diş kalpakçı Yılunda Londrayı hareket ~decek 
J -' 13 Mart sokağında iskele meydanında vıpurlar 

P 1 ıık<amı bulunan emanet mah 76 buçuk derland vapuru llmınımızda 
erşem Je saa; 19 metre murabbaı tarik fazlasının Fazla tafsi!At için Galatada 

da ~irkeci rıhtımından hare- icara raptı mukarrer bulundu- Ovakimyan Hanında l.:Ain 
ketle (Gelibolu, Çanakkale, ğundan talip olanların 31 Mart mum! acenteliğine müracaa 

930 Pazartesi günü saat 14 te Telefon: Beyoğlu 641 -674 
lımlr, Giillük, Fethiye, Rados. daire encümenine müracaatları ·-----------
Antalya, ve Mersine) azimet ilan olunur. 
ve ayni iskele\rrle ( Silifke >1< * "' 
ve Anamor '\ a u~rayarak Şehremaneti Kadıköy şubei 
avdet edecektir. idariyesinden: Martın 22 inci 

Tafsil ı\t içın Sirkecide Yalı Cumartesi gününden itibaren 

Dr. A. KUTIEL 
Belsoğukluğu, idrar darlıtı. prosm 
adem! iktidar, belgevşeldiğ!, cilt ve 
frenııi tedav!hanesi K&.raköy, börekçi 

fırını sırasında No 34 şubei idariye dahilinde mevçut 
Köşkü Kırzade hanındaki acen- beyg-ir, katır, ve merkeplerin -•••••••••• .. 

1 ı 311 Dr. haan Sami tasına müracaatları. tc: st. ruam noktai nazarından birinci 
Tüccarana teshi!At gösterilir. muayenesine başlanacağından Öksürük şurubu 

••••••••ııiiıı••.ıl h;,.yvanat eshabınm daire heye
•• ••• Doktor • • • •iil ti baytariyesine derhal müraca-i M~Bir N~ftEifiN ı ~:~:~v~;~~~: ~~a~~t:ur~t-
t Frengi. Belsogukluğu ve ı 1ı Dr. Tevfik Salim 

ııdı;mi iktidar tedavlhanesı Acll tedavi 
BabıAll caddesinde Gayret 

ÖksllrUk ve nefes darlıtı 
için pelı t~slrll lllçtlr. 

Oivanyolu SaltanMahmuı türbesi! 89 

Emniyet Sandılı Müdürliiğün
den: 

Mehmet Faik Bey tarafından 10-1-
929 tarihinde sandığımıza birakılan 
ara için verilen 1143 er 

. -- ı 

Emıııyet Sandığı müdiirliiğüıı~ 
Mllzayede lkrız ı 
bedeli lira No. Merhunatın cini ve nev'i !o.~çl 

ısn 

lSSO 14791 Bayazrtta ve maıhallesinde Yahnikapan sc 
nda eski 9 yeni 19 numaralı beş diiı_'<.iinı ha 
konağın tamamı. Ayşe Sıdıka, Hatic 

biha H. lar Mehmet Muht 
3000 18477 G_alata'da Arapcamiişerifi mahallesinde Mı 

dıye, Samur ve Koruk sokağında eski 7 g 
11 ila 21 yeni 9-1, 126, 2, 9-3 numaralı m~a 
ve dükkan (Yanrkzade) Hannnın berveçhi"' 
yet mahallinin beş yüz dört hisse ttUbarile ik 
altmış dört hissesile berveç.hi mü~kiyet mah 
yetmiş ~ki sehim itibarile otuz seıhimile it 
meııkurdan on dört sehiminin tekrar elli 
tertiıbile <>tuz sehimi. 

Talia H. Bilal B. Nai 
1200 18548 Galata'da Yenicami mahallesinde Ayazm 

Çeşme sokağında eski 8, 10 ve 8 mükerrer l 
yeni 10, 12, 13 numaralı ve yüz elli arşından 
ret münhedim dükkan ve han arsa3ının dört 
hisse itföarile üç yüz elli do.kuz tam ve üc ~ 
min yedi hisse itfüarile beş hissesi. · 

Mazalto Y<>do ve Sit.-noil Y 
700 19613 Galata'da Eıınekyemez mahallesbcle Ka:-a 

sokağında eski 9, 11 yeni 7 numaralı bir '1an 
seksen hisse itibarile elli sekiz hissesi. 

Nadire, Hmide, Sahire, Edibe Hanım! 
Ali Ekrem, Mehmet Remzi, Hüseyin C. 

Bey 
800 459 Üsküdar'da Selmanağa ve Rumm~'.ı.metpaşa 

thallesinde Karacaahmet ve Ş.emsipaşa sokaı 
da eski 2,2 mükerrer l ve yeni 2, l numaralı t 
tında •bir bodnmıu w: fevkmde bir odayı havi 
dü~anın tamamı. Mehmet Ali B. Ş 

•ket, Mükerrem, Mürüvvet H. 
725 1254 Beyoğlun'da Katipmustafacelc'.:ıi ve Hüseyin; 

mahalLesinde Te1graf ve Biırsa sokağında e 
23, 27 yeni 45, 27 numaralı maa ahır \ıir hane 
tamafnı_ Ad el 

4335 1455 Beyoğlun'da Tomton mahallesinde Leh, Poh 
ya sokağında eski 28, 28 yeni 28, 30 numaralı 
htmda ıbir depoyu, maa bodrum bir apartım:ı 
tamamı. Hayriye H. Ahmet Bür 

netin, Mehmet Nurettin, Mahmut Celalet1 
Efendilerle Havva Müzeyyen, Fatn 

Melahat H. lı 
17700 1461 Beyoğlun'da Küçülııpangaltı'da Cabi sokağın 

7 numaralı bir apartımanın ta':Ilamı. 
Mm_ Horopsima vekili KiPkor 

1570 1901 Tahtakale civarında Balkapanın'da Rüste..'Tipa 1 

mahallesinde İpçiler, Limoncu sokağında es 
49, 53, 55 yeni 26, 26-1 numaralı fevkınde i!<i oc 
yı haıvi •bir dükkanın tamamı. Mehmet Ae 

1650 1950 Bey.oğlun' da Tomton mahallesin1e Y eniçar 
caddesinde eski 74 yeni 76 numaralı bir haneni 
tamamı. Mm. Rein 

4500 2239 Beyoğlun'da Sarı!Utfü mahallesinde Sofyalı s< 
kağında eski 4, 4 mükerrer yeni 6, 8 numara 
maa dükkan bir hanenin tamamı. 

Fatma Güzide ve Hüsniye Hanımla 
124-0 2338 Beyoğlun'da Hüseyinağa mahallesinde Çayla 

sokağında 10 numaralı bir hanenin taınamL 
Hatice Mün'ime Hanın 

260 2551 Hasköy'de Hacışa:baırı mahallesinde Kalaycıbah 
çe sokağında eski 70 yeni 90 numaralı maa bahçı 
bir hanenin tamamı. Muhltin B. Zühre 

fer, Satife Hanımlaı 
7125 2589 Galata'da Şe.hsuvıarıbey mahallesinde Şehsuval · 

caddesinde eski 9 yeni 5 numaralı bir apartıma j 
nın doksan altı hisse itibarile sekıSen do'.mz his 
sesi Cavide H. Mahmut Fazıl Bey: 

600 2685 Beyoğlun'da Tatavla, Yenişehir mahallesinde ı 
Değirmen sokağında eski 32, 32 müıkerrer yeni ı 
52, 54 numaralı maa dükkan birılıanenin tamamı. 

Mahmut Süreyya B. ı 
260 2815 Üsküd.ar'da Dürıbali mahallesinde Tekke soka- ı 

ğında eski 5 yeni 7 numaralı ıbahçen bir hanenin 
tamamı. Fatma Pembe Hanım 

850 2830 Erenköyün'de Bostancı mahallesinde atik Kör- ı 
kuyu ~dit Köycivarı sokağında es.ki 18 yeni 4, 4 ı 
numaralı maa bağ bir köşkün tamamı. 

Aziz Süleyman B. 
1230 2972 Beşiktaşta Teşviıkıye mahallesinde Kağıthane 

caddesinde eski 52, 54, 56 yeni 76, 78, 78-1,80 nu
maralı maa dükkan iki hanenin tamamı. Halil B. 

1150 2990 Galata'da Arapcamii mahallesinde Avluderunii 
scıkağmda eski 15 yeni 19 numaralı bir hanenin 
tamamı. Mehmet Ef. Osman Ef. 

260 3004 Üsküdar'da Dürıbali mahallesinde Tekkeçıkmazı 
sokağında eski 27 yeni 31-1 numaralı maa bahçe 
bir hanenin tamamı. Mustafa Hidai. B. 

Sernami Hanım 
1
10950 3172 Galata'da Kemankeşkaramustafapaşa mahalle· 

sinde Gümrük ve Tulumba sokağında 2 ila 12, 
35, 35, 35, 35 mükerrer 16, 39, 36 numaralı on dük 
ıkanı ve bir kapı mahallini havi (Ada hanı) na
mile m.aruf ibir hanın tevsii intikalli rubu hisse.
sile bta tevsi rubu ıhissesi. 

Memduha ve Atiye Hanımlaı: 
181 3337 Üskiidar'da Hacrhesnahatun mahallesinde Ye· 

şil•başbayırı sokağında eski 3 mükerrer yeni lfi 
numaralı bir hanenin tamamı. 

Fatıma Hanım, Halil İıbrahim Ef, 
750 3398 Topane'de İlyasçelooi mahallesinde Türbe soka 

ğında eski 10 yeni 12-2 numaralı maa bahçe bir 
hanenin tamamı. Behaettin B. 

500 3418 Beyoğlun'da Feriköy mahallesinde Kostantin 
sokağında eski 27 yeni 87 numaralı bir haı*nin tamamı. 

Panoş, KaJ.oş Efendiler Agavni, Ennemı
hi Hanımlar 

100 3424 Çenge1köyün'de ıve mahallesinde Mezarlık, Ta
limhane sokağında eski 7 yeni 9 num.aralr bir 
hanenin tamamı. Vedat B. İffet, Fatma 

Müeyy6t Hatice Azize, Hayriye H. lar 
6250 3562 Beyoğlun'da Katipmustafaçelebi mahallesinde 

Hocazade ve Yeni sokakta eski 13 ve yeni ı 7 nu
maralı !bir apartımamn tamamı. Cema ı B. 

Yukarda ikraz numaraları yazılı emlak vadesi 
borcunu verilmemesi hasebile altmı bir 



ı 
( 

1' 

"~ 
1 
:i 

ki e 
r It 

BlN SÖZ 
BlR RESİM 

l _, 

Aakarada Taııırruf c:emlyUI merlı:eJI umumt lçtlmaıaa 
alt bir latlbL. 

• 

lıtanbul 4 üncü lcrumdanı dareıdna bildirmeleri hlWma hareJcef 
Orhan Bey ve V aııfiye Hanım vari- cuai mcs'ullyeti milatelzcmdlr. 

• si Fikret Hanımın Veli ye Hanımdan 3 _ M Ufliııin ınalJannı hel' ne sır erh ,., "4 '-"' istikraz eyledikleri bin dört yüz etıl retle oluraa olaun ellerinde bulund11 
liradan bakiye bet yüz yetmiı liraya ranların o mallar üzerindeki h:Jı:lal' 

a . !Urtılıöydetl maJnat ıaaı lılııllh-t tamir ıdlldl va yırtaı koad• .Memleketi• her tarafında Mlllıt mektepleri tedrııatıaa devam edilmektedir, RHI• mukabil ~a~e uhdcain~ bi~ci dere- mahfuz kamak gartile kera bir ay 
Bakabnı aı kadar yırlndı darac:akP Bolu mlllat mektebini göstermektedir. ce~e te~ınat ırae ~y.lediklen ftyaaof- çinde iflas idareai emrine tevdi etnıt 

! ___ ...,...,..,...;ııiıiil .. ,;..;.,ı_..,.._ ___ ... -ı!"_!""..,._~----ı -------""""""""""""""""""'""""'"'...,!"""""",__..,.,.....,.;;;,,,..,....,~,......,...,..,....,..., .... ...,..,...,...., .... ..., ... ..,.~ yaı. Kebır mahallesının 'O•kubı.mahal· teri ve etmezlene cezai mı'uliyete o 
el D .. l' nıodnrlu"lünden 1 Fatih ıulh icra dairesinden: 1 lıtanbul Mahkemeyi Asliye ikincil latanbul ikinci Ticaret mahkeme- lcsınde Soğuk kuyu medreo~sı aoka- rayacakları gibi makbul ma%eret bil' 

51~ ıi aru a C e Z e U U 1 Cemile Hanım vekili avukat Mu- Ticaret dairesinden: sinden: ğında 7-9 nll;'ftaralı bahçelı bir bab tunınadıkça rilchanı h• . ,, , -ı 111,ı 
ammer Salih Beyin muvekkilesine 1- Müflla Vahram Sebuhyan efendiye Mahkemece iflasına karar verilmit hane ve derunına cari kırk çeıme ta- ruın kalacaklardır 

·/ Bedeli keşfi (4703) liradan ibaret Darüliaenin (2, 7, 8) Duma zafetle Beyoğlunda yeniıehirde Kar- ait olup Aşirefendi kiltUphanesi adc olan Avunduk zade biraderler kollek- bir olunur nisif mai lezioiıı yirmi his- MUfl' · , ·. ı 
u · od · dKr 1 · in b ,. se itibarile sekiz hisocai müddeti mil- ısın san atme devam adlp e 11,.alı pavyonlanndaki on üç anm zenıuı .,,eme enn eton ~avula caddcaindc Mangasar soka- desinde bincebbare hanı altında 59 tif tirketi şUrekisından uzeyir Be- dayene müruru ve deynin ademi tes- meyeceği taıilyenln oureti cereyaJll 

1 '.~öşenıe ve çimento §&p inşası münaıkasaıı kapalı zarf usulü ile .,11Ja llJ umaralı dUkklinda Yer numaralı mafazada bulunan Manifa- Y:in mutesarnf. olduğu Şitlide Meşru viyesi hasebile ihale! evveliyeıi icra ve iflis idareıılnin teıldl için alacaJc"1 
< ı. nisan 930 çar,.amıba ıgünü icra olunaca~...ıan taliplerin ehliyet yant.Efendi ve saire aleyh~er~deki tu.racılığa ait raf, tezküı va saire gi- tiyet ma~allesınln Kır aokağmda a- kılın k .. Jarın 19 Mart çargamba günü oaat ı 
'a ~ &-~ al '"' d t d ili b . tık 41 mukerrer ve cedit 4 numaralı ma uzre otuz gün müddetle mil te mahkemenin l""s odasında ha ~. ehadetnıameleri ve yüzde yedi buçuk teminat akçelerile Darü· ~ eı .l~rM avasma mu e aır .m 1 maza tcsısatının 16 Mart 1930 pa- · zayedeye konulmiştir. Hududı bir ta- na 

* * * 

. :~ .. atleri ınfaz ıçın 929-858 doıya numaraeile ırar günü saat 11 de açık arttırma su ve mühendıs raporuna nazarenl12,50 rafi soğuk kuyu medresesi bir tarafı bulunmalan ve mlifliıln muttcte 
11tt-Czeye muraca • icraya vaz edllmit ve bu babda bera- rctile satılacağı ilan olunur. metre murabbaı saha ilııcrin~ mebni Osman Nuri efendi hanesi bir tarafı borclularile kefillerinin ve borcu t 
ı( • * • yl tebliğ kendisine gönderilen ihbar- ---

1 
ve bodrum ~atından maada uç .katlı Ziya Bey konağının arsası tarafı rabii keffül eden eair kimselerin lçtimad 

-~ Darülıiczeye muktasi yeıı:lık elbiee imaline elıverlşll haki l\lleya name zahrına mumaileyh Yervant Türk - Alman Teıebbüsatı ve tam kigır bahçeli bir hanenın ta- tariki am ile mahduttır. Mesahesi, bulunabilecekleri icra ve ifllls kanO 
dp~alr talbii renkte (1500) metro kumaşın 2 nisan 930 ÇC111anıba Efendinin ikametgihi meçhul olduğu lktısadiye Türk Anonim maım aç~k a_rtırma sur~tile satılıktır. tahminen b"§ yüz otuz argın murab- nunun 214 ilncil maddesine tevfiJ<jı 
t '·.ninu·· kapalı zarf ·-ulü ı'Ie m"-ıtkaısası icra olunacag" mdan talin- muba§iri tarafmdan taedikan bildiri!- Şirketi hi11edaranma ~nbeş bm !ıra ~ym~~ ~uhaınmenc- 1ıaı araıı:idcn mezkur hane 250 ar,ın ve tebliğ makamına kaim olmak üır 

,- - •Ul•- r · 1 ğl k fi · ili bl'ğ' .. .. İ 11 olan bu hanenın bırıncı artırmaoın illi ı 
, !erin yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat akçeleri ve •kumaş mışk~ ~a 8~ elul;tıd :en~ 1 

.
1 d' Tu_;~ -kAlman. Teş~bbu"."~ ktısa· da son bedel dört bin be§yilz liradır. ilııerlne mebni olup 280 atşını bahçe- _n_o_u_n_u_r_. ________ _, 

n. ııümunelerile DarüLaczeye müracaatleri. mt. u .czı 1 "~-d" nb_enhafır g af ı- ıye ur Anonım Şırketinın 928 - Artırma şartnamesi 15 Mart 1930 dir. Demir parmaklıklı bahçe kapısın 
dırudı. var~ ""'u' an ılr t8: zard ın- 9.29 senc~erl alclllde hleıedaran ~e~e- tarihinden itibaren 'mahkeme iflas <>- dan girildikde zemini kısmen bozuk Taafiye halinde bulunan 

DarüJ.aczeye muktazi (1500) ılcilo zeytinin 2 nisan 930 çarşam 
a aıremıze m racaat a zaptına ere tı umumıyesl 31 Mart 930 tarıhınc d d h k . .. b"lm · 1 in bir aralıkdan aiti baııamak mermer Paııa Bahçe Tuila ye Kiremit 

· l"ba günü saat on dörtte münakasıa-sı kapalı zarf usulü ile icra o-
1ı('ıunacağından talip olanların yüzde yedi ibuçuk nisbetinde temi-
1 nıat aıkçelerile birlikte Dariilaczeye müracaatleri. 

ettimeıl ve akal takdirde llAmm in müsadif pazartesi günü saat on altı- aksıbnula der esi ın gkore Hı klesı ç t a- d' nl b' h nl - ıkı . . . . t çı un uru aca tır. a arı apu mer ıve e mermer ır eı a ıga ç Fabrika11 Anonim Şirketi 
faz edileceği ilan olunur. dbaul~daırkBetahmerkezı ıdaresı ol~n .stan- sicilile sabit olmıyan alacaklıların ve br, sıhanlığın etrafında bir metre lr-

latanbul Aıliye Mahkemeai betin- çe ~pıda .. Dllrdlincü Va- diğer alikadarlarm ve irtifak hakkı tifalnda demir parmaklık vardır. Çift .1th~ ~ehri Mart~ 24 ~_cil paıa 
el hukuk dairesinden: kıf Hanında dordilncu katta 26-37 . . . . kanatlı ahşap kapıdan içeri girildikde tesı günü saat o~dortte ıçtımaı '."" 

A numcrolu yazıhanelerde içtima ede- sa~ıblerının bu ha~larını v~ h~eusile zemini merm. er dö•emeli bir ufak so- karre.r bu.tu. n.an 1ııssedaran. heyeti 1 
hmet Beyin vekili avukat Muam faız ve masrafa da r ı ıdd Jar nı • 

.~ * * * 
']" Darülaczeye muktazi yerli mamula1:ından (2000) adet bakı-ı, 
? tabağın 2 nisan 930 çarşamba günü saat on dörtte kapalı zarf 
'I usulü ile münaikasası icra olunacağından talip olanların yüzde 

rek atideki mevat hakkında müzakere ı 0 an ıa 1 fa, kar11ılıkli iki oda mermer sofadan mumıyesı ıçın neşrolunan ilanda g 
mcr Salih Beyin muvekkiline izafetle icra ve karar ittihaz eyleyeceğinden ~ş~u ilin tarihi~de? itib~ren. 2? gü_n ikişer kanadlı altla;ı ahşap üstleri re~ içtima ııaatin~e, gerekse rUziıa 
Bcşiktaşda Akaretlerde 6 numaralı esalct.en veya vekfileten liiakal elli his ı~ınde evrakı mu~bıtet~ı:Je bırli.kte ıf- buzlı camlı ve yag" lı boyalı iki kapı- m.uza. keratt_a_ vaki olan ıehve mebrı• 
hanede oturan Melek, Makbule, Meb- 1 b Jd tm kt . 

seye malik olan hissedaranın yetlerin as masa~ına .1 ırmesı ıcap ~ . e e dan ıol tarafdaki kapıdan içeri giril- kıncı defa ılan olunur. 
rure, Cahlde, Hadice, Kevser, nüte deki muvakkat hisselerini yevmi içti- olup aksı takdır~e satış bedelının pay dikde ahşap bir sofa üzerinde bir oda Kanunu Ticaretin 361 ve 457 i 
viş Hanımlarla Eşref, Hüseyin, Nus- maa takaddUm eden birhafta zarfında l3§masından harıç kalacaklardır. Ar- kiler, bir hel3, odalardan her ikisin- maddelerine tevfikan hissedaran Jı 
ret Beyler aleyhine llı:ame eylediği Şirketin merkez idaresine teslim ve tırma, 15 Nisan 930 salı gün~ sa~t 14 den ufak ahşap sofaya birer kapıları yeti umumiyesi mevadı atiyenln ııı' 
tashihi kayt davasından dolayı evrak mukabilinde diiJıuliye varakası alma- den 16 ya k~d.ar mahkemenın ıfllie vardır. Ahşap merdivenden ikinci ka- zakeresi zımnında şehri Martın 24 
euretlerl ilAncn tebliğ edlldiği halde ları ve tayin <lUınan gün ve saatte <>dasında bu ılan ve herkese a~ık ~u- ta çıkıldıkda bir sofa üzerinde üç oda cü pazartesi günü saat onda Gala 
cevap verilmemiş ve bermucibi talep •lrket merke~ te•rifleri lüzumu i- l~ndurulan artırma şart. namesı daıre- b" kil b" h I' d b" · · d · d k h h d .. · ı 

j~ 'De,l;;;e;ı;eİİ;;~;ı~;;~~,;~;ıf h;;deo: 
: Milli iktısat ve Tasarruf Cemiyeti tarafından 20 niısan 1930 
,, tarihinde Ankara'da açılacak olan Milli sanayi Nihnune seııgi-

emri tahkikat ise 14.4_n30 tarihı' ne • • d ı1 kt B ila d ılı ır er ır e a, o anın ırısın e ıç a mer ez rı tım anın a • ınc 
• lan olunur. sın e yap aca ır. u n a yaz . O· içe bir oda daha vardır. OçüncU kat- 2 numerolu dairede sureti adiy 

• • ıinde teşhir edilmek üzre Anıkıara ıhattile doğrudan doğruya il
•,, tisaıkı olan Devlet Demiryollan istasiyonlanndan Ankara'ya 
1; gönderilecek ve sergide teşhir edikliıkıten sonra iade edilecek 
ı eşyaya ve sergiye eşya gtlrcek mal eahiıplerine na·kliye ücretin
'] den yüzde elli nisbetinde tenzilıat yapılacaktır. 
. tg.bu ıtemıila1: müddeti 15 mart 930 tarihinden 24 mayıs 930 tari 

c hine kadar meı"i olacaktır. 

musadif pazartcai günü aaat 14 te ta- Ruznamei miizakerat: lanlard~n fazla. ~alümat ve tafs~~t ta merdivenle ~kıldıkda yalnı.z bir akdi içtimaa davet olunur. 
yin kılınllll§ olduğundan yevm ve 1 - Meclisi idare ve murakıpler almak ısti~~nerm ıllas masasına mu- salon beş oda bir kiler ild he!A, yino 1 - Taefiye memurlarİ raporu 
vakti mezkürda tahkikat hakimliği raporlarının kıraati. racaatlan ilan olunur. merdivenle dllrdüncU kata çıkıldıkda murakıp raporunun kıraati. 
huzurunda bis:aıt ha.zır bulunmasi ve 2 - 928-929 bilan•olarının tasdik lstanbul l'-'ncı' Tı'caret m-Lkeme- bl f ü ri d "k' d bl h l~ bir 2 B"t•- f'- '"- a 
Yahut tarafından bir musaddak vekil • ., "" r ıo a ze n e ı ı o a r e " - ı auçonun ve t&1 .,.e """" 

ve meclisi idarenin ibrası. sinden: salon vardır. İkinci kattın diğer tara- tı kat'iyeainin tasdiki, 
göndermeıi lüzumu beyan ve aksi 3 - Murakıp intihap ve ücretinin Mahkemece iflll.sına karar verilmig fı, buzlı camlı kapılardan çıkılan kıa- 3 - Bakiyei mevcudun hiaaedal' 
takdirde hakkında gıyaben muamele tesbiti. olan Avunduk zade biraderler kollek mm ayni tertibatı havi olduğu gıirUI na tevzii, 
icra olunaca"ı tebliğ makamına kaim 4 M ı · · 'd • la .. h 
<>imalı: ibre lian olunur. - ec ısı 1 are aza rı uçrct u tif şirketi şürekasından Avunduk za- milgtür. Birinsi kattan sofadan ah,ap 4 - Taefiyenin kat't ile tasfiye 

zurlarmın takdiri ve meclisi idare de Mehmet Beyin mutesarrıf olduğu merdivenle aşaya inildikde mermer murlarınm tebriyei zimmeti. 

,J 
Fazla tafsilat için istasiyonlara müracaat edilmelidir. 

Tciaret işleri umum müdürlüğünden: 
30 iıkinci teşrin 330 tariıhli kanun hükümlerine göre Türkiye' 

de 1' yapmağa izinli bulunan ecnebi şirketlerinden (Sosyete A
norrima ıı.ero Espııesso İtalyana) Şirketi bu ık ere müracaatle şir
ket hissedaırlarınm aıkteylediği adi ve fevkalade iç.timalarda altı 

lstanbul ve Trakya Şeker iizasile mUessislerin Şirketle her Beyoğlunda Feriköy-şişli kağıthane dllıcli bir aofa üzerinde elvan çini dö İşbu içtimada hazır buluıınıa 
Fr'-·· k~!arı Türk Anonim nevi muamel§tı tUccariyede buluna caddesinde atık 21 ve cedit 29 numa ıell bir oda bir gusulhanc semini mer arzu eden hissedaran bitse ıenetl 

• &irketi hi11eclııramna bilmeleri ve mümasil şirketlere iş- ralı ve mühendis ral'f'una nazaren mer döıeli bir mutfak bir ~ömürlük ni ~caret. ~anununun 37~ inci t'1 
1stanu ı "'' l"rakya Şeker fabrika- tirak veya vazife deruhte etmeleri 81 37 5 metre murabbiıı ıaha üzerinde bir merdiven altı dolabı, iki kanadlı desı mucıbınce yevmi içtimadan ~' 

lan Türk Anonim Şirketinin alelade hı.lı:kında karar ittiha21. m~bni ve bodrum katından maada Uç ahpp kapıdan eofaya aeçildikde ze- kal bir hafta ev.ve! Galat~da Sel"' · 
senelik hisaedaran heyeti umumiyesi latanbul ikinci Ticaret mahkeme- katlı ve tavan ve döşeme ve merdi- mini mermer d81eli diğer bir aofa va Bankasına tevdi eylemeleri !tını' 
31 Mart 930 tarihine milsadif pazar- sinden: venleri ahşap olan bahçeli bir bap ha- yarım masura kırk çeşme suyu haz!- lir. 

- milyon liretten i'baret bulunan şirket semıayesinin .on iki mil
\ yon liTet.e i!btağı suretile esas mukavelenamenin sermayeden 
e bihls beşinci ve yedinci maddelerinin tadiline k8rar verildiği
B ıı:I blldlnniıt ve lanm gelen vesiıkalan vemıiştir. 

tesi günü saat ondörtte şirket merkez nenin tamamı açık artırma ıuretile neol ve basma tutumba ile tekmil ha- ::;;; ___________ ,.., 
'd · la Bah K d Dö dlin ·· Galata'da Perşembe pazarında Ar-
ı are11 o n çe apı a r cu slan hanında 2 numerolu odada tüc- satılıktır. Onyedi bin beşyilz lira kı- neye au ı.aale olunur. Sofad!', mermer ikinci Ticaret Mahllemesind""' 
Vakıf Hanında 30-40 numerolu yazı- . ymetı' muhammı·nesı· olan bu hanenm' vaJaklı bır çe•me vardır. Bınanın he.r İ ril 0 ..J 
h 1 d · · · d · cardan Hacı Hüseyın zade Nadir Be- , • flllsma karar ve en ıman Y' 

ane er c ıçtıma ıcra e ecektır. bı'rı'ncı' artırmasının son bedeli be• hm· tarafı yağ!. boyalıd.ır. Bahçed.• b · 1 9' 
E ka 1 · · _.._ ki yin ahiren mahkemece iflasına ve i.fla • t ııade Abdülkadir Beye aıt o up ~ 

sas mu ve enamenın yıruu•e - lkiyüz liradır. Artırma ıartnameai, 15 kaç ağa. g vardır. ~tiruına talıp ve 
zinci ve otuzuncu maddeleri muclbin sın 10-3-930 tarihinden itibaren açıl· Mart 1930 tarihinden itibaren mahke daha .aıyadc malümat almak lıtlyenla fa karar verilen KitıtJıane kary 

h i · · · k k masma ve merasimi kanuniyenln Jü. de Omıan p8§3 çlf1iii naınlle~ \:1 Keyi~et tetıklk edilerek muvafıık göriilmUş olmakla ilin olu- cc eyet umumıyeye ıştın etıne zumu ifaııınll karar verilmiştir: • me iflas odasında herkesin görebilme rin temanumn kı~eti muhaınmine•I ve hiueai 4500 liraya taı:dtr e 
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üzre velı:Sleten veya eııaleten liakal sı' 1· •ı'n açık bulundurulacaktır. Hak- olan altı bfn 1.ki • elli liradan his- ka" d 27 . 1 - Müflisten alacak ve istihkak , Ayazma so ,.ın a 1, , 28 n 
yüz hisseye malik olan hissedaranın !arı tapu sı"cilile sabit ol ımayan ala- 8 eye muaib ımktarın. ylbde onu nls- k la 

E ı J,,k E İ B k · ,_,. k dd"' d b" iddia edenler işbu haklarını tarihi i- klgir ahır ve samanlı ve tar v• m a ve y anı an ası umuın hayevftmı mrfez .. dura tat) a. dumk' he. en ır landan itibaren bir ay içinde mahke- caklılar ile diğer alilkadarların ve ir- betinde pey akçeıınl v~ 1126•996~ do• rinin üç hiaoe itibarile bir his••" 
a za ın a ye erın c ı ısse sene ti'fak hakkı sahı'plerı'nln bu haklarını .Y": numarasını musta. ahiben daırey.e mah menin iflas idaresine müracaatla ka- Kaııımpa9ada camii kebir • •.• d " } •• " •• d datını veya muvakkat senetleri şirket ve hususile faiz ve masrafa dair olan müracaat eylcmelerı ve 17-4-930 tarı- nm· durt kuyu caddeeı'nda eski zı mu Ur Uglln en • k uh b · t ı· b' yıt etirmeleri ve bu bap_taki vesailnn, 1 k d u u 

, mer ez m ase esme es ım ve ırer ..,.. ı' ddlalannı ı"•bu ı·ıa·n tarihın" den ı'tı"ba- h. inde 111at o.n dö.rt.ten ona tıya a ar ., .. 
dilh 1. k im ı asıl veya milsaddak sureti müsadda- , ,.. ni 26 numaralı berber gedlg,.. 

Esas No. Mevkii Nevi Teminat mlkdarı u ıye vara ası a a an ve muay- kalarını tevdi eylemeleri. ren 20 gün içinde evrakı müsbitelerl- u.:.ıeı evv~liye"!' ıcra kılınaca,..ndan munkalip ve hissesi 1200 liraya_ 

ls yen olan saat ve günde şirket merkc- 2 - Müfl1se borcu olanların dahi le birlikte iflas masasına bildirmesi milşterllerm daırede hazır 'liulunmala dir edilen bir bap furunun Uç hıll' 
168 tanbul BUy{lkıda Yalı mahalle- Otelin nısıf hissesi 800llra zinl teşrif buyurmaları lüzumu ilin o- b I . d k icap etmekte olup aksi takdirde satı• rı ilin olunur. ııı: 

sinde Altınordu caddesinde 25-23•21-19 No. lunur, keza ir ay çın c endilerini iflas i- . • tibarile bir hissesi ve ayni ma • 
daresine bildiı:meleri, hilafına hareket bedelinin paylaşmasından harıç kala- eski 30 yeni 28 numaralı a9çl gC't 

170 lstanbol Beyoı>lunda Şi•llde Bü- Adk IO cedit 401 5000lira Ruznamei müzakerat: caklardır. Artırma 15 Nı"san 1930 sa- ı b ı iki · T' t M-Lk · ı " ..., 1 M. li · ·d kı 1 cezai mes'uliyeti milstelzemdir. atan u ncı ıcare . .., eme den munkalip ve hissesi 30 liraY. 
yükdere caddesi No. bir bap garaj -

1 
ec ksı ı a_re ve mura P er 3 - Milfljsin mallarını her ne ıu· lı günü saat 14 den 16 ya kadar mah- oinden: dir edilen bir kıt'a arsanm Uç ' 

B k h . · · · k k...._ '11 d d dil rapor annın ıraati. ll kemenı"n ı'fJ•s odasında bu ı'Ja'n ve t b l'd s· k "d Ak W y1n - 1 an arruza ısseı ıiftira mu .. uı n e evre en gayri men- retle olursa olsun e erinde bulundu· d stan u a ır ecı e saray ar itibarile bir hissesi ve e ayıv 
2 - 929 senesi bilanço ve ili ve mali il . d ..., h k herkese a~ık bulundurulan artırma d d . 1 . 1 da kullerden mevkii ve nevileri '"'ı.arda gösterilen Hti parra ---"'- h la diki' ti · ranların o . ar zerın etn a: !arı • hanın a 15 numero a ticarete müş- halde dört kuyu u mey n ao .,. ...,,. -,. .,,ı..... zarar esap rının tas ve mec sı mahfuz kalmak ıartile keza bı'r ay ı·- şartnamesi dairesinde yapılacaktır. il K•- Ah B . 25 2 930 b "h d k ki muıı kin satı§I müzayedeye konmu§tur. Müzayede bedeli pe§indir.' idarenin ibrası. f 1 teg ıuıın met eyın - - de a,. ana mey anı 80 a a 

1 düf ed 3 _ Murakıplerin intihap ve ücret çinde iflas idaresi emrine tevdi etime· Bu iliinda yaz.ılı olanlar~n az a ma- tarihinde mahkemece iflbma27-Z-930 tai lltisakında dUkktnlan müt 
hah: 24 mart 930 tarihine ıtesa ·· en pazartesi günüdür. 1 rinin t hl . Jeti ve etmeslerse cezai mes'uliyete lümat ve tafsılat almak ısteyenlerin tarihinden itibaren iflasın açılma11na ve müflisin hiseeıi 2500 liraya 

Müzayede kapalı zarfladır. İılıale Ankarada banka idare meclisi e 4 _ :ec~loi !dara azasının yıni- uğrayacakları gi?I makbul mazeret iflb masasına müracaatları ilan olu ve Mahkeme hasından Celal Fuat edilen hamamın nııııf hl11e 
hU%1lnl ile icra edilecektir. Herbirlne ait teminat akçası hizala- den intihabı ve ücret huzurlarının tak bulunmadıkça rüchanı haklarından ınur. Beyin ifl&a memuru tayinine karar hi11e itibarile bir hlaaesi otu' 
rmda gösterilmiştir. Tal:r olanlar İstanıbul ve İzmir şubeleri- dir ve mecliai idare lzaelle mileuiıı- mahrum ~~~klar~: . verilıniıtir. müddetle artırma ile ııatıga vaJ 

h · 4 Müflısın san atine devam edıp FIRSAT S t 1 k H 1 - Müflisten alacak ye istihkak mu•tur. Sa..., 16-4-930 r,.,...am!JI mi.ze müracaatle mufass ""rtnaıneın.izi mütalea edebilirler. terin ılrketle er ncvı muamelatı tüc- - . . . . : a 1 1 ane • ... r-• 
,.... rl d bul bilm ı · Um ·ı etıneyeoe"ı tasfıyenm sureti cereyanı iddia edenler iıbu haklarını tarihi 1- nü saat 14 te Mahkemenin iflAf Bu ıu:ırtnamelerden bir tanesinin imza edilmesi ve teklif m--'-- ca ye e una e en ve m ası . ı; • · • • 91 

..- """ §irkctlerc iştirak veya vazife deruhte ve iflas ıdaresının te9kll ıçın alacaklı- Kadıköyünde MUhUrdar'da Top- JAndan itibaren bir ay içinde mahke- unda yapılacaktır, talip olan! 
tuplan ile birlikte veriJmesi ve zarflıarm şartnameye muvaıfrk etmeleri hakkında ikinci hyeti umumi !arın toplanmaıı:ı 19-3-930 .çargamba ral< ookakta 7 odalı ve istirahati kimi menin iflia idaresine müracaatla ka- raiti ve her huaua hakkında ~ 
IUTette kapatılması v.e yevm ihaleye yetişmek üzre taahhüdü yeco mUttehu kararın devamı mer'i- günü aaat 14 te ınahkcmenın ifla~ o- leyi havi 18 numerolu hane aatılıktır. yıt ettirmeleri ve bu baptaki veeaikin, almak üzre dosya kiitlbl Mltbat 

nur. 

d 

( 

olarak postaya verilmesi icap eder yeti daaında ha.zır bulunmaları ve milflısin Gllrmek ve görilpııek için Kadıköy'- asıl veya sureti mUsaddakalannı tev- veya Büro azalarına her gün öl 
. ' 

1
' , , . mUıterak borclularlle kefillerinin ve ünde ı.Jrelc caddesinde Karı pastaha- dl eylemeleri. oonra müracaat eylemeleri ve 

E k f m m mu" du" rl " .., " d atanbul mahkemeyi Asliye Bınn- borcu tekeffül eden sair kimselerin nesi llatündeld mal aahlblna müracaat ıı - Müflise borcu olanların dahi da takdir edilen kıymetin v a u u ugun en: ci ticaret dalreo~denı içtimada bulunabilecekleri icra ve lf- olunması. keza bir ay içinde kendilerini if18.s i- nisbeti depozito edileccfi ilin::;; 
M k d .. Er mili E kafın ( ) 30-1-930 tarihinde ifliıuna lıarar lla kanununun 214 üncü maddcaine 
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üt~ al in, ,,,ytam ve a v Mart-980 gayei nrllmit olan İmdat Of Londoa tirke tevfikan vo teblll makamma kalın ol-
flfayıa üç ıylılı: maaştan berveçhlzlr tediye edileceglndcn erbabı tine ait Galatada merke.ıı: nhtım hanın malı: ibre l1An olunur. 
!.diıbkın anı gör• şubelerine mUrac11tı. da semin katında lOG No. lu map-

lalı, - Çarşamba, Pe~mbe Eytam ve Eraınlle ırada mevcut yudıanı eıyaıının bil- lotıınlıul A.Uye Mahkemesi ikinci 
Cnmanest. Pazar mUtekaidlne mlbayedı aatılınaoma karar verilmlt Ticarat Dairesinden: 

. • . _ oldufundan allkadarlarm aatıf cünü letanbul'da Sultan J'.lamammda 
li Yİ: Galata İthalit Gümrüğüne Şıılıcle izzet Pqa sokaimda Vali- <>lan ıs Mart 930 cumarteai cünü ııa- Dikran H d Manif tu · 

ır.:übres 45705 numerolu beyanname de apartımam 11 No. Daire. at on b~ukta mahaJi mukürda haıı:ır til yan alkwn amahk a r~,,t!~--•- ı ıJ ai ı Kö '"L-- da V-"d re e m91ıuJ. en emece u..lila.1a muam ..... a yap an eıyaya t o up pru~m ... e Han dııru- bulunm n ilin olunur. 21 Kin ı 929 t rih' d 
mukür gilmrilk müdiriyetinden An· nuada 10 No. yazıhane. rına ve unueve . a m e 

. p . J V k Ih • 'JA lfl&ıım açılmaama karar verılen Açuk ~ Çimentoları Türk Anonim Şır- ertevn1 ya a fı tıra l Dl yan ve Papazyan Efendilerin •lwme-
namma verilen 929-l603.2 nume- akaratından bal!da muharrer emJA1r "Tayyarelerin esana hazinelerine tinde alacaklarını kayıt ettirip 1u~ 

r<> ft z9~-= tarihli. d':fu'~0 ;:kk 20 gün mUddctle alant müzayedeye kaplama" hakkındaki 19 Mart 1927 vesikalarını lbraıı etmemiş olan alr 
twı aene :•~ayı e l<ün ° a konulmu§tur. İsticara talip olanlarm tarih ve henüz beratı alınmaımı olan caklılarm 19 Mart 930 çargamba aU

zuhurun: ~e ~m~e il! ad~ol~İ yevmi müzayede olmak üzre tayin o- ihtiram bu kere mevkii file konmak nU saat 14 te iflas idareıine teslim ·ı~ 
nacağı mal 0 ma re ru ey - lunan Nisanın 2 inci çarıamba günü üzre ahere devril ferağ veya icar edl· yevmi mezkilrdan sonra ura deften 
et olunur. t H e kadar İstanbul Evkaf mildi· lece · den talip olanlarm Galata'da tanzim ve illin ol~nacağı a!Aka~ran-


