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ı ine· al-ıllede 

ı - BByUk harbe natıı r, Olk ~ 1 
' Harici hab • -
;;ı- Son haberler -

3 cann sııhilede 1ı 
t Bugtln OalalA aray fener 

4 nıicll sahifede 
Hu~ttrı Siya 1 icmal, 
f ! k, l'ulak mloaflrl 
Hlk ye, 'Romıoı 

5 inci sahifede: 
Sinema t.ıem• 
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6 ıncı sahifede: 

,:~:~,,~:::::~:,., 16 zi . ı ya a det er'·:.'. 
kongresinin programını herkes 
gazetelerde okumuştur. F~kat 
·hunun Türkiyeınin inkişaf ışle
rinde nasıl bir yolbaışı olduğu· 
nu iyi düşünmek gerektir. 

Eski Tüı1ciyede el zanaatları 
çok ileri idi. İki ~eden~yet ~~r
pışmağa başladıgı vakı-t, Turk 
tezgalhları es.iti göreneklere kö
rükörüne bağlı kaldılar. 

Büyük yeni zanaat Avrupa1ı
larda ,kaldı; küçük yeni zanaat 
ıhıristiyanların eline geç.ti. Tan
zimattan sonra Türk tezgahı 
:hayattaki değişikliği hemen 
hiç görmedi: Yalnız devlet ken 
di ihtiyaçları için beylik mües
seseler kurdu. 

Bu fabrikalar bozuk bir dev
let mekanizmasının başarabile
ceği kadar işledi. Cümhuriyet 
hepsini bir bankanın emrine 
Verdi. Ve Türkiyede yeni ve 
serbest zanaatı yerleştirmeğe 
çalıştı . 

O günden bu güne büyük iş
ler görmüs olduğumuz söylene
nıez. Ne - hususi ne resmi, 
diğer memleketlerdeki örnek
lerine benzer fabrikalarımız he
nüz yoktur. 

Türk zanaatçılığının ilim, 

Gazi Hazrttltrl ls
pJrtada yemekte , 
askeri mahfe/den' 
çıkarlarken ha/km 
coşkun t zahüratı .ı 

arasında .. 

Gazi Hz.nin avdeti Mahalle 
defterleri 

Biiyiik reıs )'Ollarda emsalsiz 
tezahüratla kar~1laı11111ştır 

Teftiş hakkında 
Fazlı B. ııe diyor? 

teknik ve çalışma kusurları ne
lerdir ve Türk zanaatı tekrar 
eski yerini ve şerefini nasıl ka
zana.bilir? 

t · d Gaz·ı Hazretleri altı gün Antalyada kaldllktan sonra evvelki Mahal~e~er h yeti ihtiyariye 
Şte 1930 Nisan kongresın e defterlerının p Iis gibi nufus 

konuşulacak §eyler bunlardır. gün saat onu yirmi beş geçe halkın hararetli ve s:ınıimi tezahü- memurları taraf ndan isıtenildi-
Şiırndiye kadar hangi zanaat ratı arasında Burdur tarikile Ankaraya müteveccihen hareket ği vakit teftiş edilebileceği 

adamı ile görüşseniz size he- buyurmuşlardır. Bütün Antalya halkı Gazi Hazretlerini teşyi hakkında Vilay tin emir verdi-
nıen vepgiden ve devlet yardı- etmiştir. ği şayi olmuş v 
tnından bahseder. Zannedersi- bu heyeti iht 
niz ki, tahsil memurları daha Büyük Gazi öğleye doğru Burdura vasıl olmuşlar ve erkanı yaviye azası ar 
insaflı olsalar ve hükumet bir mülikiye ve askeriye ile mektep talebesi ve 'binlerce halk tara- sında şikayetle 
kaçk-..ınıışunu ~irgemese, zana- fından karşılanmışlardır. ri mucip olmu 

,. 

\ 

Hesapları 
verdik 
---·---

Kasırga 
mı: .... iiiıiiii .... ııiıli:!ıiiiııı ........ 

' 

tahribatı ı, 

Telgraf ha larz hala · 
Dainter vekilleri 
tetkik edecekler 

Borçlarımızı şimdilik 
ödemekteki müşkilatı 

takdir edecekler 

-·-
ANKARA, 13 (Mill!yet) 

Maliye vekaleti Düyunu umu
miye mümessillerine istedikle
ri rakamları verdi. Miırneıssiller 

tamir ed.lemedi 
lstanbul - Ankara telefonu d~ 

bozuktur yalnız 
telsizle muhabere ediliyor 

Bir sandalcının akıbeti mechuldür 
lzmlrle Ankarada da fırtına çıktı 

Düytı.nu urnumiyeye borcumu- , Evvelki gün akşam üzeri ani 
zu ödemek yüzünden marue , olarak çıkan kasırga yüzünden 
kaldığımız müşkiliit hakkında• 1 vukua gelen hasaratm smı 
ki iddianameyi tevsik için ken- atamı tesbit edilmiştir. 

çok vak'alarolmuştur. Kara 
ahmet mezarlığında 40 ervi 
ğacı devrilmiş, Ayrılık çeı 
de 3 telgraf direğı yıkıl 

dilerine ifade edilen rakamlar Fırtına bilhassa telgraf ve 
6 - Üsküdarın Acıbad 

polis telefon hattı kesılmi , 'il 
limhane mektebi kulübesinin I 

lngl/iz ve Frans•z dalnler vtkılleri 
M. Vayı ve Doklozyu 

üzerinde bu suretle tetk katta 
bulunmağa başlamışlardır, 

1 ____ ....., __ ~~ 

telefon muhaberatıru müteesı;İr 
etmiştir. 

İzmir müstes olmak üzere 
İstanbulun diğer vilayetlerle 
muhaberatı lnkıtaa uğramıştır. 

Devrilen direkler pek çok ol
duğu cihetle bunlan kaldırmak 
için yüzlerce amele çalışmakta 
dır. 

Ankara ile de el'an telefon 
muhaberesi temin edilememiş
tir. Bunun da süratle teminine 
çalışılmaktadır. 

Evvelki gün akşam üzeri Ka 
bataş önünde boğulan ve he
nüz hüviyetleri te bit edilemi
yen.iki sandalcıdan başka Ke. 
restedler iskelesinden boğaza tü uçmuş, ayni yerde bir de 
doğru gitmek Uzere kalkan san gın duvarı yıknnıştır 

Si 

2 

at in•ki aftan inkişafa koşacak- tu. Dün 'bir mt 
.ır .... .ur • ..Bu.işin belki bir köşesi, fa- ~-'6azirtlturet ef'i;"'f:!ei<en 'tlıııttümıata göre, Burdurda çok kalmı· haa-ririmiz tı 

·at kiiçllk bir köşesidir. Halle- yarak seyahatine devam buyurmuşlar. ve Afyomuı cenubunda meseleyi Va 
dilecek meseleler çok daha ağır bulunan Sandıklıdan geçmişlerdir. Gazi Hazretlerinin seyahat- Vekili Fazlı Be 
Çetin ve derindir. !eri hakkında Ankara muhabirimizden aldığımız telgraf şudur: ye sormuştu 

Fazlı Bey diyo 

Kiaıkimi 
dövdü? 

dıilc1 ti asın akibetinden bir · 
haber almamamı tır. Sandalın 1 7 - Kabataş açıklann ::ı bı: 
devrildiği ve İlyasın da boğul- 1 sandal batmış sandalcı Reş 
duğu tahmin edilmektedir. Ankara motörü tarafından k 

Fırtınanın sebep olduğu di
ğer kazalar şunlardır: 

tarılmıştır. 
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1930 Kongresine zanaat a ANKARA, 12. (Milliyet) - Gazi Hazretleri Afyon yolu ile ki: 
damlarrmızın eski görüşle ele- dönmek üzre Antalyadan hareket etmiş ve dün 17,5 ta Sandık- - «Mahalleler Fazli B. 
ğil, güçlükleri ve eksikleri et- h · 'h · · 

f Irdan geçmişlerdir. Güzeııgahta binlerce halk Gazi hazretlerini ' eyetı ı uyarı- • . ra Iı dikünerek, hem yeni şr._y- ye deft amel t 
1 ...., · • h" ı · 'kb 1 _ _,. er ve mu a mm ıste· 
er öğrenpıek aıŞkı ile, ve bıl- samımı teza urat a ıstı a cuıyor. nildiğ zaman nüfus memurları 
~a, çok mühim hir memle- ,.. "' * tarafm<lan teftiş edilmesi hak-
ket işini konu acağını hesaplı· kında hiçbir emir verilmemiş-
Varak gelmelerini dileriz· • ANTALYA, 12. (Gecikmiştir). A. A. - Reisiciiınhur Hazret- tir. Nitekim polis memurları 

Mesele bugünkü ufak tefek · !eri bu sabah onda Burdur tarikile avdet buyurmuşlardır. Aziz ! daıhi böyle bir saliihiyeti haiz 
llıe:ıfaatlerc gel;~igüzel yar- ~isafirlerini teşyi için bütün Antalya halkı gün ağannadan so-1 feğitVd~r!er. Heye~ ihtiyariye-
dıınıar aramak ve bulmak de- .. .. . . . 1ru h 1. ah" 1 er ılayete mewuttuırlar ve 
ıt kaklara dökulmuş, teşyı merasımı ç.oş n ve araret ı tez u- 1 defter, muameliitı resmid'ır. Bı'-
ı;il, Türkiye zanaat meselesinin 
ana prensiplerini aramak ve ratla yapılmıştır. ı nae~alelmy'h Vilayhet. makamının 
bulmaktır. • ı emrı o adan arıçten tetkik 

Falih Rıfkı . ı edilemez. Fakat Vilayet lüzum 

---··---- İtilafın imzalanması bir ~~;~~:~r~g;e~~~k~:~:rı::; 
Köprü parası ettırır." 

hafta kadar gecikecek 
ŞoJÖ' Mehmet l:.f Zabıtai bclediy< 

memuru M. Emin Ef 

lstanbul mebusu 
Süreyya 

Pş. nın teklifleri 

ANKARA, 13 (Milliyet) -
Süreyya Paşa (İstanbul) mec
lise Uç teklifi kanunr takdim 
etmiştir. Alii.kadar encümenle
re havale edilen bu tekliflerden 
biri tiyatro, sinema biletlerin
don yalnız yüzde on nisbetinde 
vergi alınması, i-~inciei bele
diye vergi resimlen. k~ununun 
beşinci, altıncı, r.e~ın~~ ~ad~e- 1 
!erinin ilgası, uçuncUS'll. kop· ! 
rlilerden müruriye resmı alm- ı 
tnası hakkındadır. 

tft-ı1LTJı0Wv.-.~:..J.tı.1'l1ATı.·..run:u...1MB, 

Davet 
l. H. f. latanbul mer

kezi, 16 Mart 990 pa:zar 
Ull11ü saat on diJrt bu• 
ruhta Eyfpte şehitlikte 
IJapılacah 16 Mart ıehll
lerı lhtff aline lstanbul
da bulunan mebuaanı 

Yunan sefiri itilafın bir maddesin
de tadilat yapılmasını istedi 

Devlet bankası Dün Galata zabıtai belediye 
ANKARA, 13 (Milliyet) _ memurlarından 448 numaralı 

Devlet Bankası lAyihası kat'i Mehmet Emin Ef. Galata sey
şeklini aldıktan sonra meclise ·rüsefer merkezine götürUlen 
verilmeden bir kere de üzerinde şoför Mehmet Emin Ef. tara
mütehasıslarm mütaleası alma- fmdan fena halde dövUlmtiş, gö 
cağından meçliate müzakere ve zünün patlamasına ramak kal
intacı onbe§ gline kadar kabil mıştır. Mehmet Emin Ef. mu-

k 1 h b'J H • olacaktır. ayeneye sevkedilmiş ve zabİta 
Hariciye ve ili rahatsn ığı ase ı e eyetı , .. _________ .. ~ısı tabibi tarafından gözünden ya-

vekile içtioıa.ında bulun~madı A k . . ralandığma dair bir de rapor 
çrkma.sma mani olduğundan n etımız almıştır. Bu h~diseyi yazdığı-

mız sırada dayak attığı iddia 
r•-..ıır7""...,,.,.... _ ___, dünkti heyeti vekile içtimaına edilen şoför Mehmet Efendi 

iştirak edemedi. Yunan sefiri, matbaamıza geldi. 
hazrrıanmrş bulunan 36 madde- Aile yuvasını 
nıc itiliıfnamenin bir maddesin- Mehmet Efendinin de yilzü 
deıki esasta tadiliıt teklifinde nasıl kurmalı? gözti sargılar içinde idi. 
bulunduğundan iti!Afnamenin Bize çürük içinde kalan vü-
. h cııdünü ve sargılı yüzilnU göste 
ımzasr te'lı ura uğramıştır. Bütün mesele şu: rerek acıklı bir ıisan1a anlattı: 

Eml§k meselesinde bitaraf y I - Galata seyrüsefer merke-
rüesanm vereceği hükıiirn kati en tarz zine çağırdılar. Fakat çağıran 
bir kamr mahiyetinde mi yok- izdivaç mı? memur dayak yediğini ı;öyliyen 
9ll lstipri bir rey mahiyetinde Emin Efendi değildi. Beni ka-
rni olacağı müzakere edilmek- Eski tarz rakola götilrdükten sonra sekiz 

1 d. ? on memur üzerime yllklenlp 
tedir. Ancak bildirdiğim esaa Z IVaÇ ffil dövmeğe başladılar. 
etrafında devam eden müza e-

Ne halde olduğumu g8rüyor 
re yüzünden inuanm bir hafta A k • · · · k . sunuz. Gerek yU-" gö-" sargı n etımıze ıştıra e zu zu 

kiramı dsı•et eyler. !lır madelıin tadilini lıtlytn Yu-

kadar tehiri muhtemekllr. Önü- 'içinde bulunan M. Emin Ef. 
müzdeld pa.rarıtesiye, bitaraf davet ettiğimiz ha- ·nin vaziyetini ve gerek şikftyet 
reislerle Tefik K.Amil B. harici- nımefendilerle bu- çi şofdrün dedikleıinl kaydet
ye vekilinin neM!nde bir içtima günlerde mülakata tik.İşin aslı elbette mahkemede Saat bir buçukta klip· ntın uftri M Polihronlyadls 

rlJden huauat bir oapur 
Egtb .Aıııkara, ı 3. (Milliyet- Harici 
~ e hareket edecokl/r. 
-~~· ----~;..;.,W'MlllıMl-11 ye V elcilinin hastalığı dıfllTIYa 

b 1 anla ılır. Bu münasebetle yara 
aktedecekler ve u meseleyi bir baş ıyacağız.. lı memurla şoförün birer resim 
neticeye raptedeceklerdir. ,._. _________ .,...,. )erini dercediyoruz. 

1 - Kuruçeşmede Yunan 
. bandralı Tahran vapuru demiri 
ni taramış, Kuleli lisesi öntin. 
de gilç halle demir tutturmuş
tur. 

• 
1 2 - Kulelı 1 sesi önünde de-l mirli bulunan Tahran vapuru. 
nun elektriklerini tamir için a· 

! mele getiren bir motör; karaya ı 
, ya çarpıp batmıştır. Motorcli 
i Recep boğulurken kurtarılmış-
! tır. 

3 - Çengelköyiinde mimar 
Nail Efendinin ev çatısı ve baca 
sı yıkılmıştır. Ayni semtte 7 
servi ağacı yıkılmıştır. 

4 -Çengelköyündeki kömür 
deposu önünden geçen manifa. 
tura tüccarı Galip Efendinin 
başına bir tuğla düşmli , ağır , 
surette yaralanmıştır. 

S -Kadık8y tarafında da bir 

8Üsküdarda Selimive 
mii alemı devrilmiş, Tunusbal 
ğında bazı serviler tramvay te! 
leri i:izerine yıkılmıştır. 

9 - Liman şirketinin ufal 
bir motörü evvelki günkti fırtı. 
nada Y edikule açıklarında bat 1 
mıştır. 

Demirlerini tarayan 1 
vapurlar ı 

Umuryerinde bir gaz vapo~1 
(Mabaadı 2 nci sahifede) 

Mektepliler 
mllsabakası 

44 üncü hafta bitti 
44 Uncu hafta bltmlftfr. 

Gazetemizde çıiıaa haber· 
!erden en mUhimmlnl ıeçl~ 
cumarıeıl Dkfamına iıadar 
mDaabaka memurlutuna ııın
derlnlz. 

Hastanelerde ilaçlar tasarruf edilecek. 

- Doktor günde dört kaşık veriniz dıye ya. , 
- Siz onun ne nı/Jsrlf olduflunu bllnıezslnlz.. Jkı 

haşık/a idare ederiz, ta•arruf var/ 

, 
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r. i Tanin ) in tehditleri - Sigaai ve askeri 
erı rarımız Almanlara maahededen evvel 
a u 
a~ slim edilmlşli! - (Tanin), seferberlik 
11 ~ müna•ebetlle mütalealarını gimlerin 
"' ı,ı hesabına söylemiştir? 
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HARIÇfEN ALDIGINIIZ HABERLER 
lngilterede -=-----
Beşler 

Konferans ne kadar 
sürecek? 

Siyasi bir misak 
bertaraf edildı 

LONDRA, 12. A. A. - M. 
Briand, neticesi Fransız tonaj 
erkamının esaslı surette gayri 
mümkün kalacağından dolayı 
bir misak fikrinin bertaraf edil
miş olduğunu hu akşam bilkuv
ve kalbul etımiş tir. 

Zogo 

Fran&ada 

Tahsil 
Orta tahsil meccani 

olacak .• 

Gümrük motörlerinin miııebakı 
kısmı da geliyor 

ANKARA, 13 (Milliyet) - temin etmek üzere muvakkat 
Rüsumat idarc&i tarafından Av müddet için motörlerin inşa o-

K 
• . . rupaya sipariş edilen seri mo- lunduğu yerlerden birer maki· 

abıneye tekrar ıtımat törlerin mütebaki kısmı yola · 1 nıst ge ecektir. Bundan sonra 
edilmiştir çıkmıştır. Gelen motörlerin motörler faaliyete geçecektir. 

kaptan ve mürettebatı tama-
men tayin edilmiştir. Gelen ve Motörler Akdeniz sahili muha-

PARİS, 12. A. A. - Mebu- gelmekte bulunan motörler son fazasında kullantlacaktrr. Ak
san meclisinde mali kanunun sistem olduğundan makine ak- deniz sahillerimizde bunlan 
maddelerinin müzakeresi esna- samında her hangi bir hataya münasip yerlere memur etmek 
sında meccani tahsilin orta te- maruz kalmamak ve böyle bir üzere encümen müzakerata J.~
drisata da teşmili meselesi u- bal karşısında derhal izalesini lamıştır. ~ 

Arnavutlukta zun uzadıya mevzuu bahsedil- -:------------=----=----
V: • ıru:r~ . 1ıarafmdan di Ankarada da şiddetli 
ı eni program edilmişo~;::- •in<\e t~ fır11na oldu Kasırga 
Yeni Arnavut kabi
nesinin programı 

mabi?:'etln:1e. oı- ANKARA, 13 (Milliyet) -
mak ~e ~c. r ~ada gecedenberi şiddet-
devrenın bınnc li, şıddetli fırtma devam edi-
smıfmm tahsili yor. 

nin m~i ol Ankara - fstanbul 

( 1 inci sahi!ed~n mabad) 

rnası derpış e 
Tirandan bildiriliyor: -Ar- diLmekte idi.Ma muhaberatı 

karaya otuı:muştur. Fırtınanın 
tesirile bir vapur Tevere vapu
ru üzerine bindirmistir. Tevere 
nin baş tarafı bir ~ zedeleu 
miştir. 

ANKARA, 13 (Milliyet) - Li . kel . d • Dünk.. f d H . mon ıs esın e rüzgarın 
u ırtma ~ ereke ile tesiri.le yağ fıçıları denize dö-

navutlukta kabine değişmiş ve !iye encümeni 
Pandeli Evangelinin riyaseti metni tadil et· 
altında teşkil edilen kabineye miş ve bunun ü
hattı hareketini tayin için kıra! zerine meccan 
Zogo tarafından bir mektup yol ta.bsilin orta ted 

LONDRA, 12. A. ~· - Gu- lanmıştır. Bu mektupta ezcürn- risata tamamer 
nard .~a~yası. 7~ hın tonluk, le bütün ecnebi şirketlere teshi- teşmili halclruı 
3? ~ıl surat:nde ~kı transatlan- , lat gösterilmesi, medeni kanu- daki müzaker
tı~ :nşa ettırmege karar ver- nun tatbiki, yeni bir ticaret ka- başlaıruştir. 
mıştır. 1 nunu ile ziraatin ıslahı gibi esas Sağ cenah,ma- M. Poincare 

Kartal arasında hır kaç telgraf ku··lmu··şrur·· K bata ·· ı · d 
dire·· kıldı- d . · a ş on enn e 
t gı yı gm an Ankara - hır Alman ~·apuru demir tara-
.:;anbuluharabesmda !elkıgraf ve te· rnıs karaya giderken kendisini 

on m a ratı ın taa uğra- J kurtarmıştır 
mıştır. Telgraflar telsizle veri-

u_ı d" 
1
• h n~1 {kalede zelzele l

liyor. Ça I 

Rus - Romanva • 

hududunda 

Tas ajansının biklirdiğine 
göre salahiyettar Rus mahafili 
Romanya ve bazı ecnebi gaze
lerinde hudutta Rusya tarafın
dan asker taıhşitedildiğine dair 
intişar eden haberlerin maksadı 
mahsusla uydurulmuş olduğu
mı beyan eylemişlerdir. 

Maliye kanuna 

PARİS, 13. A. A. - Mebu
san meclisi Maliye kanununun 
müzakeresine devam etmekte
dir. 

,ttacaristanda 
Mücadele fırkası 

lar vardır. Bundan başka vergi- !iye encümeı:ıi.
lerin azaltılması, mali vaziye- nin projesinin tefrikini talep 
tin ıslahı da zikrediliyor. Yeni etmiştir. Sol cenah, meccani 
kabine de maarif siyasetinde tahsilin orta tedrisata teşmili 
milli bir hattı hareket takip ni talep etmiş, M. Tardieu'de 
e:!ecektir. maddenin ilk metninin kabulü

Afganista11~ 

Beçesaki taraftarlan 
kurşuna dizilivorlar 

nü meclisten talep etmiştir. 

Yeni frrka 

PARİS, 12. A. A. - Siyasi ve 
dini gruplar haricinde iıhdas e
dilmiş olan içtimai sıhhati u-

TAHRAN, 13. A. A. _Ki- mumiye fır~ı Fr~~· da h_ıf: 
b"lden gele b" h be ·· zrsıhha fiknnı temızlik zevkını 

ı n ır a re gore .. . ed k ıhh 
B,.,. ...... : taraft la d b. neşru tamım ece ve s at _,,.,.,._. ar rm an ır . . .. d 1 d kt. B .. 
ÇOg·u N d;_ H · ·· · ıçın muca e e e ece ır. ugun 

a - anın emn uzerıne ·ık . . akt . . 
kurşuna dizilmişlerdir. ı ıçtımaını etmıştır. 

----~-- .itimat meselesi 
Çekoslavakya - Yunanistan PARİS, 13. A. A. - Kabine 
ATİNA, 13. A. A. -- Mebu- azasının yirmi beşe indirilmesi 

san meclisi Çekoslovakya ile hakkında Maliye encümeni ta
Yunanistan arasında olrtolunan rafından kaleme alman mazba
dostlıık misakını tasdi:k etmiş- tarun melb'usan meclisinde mü-
tir. zakeresi esnasında M. Tardieu, 

Ahmet Abat'ta ıbu layihanın reddini istemiş ve 
BOMBA Y, 13. A. A. - Gan- itimat meselesini il-:i sünnüş.

di, iıtaatsizlik mücadelesine tür. Maliye encümt::ninin liyi
başlamak üzre Ahmet Aıbat'tan hası 260 reye karşı 230 reyle 
hareket etmiştir. reddedilmiş-tir. 

G.ın.lıi 

Gandhige cevap 
verildi 

lngiltere Gandlıi'nin hareke
tini asayiş aleyhinde buluyor 

oc ~ 1ye ayı ası 
Y eşilköy rasat merkezi evvel 

. ANKARA, 13 (Milliyet) ki 
Belediye Iayıhasmm tab'ı ik- gece Çanakkalede zelzele ol 

dug· unu haber ven·yor . 
mal edilmek üzeredir. Cumar-
tesi meclis azalarına tevzi edi
lecektir. 

Manş tuneli 
açılı)ror 

LONDRA, 12. A. A. - Manş 
tuneli projesi tasdik edilmiştir. 
Komisi yon evvela 5 milyon sar
f ile dar bir tunel yapılmasını 
tavsiye etmiştir. Esas tunel 30 
milyona mal olacaktır. 

Erzurum'uıı kurtuluş günü 

ERZURUM, 11. A. A. -
(Gecilaniştir) - Bugün Erzu
rumun kurtuluş günü bütün 
.halkın iştirakile ve fevkalade 
merasimle tes'it edilmiJtir. Er
kiinı askeriye ve zabitan ve tek
mil memurin merasimde 'hazır 
ibulunımuş, askeri kıt'a ve mek
tepliler tarafından geçit resmi 
yapılmıştır. ------

Felemenkte 
Fen1inizın konferansı 

LAHEY, 13. A. A. - Hükii
met, Rus Sovyet şuralar biildi
metinin Oslo sefiri olup huku
ku düvelin kanun haline ifrağı 
meselesini tetkik edecek kon
ferans vesilesile La Hey'de to
planacak - Feminizm teşkilatı 
kongresine iştirak etmek isti
yen Mm. Kollontay'm paaapor
twıu vize etmemiştir. 

Fegzandan sonra 
T ARBES, 13. A. A. - Aşağı 

Preocler-'de hrtma hüküm aür
mektedir. Nehirler tehlilkeli su
rette taşmaktadır. 

MONTAUBAN, 13. A. A. -
Moissac'ta 600 evin yrkılmış ol
duğu tad_at neticesinde anlaşıl
mıştır. Ölenlerin miktarı, 120 
kadar tahmin edilmektedir. 

13 giindenberi aç . 

PARİS, 13. A. A. - 13 gün
den beri açlık grevi yapmakta 
olan Mm. Hanau, hastaneye 
~akledilmiştir. 

Kasırga nereden 
gelmiş? 

Evvelki günkü lodos fırtına
sı en evvel Radostan çıkmış, 

saat 1 1 de Çanakkaleye gelmiş 
tir. Frr.rnanın sahas: Marmara, 
Trakya, İzmitti. 

İzmirde bir velkenli -
battı 

İzmir, 12 (A.A) - Bugün 
esen şiddetli bir lodos fırtınası 
yüzünden vapurlar hareket ve 
muvasalatlarmı gcciktinnişler 

dir. Limanda 36 bin okka kö
mür yüklü bir yelkenli ile bir 
sandal batmış, nüfusça zayiat 
olmamıştır. Bugün şehrimize 
mebzul ve !;Ok müfit yağmur 
düşmüştür. 

İzmir, 13 (A.A) - İki gün
denberi devam eden lodos fırtı. 
nası dün öğleden sonra şiddeti
ni artırmış ve bir çok evlerin 
kiremitlerini uçurmuş, limanda 
bazı kazalara sebep olmustur. 
Frrtma devam ettiği müddetçe 
şiddetli yağmur dahi yağmış
tır. Alınan haberlere göre li
manda Ali kaptana ait 28 ton
luk yelkenli ile Mehmet onbaşı 
ya ait diğer bir yelkenli ve bir 
kaç sandal batmıştır. 

Limandaki sefain demir tara 
mışlarsa da kaza olmarruştxr. 
Körfez vapurları güçlükle sefer 
lerini yapabilmişler ve tramvay 
1;_ar Kordonu baştan başa dö
gen dalgaların tesirile bir müd
det için seferlerini tatile mec
bur omuşlardır. 

Bir vapur karaya 
dll.'Jtii 

İzmir, 13 (A.A) - 1 iman i
dareainden abııan malimata gö 
re Royal Setler iamiııde İngiliz 
bandralı bir vapur demir tara 
yarak Edremitte karaya otur-
muştur. 

_.... ..... 
Doğn.ı Edirne hattı 
Şark demiryolları idaresi Yu 

nan arazisinden geçmiycrck do 
ğrudan doğruya Türkiye arazi
sini takiben İ9tatııbtılla Edime 
arasında yapılacak olan yeni 
hat haıkkmda tetkikata devam 
etme~. 

KOLOMBO, 13. A. A. - Ko- Şirket direktörü M. Paskal 
lombo limanında bulunan 15132 tıu hususta şu malômatı ver
tonilitoluk Komorin posta va- miştir: 
puruııda bir yangın Çllmufbr. - cDoğrudan doğruya Tüc-

umumi lord İrwin tarafından Yolcular ile müretteba1a hiçbir kiye arazisini takiben Edime
cevap verilmiştir. Bu cevaptan şey olmamıştır. ye yapılacak olan yeni hat hak
Gandhinin ortaya a1ıtığı feyin ıssı-..-~--..,-..~~--·~q kında Hükfunetle müştereken 
kam:·ı ve asayişe mugayir oı- Bir muadelt! umumi bir tetkik yapılmakta· 
ması ha&cbile teeııaüf edihnek- Bakımsız lllll1raXLüay- dır. Bu tetkik bübaıısa iktı.adi 
tedir. Bu suretle Gandhinin dl = Bahtt11:ı gurt. cepheden devam etmekte olup 
mukavemet teşebbüsünün aki- •••lllEtfıdXMllW',,.ır-ltl neticede hattm güzcrıilu te9'" 
beti ne olacağı merakla bekle- "'- ll#flll .,,.,..., biıt edilec:ek ve ondan sonra iıı· 
n· or. " 
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Bankalar kOıisorsiyomu icra 
içtimaını yaptı. Dahili ·zamna . 

dü • 

icra komitesi htyttl 

Konsorsiyoma 
girmeyen bankalar - -

~-1~6;:-;ll4~a~r7t--;---~A~lı~.y-e---:-H~.~:--~S~a-ıı_a_y~l.----;.-s=p-o_r __________ :..ı,-=-:.:__:_ -
a e 

Şehitleri için bir 
ihtifal yapılacak 

Şehitlerin makberelerde 
:ziyaret edilecek 

' Yarın dava tekrar 
görülecek 

Ayni günde karar 
verilmesi muhtemeldir 

Yeni bir fikir 
ortaya atıldı 

KQçQ/ı aermayelerln bir -
leştlrilmeal telıllf edlll11or 

Yarın saat 10,30 da Şakir Pa
şa kızı Aliye Hannnm muhake 

t tanlı 1 üt ffkl ta metıine başlanacktır. Hatırlarda Memlekette yeni teessüs et-

Beşiktaş - Ve/ a 
Galatasaray - Fenerbahçe 

Bu gllnkll çok mOhlm iki milsabaha, 
( iatanbul Şildi) 

finalistlerini tayin edecektir. 
~ 

f d
8 . u unli gün~ üne dı Şerhz ra-d olduğu üzere Aliye H Madaın meğe başlıyan aanayümizin in

m an ışga e e a e M 'ğ' v· · kişafı · · b" db" d .. ilnüld .. başı karakolunda şehit edilen annı 1 1Y:ına11 keman.hoca- ... , ıçın ır te ır u.ş . u Futbol heyeti bu sene mli&a- . 
efradım~zın hatrrasmı taziz için 11 ~· Beq~~n kıskanması dola- ğunu haber al?ık. Bu :1kı:i orta baka programını tertip ederken 
muazzam bir ihtifal yapılacak- yısıle ~s~udardaki evinde ta- ya atan sanayı_er~abı ilende ge futbol maçlarını Uç kısma ayır-

tı ıht.fal sudur. banca ıle cerhetmişti Bu dava- lı:cek her hangı bır buhrana mi- mı§tı 1 
r. ı programı • 1 A" · 1m k ·· · · , ya evve ce grrcezada devam 0 nı o a ve sanayıımızın mun-
1 _ 16 Mart şehitleri mera. lunmuıı ve vak'a adi cerh mahi- taz311?~ te~emmillünü temin et 1 -. İstanbul ıampiyonluğu.. 

simi pazar günü saat 14,5 da E- yetinde görülerek şahsi şikiyet mek ıç~ bırlef1lleyi teklif et- nu lstıhdaf eden likmaçlan. 
yipte şehitlikte yapılacaktır. bulunm ·.:ıası dolayısi)e hukukıı · mektedırler. ~ - Cumhuriyet Halk Fırka-

2 _ Bu merasim Cumhuriyet Bizde sanayi küçük sermaye sı tarafından mevzu ıilt etrafın 

, 

' 
"' J 

1 
~ 

t 

Nlırullalı ~~sat B. 11izan111aı11eyi 
l1aınilen Ankara)ra gitti 

Halk Fırkası İstanbul merkezi li ve münferit müesseselere in- dı (İ11tanbul Şildi) maçlan. 
tarafından tertip ve icra edilir. hisar etmektedir. Teşekkül et- . . miş bir sanayi §irketi yoktur. f 3 - (M_~llıyet Kupası) etra-

' 1 

3 - Merasime iştirak edecek Halbuki Avrupa ve Amerikada mda kuçukler maçlan. 
olanlar: bil~assa san_ari işlerinde kc;ıope Likmaçları ve (Milliyet Ku • 

.ı(ambiyo ihtiyaçlarını tatmin ve ~~rk P.~rasını. n~n:naı a, Davetliler, b, Kıtalar, c, r~tıfler teşkılıle muvaffakıyet pası) maçları puan, Şilt maçla. 
ı.ddedilen bugünkü seviyesinde tutmak ıçın Huktlmetın ıştıra· Mektepler, d, Halk. hasıl olmaktadır. Alikadarlar n ise tasfiye usulü üzer·ne t 
it!le. teşekkül eden Bankalar konsorsiyıomu icca_ k?I°itesi diln eyi kurulmak ve idare edilmek tip edilmiı:tir 

1 

er-
b!r ıc;tima daha yaptı. tş Bankasında yapılan bu ıçtıma konsor- 4 - Merasim geçidine iştirak şartile bu fikri çok muvafık bul • ' 
BıYomun iıkinci resmi içtimaı idi. Dünkü içtima . Nurullah Esat edeceklerin sırası ve isimleri: maktadırlar. Likmaçlannda,malfun oldu-n i · a, Halıcıog" lu askeri lisesi muzi- .. . ğu üzre, bu aene en kat'i muvaf 

· n nyasetinde yapılmıştır. Dü b hus ta T t 

t 
. b .. iık" · kası, b, Halıcıoğlu askeri lise- .n u us. . ıcare :"'~ fakiyeti, şimdiye kadar hiç mağ 

it ~mada konsorsiyoın icra ~ «'.Komıtea:kıııg~l İınt~ı reds- sinden iki bölük, c, İstihkam sana;:ı odası katıbı. umumısı lup olmamak suretile Fenerbah 
~ıtesinin dahili nizamname- mı ıçtımaını · tettı. ç ıma a K , d b" böl .. k d B" Vehbı Bey de şu miitalaad bu- ·· t · · B' ı ıı ihza ed'l . "'t k b komitenin dahili nizamnamesi ıtı· asınkan ır s· ~ ,b ". bır lunmuştur· çe g~s ennıştır. ınaenaleyh vet farkı olmadığını kendileri 

N r ı mış ve mu ea- ı en . b" .
1 1 

olundu po ıs ta ınu, e, ırza ıtaı· e- •• . · . . tasnıfte en başta gelmektedir. de.takdir ~den o.yunculann kuv 

taınnaıneyi hamil to Ankaraya Esas itiıbarile bütü:ı noktalar t~pı~=l~e~':<l~ bfr,1~~~-me k- ~dı;IeşmD_.ek fıkıı b' elbettke (Milliyet Kupa::;ı) maçlanna!ıveı mank ~vıy~le? üzerine tesir ı Urul!ah Esat Bey dahili ni- nın tes ıtı e meş.gu • 1 d" k E · k 
hareket et:ıni tir. üzerinde anlaşılmıştır. Anlaşıl- \ço e~ı ır. u~yanm ı~ Ç<;' gelince, futbolculann küçüklü- veya a sı tesır ıcrasını muvafık ı 

N .. mıyan hiç bir nokta kal.:na~ış- 5 - İşbu kıtaatın yerlerini yerlennde bu sıs~em ~akıp edil- ğii nazarı dikkata alınarak, kış. b~lmuyoruz. Yaptığımız işin 
h.iııuı:uııah Esat ;Bey ~ugun d_a: tı~. Kon~;siyoma henuz gıre- tanzim ve irae, me~asi~i~ in~- ,mekte ".e çok eyı netıceler ver- mevsiminin en sayılısı addedi- d~rt başı mamur olsun fikrile j 
S nız~mnameyı Malıye vekılı mıyen Doyçe Oryent Ban~, zam ve mükemmelıyetını temı- mektedır. len aylarda muvakkaten tatil d?ı:t t~ra~a muyaffakiyet temen ,' 
v <ıraçoglu Şükrü B. e arzedecek Döyçe Bank, Holandes, A;nen- ne Cumhuriyet Halk Fırkası edilen bu müsabakalara bugün nısıle ıktıfa edıyoruz. Yalnız şu ~ • 

ır. manın çok yakında bu teşekku- kez kumandanlığı ve Emanet- Aliye il • . . . ·mızın netıceı hasenesi ancak • 
c~·arın sehrimize avdet ede- kan Ekspres ve Ban'ka dı R~- Fatih kaza4ı reisi ile Polis, Mer ' M Mahkemede tekrar başlanacaktır. nu hatırla~l~m ki, temenniyatı-,~ · 

B le iltihak edeceklerine muhak- ten tayin edilecek birer zatten . d · I -·-- . (Istanbul Şıld~) ma~l~~da 
1
. canla başla çalışacak tarafa m!i 1 i ~.nkalar konsorsiyomu icra kak nazarile bakılabilir. mürekkep bir heyet memurdur. umk umıye_ 1 a~a~mın sukutuna ,. ıse, bu maçlara gıren bınncı ve yesser olacaktır. ~ 

. . ıtesi Cumartesi gününden arar verı mıştı. . D11n iiç Y11nanlının ikinci kümenin on iki taknnın-ı . 
itibaren Kambiyo borsasında Nizamnamei clahiliyi Maliye 6 - Merasimin sureti icrası: Fakat temyiz mahkemesi cer davası görilldil !dan, mağl~p ol~? takım çekil- Candan diledi~iımiz bir nokta' ~ 
~Untazaman içtimalanna baş- Vekili Beye ar.zetmek üzre gö- a, Toplanış saat 14,5 da şehitlik hin "aşmdıncı" bir alet tarafın- mek suretıle, musabakalara de- da maçların samımi, nezih ve r; 
Ya<:aktır. Dünkü içtimadan türüyorum. Zannederim Veka- te ikmal edilmiş olacaktır, b, dan ika edilme iı dolayısile da- vam hakkını haiz dört takım mış, oyuncular vardır. Dörtte ç 

lloııra Nurull;ı.h Esat Bey bir !ette tetkiık edilen teşriki mesat merasim Müfti Ef. tarafından varun :sukut etmiyecegini bildir kalmı tır.Bu dört takım, likmaç dürüst olmasıdrr. Bu hususta 
lhuhanirimizin suallerine kar- projesile ?erabe~ her ~lfis~i de şehitlerin ruhuna fatiha itha~·- miş ve davayı bu noktadan nak Muhtelit Tü~k _ Yunan farında birinci kümenin en baş- en bü?'.ük vazife biz seyircı"lere 
fı şu mali'ımatı vermiştir: Cumartesıye getırecegım. ile başlayacaktır. c. Müteakıben zetmiştir. mahkemesi dün toplanarak Al- ta gelen dört takımı, yani: Fe- terettup etmektedir. Hakemleri · r 

Cumhuriyet Ha~ Fırka~ı~dan, Ağırceza yann bu davayı rü- · kivyadis Mikael Ksantopulos nerbahçe, Beşiktaş, Galatasa- ş~şırtaca~, oyuncuları §İnirlen- • 
Halk n~~na şe~ır meclısınden yet edecek ve karara raptedecek tarafmdan Hiikfımet aleyhine ray, Vefadır. İşte bugün İstan- dırecek luzumsuz_ ve çirkin bağ 
ve gençlıgı temsılen fırkaca ten tir harbi umumide Galatadaki dük bulun bu en kuvvetli dört takı- mşmalann tuttugutnuz takım 
sip edilen teşekkülden bir zat · ---·· ·· ı 1 h" ---------·- ·-- kanında mevcut rove ver ve sa- mı aralarında (İstanbul Şildi) ve. o_y_ım .. cu a ey. ıne olabileceği. 

1 
.. k · l tarafından birer hitabe irat e. M f I d 

nhl
. saı·l •..} 1·da Ç'B lı'-'.' c'.l l l lll l J te a 1 İ er dilecektir. armara 8C 8SI ire bibi eeşyasının istimvalinden nin yarım son müsabakalarını nı usunmemız lizımdır. Mınta u _ '-< dolayı açılmış olan tazminat da yapacaklardır. k_a heyetinin gazetelerde dün in 'ı 

Mütekaitlerin maaşları 

l 
k l Hitabelerden sonra muzika .Mahkeme kararı vasına bakıldı. Tarafımızdan bu tışar eden bir tebliğine nazaran yal'Jfi top a11aca - ar matemhavasıçalacaktır.k,Ma- • . . davanmmüdafaasıyapılmış,da Belki~~tırlardaolmaklabera.çok ayanı memnuniyettirki, 

. tem havasını müteakıp bir za. temyız edıldı va geç açıldığı için gayri mes- ber, bu dort takımın ne suretle bu gibi ahvalin önüne geçilmel 

.\ifud kal t bir kısımı ma!Ul ve mütekaitler yarın top- bit kumandasmda Halıcıoğlu Marmarada Vanıa ve Hrisis mu olduğu, mahkemenin bu da yarım sona. kal?ıklarını kısaca için heyetin Polis Müdilriyeti

1 

l .~ l!ıal\lli lar kve. e .. t ka"tlerin }anacaklar ve eski askerlerin askeri lisesi talebesinden bir vapurlan arasında vukua gelen vayı rüyete salahiyeti olmadı- yazmağı faıdesız bulmuyoruz: ve askeri. iım. bat amirlerile te. l 
L ere as en mu e ı f' .. ·1 ·· d ·· d · d h k • ·· k"" ··dd · · 1914 t ması tı d ka""' "lhisarlardan mulhak bütçeler- hukukunun iadesi için yapıla- manga manevra ışegı ~ e uç e. ~usa emeye aıt a~a a kında gı c;un u ı:nu . eının • e Kur'a ile taayyün eden kar- . . ne cesm e ~ ı tedbirler l ~le idare olun~n müessesattan cak teşebbüsleri tespit edecek- fa havaya ate§ edecck~ır. !., Bun agırceza mahkemesı ~a.z?un yunan tabıı~~~ınde oldugunu şılaşmalar neticesinde İstanbul ıttıhaz edilmigtir. Hatti halkı lldıklan k ·1rn

4

.,; em· 
1 

d" A k b' h t .. dan sonra duruş sırasıle kıtaat Yunan kaptanlannın fıran ol- ısbat edemedigı, daha sonra da Spor Su .. leymanı"yevi, Fenerbah arasında bulun. a_cak sivil zabıta ı 
. maaşın esı .~- er ır. n araya ır eye gon . · k E · · ı d ı ·1 d · dd" ı· 1 ğ' r 1 ,'!itini Venniıti. Bu emir bir çok i- derilmesi çok muhtemel adde- geçıt .re~mı yadpacad . vl e kyıp ıs- makan o ayı~ı e. Havanbeın tatıli- v~k'' re lı . a.zım l ge ecel ı: çc de İstanbul Spor'u tasfiyeye memur arı, çı;kin taşkınlıklar - ı 

\ razatı mucib oldu ve alika· . . V .
1 

k kclesı cıvarın a ag~ ara yer- ne ara.~ venmştı. ~ r.aldığı- çun ~ mese e ıstımva nıes~ esı uğrattı. Galatasaray evvela Bey da buluna~ıl.ecekleri hemen ıi · 
aarlar bu k otesto ettiler. dılmekt~~ır. . en ~n araruı ma lerine avdet edecektır. m., Ge- m~.a gorc gerek muddeı umu- oldugu halde mevzuu tazmınat lerbeyini, sonra Üsküdar'ı·, Ve Stadyom hancıne çıkaracaklar. ·, 
' a.arı pr lUI ve .~u. t_eka. ıtlen. çok mu~azar rit resminden sonra merasim mılı.k ve. gerek Varna vapuru olduğu ileri siirülmü. tür. fş ka dır - d·' d 1 kt d " k 

11 
fa evvela Altınordu - Hilal'i, · 

1

• 1 
- mışlerdır. Muddeı umumılik ve sonra, Topkapı • Kumkapıyı;! . utbolculara d~ bir. tavsiye-

1 

.\lt1'1lı'.!ğ~nn~ız~m!'.a~l~Uın~a:.!ta:.::na=z:ar~a:n;,;..r,.;ır~et_tı..:g;;.ı_ı_,._ıa_e_ı_m_e __ e ır. hitam bulacaktır. ve. 1 eı; tati!.~ar~ını te~yiz et rara kalmıştır. F 

Amelthayat 
1 

Sal istimal meselesi 
ne safhada? 

~1 al İ \., C 7 - Kolordu kumandanlığı, vekiller kaza davasının İs tan- Ayni mahkemede Jan Maza- Eyub u, sonra Beykoz'u tasfiye mız var. ~u ta:"'ı:ıyemıze tabi 
3 

r Şehremaneti, Cumhuriyet Halk bulda rüyetini istemekteclirle raki tarafından gene Hiikunıe- ye uğrattılar. ı· 0!mak kuluplennın menfaatle. 

mnlllUl·laı·ı fırkası ve Türkocağı şehitlere . , k' r. timiz aleyhine açılouş olan taz .. .. . r!~i sıyane~enkendilerine teret. 
' ' çelenk koyacaklar. Aynca arzu Eskt hır 111 minat davasına bakılmı ve Elde kalan dort takım uzerı- tup eden bır vazifedir. 

eden müessesat ve teşekküller müddeinin ikametgah mech 1 'ne gene kur'a çekilerek Beşik-1 1 . 
de çelenk koyabilirler. Ağırceza şayanı dikkat bir olduğundan muhakemıe t J"k u_ ;ıaş'ın Vefa ile, Galatasaraymt t:t:_haz edi~ bütün tedabi-

katil dav~sı rüyet etti: Laz. Ali, lunmuştur. a 
1 0 

1 da Fener.':'8hc;e_ ile karşıla mala . re ragmen. he~ - hatti 
İmtihan neticesi Ayni günde Eyip camiinde :re~el oglu Must~fa~ e.~kı bir . rı takarrur ettı. ı hakaretarruz - b~r hıt~ ma· 

Defterdarlığın Şubatın 28 inde bir Mevliit okunacak ve saat ıntıkamı almak ıçın Buyukdere Gene aynı mahkeme jorj So- İ ruz~ kaıtıyen sı111rleıı-
A.llp il. Meni muhalıeme D~~nun k~~· aalo~unda yap 

13
,
4

0 da hususi bir vapur köprü sırtl~rına ?ötürmii~ v.e elindeki tiris tarafından açılan tazminat lıl şt\bu ~~retle f~~~ ~erak-j~ey_ınız. Derhal takdir ediniz 
lıararı aldı :lif'=·~ ım~ına gıren ~en- den davetlileri alarak Eyib'e gö <lemır çekıçle be)'.nını parçala- davasında da tarafımızdan müd Var u gun, ;vveGa I eşıktaş. kı ınzi tahkir edenin maksadı 

taıi; olan~ra'':a ':ı:.nu:"'..;.:Y:;,t_- türecektir. mak suretile. öldiırm~ ~ür. İnti- deinin Yunan tabiiyetinde ol- e a, sonra .. a a ata~aray- sizi sinirlendiımektir. Çünkü 0 

Ameli hayat mektepleri •a
bık müdUrü MuzaffCI' B. in sa
bık mmasel>eci Aliye H. da 
3,850 liralık bir senedi mevc~t 
okluğu ve fakat Muzaifer B. ın 
bu senetteki imzanın kendine 
•it olmadığını iddia ettnekte 
olduğu yazılmıştır Muzaffer 
B. senedin sahteliğini iddia e
derek müddei umumiliğe müra
caat eylemiş ise de müddei u
llıumilik Aliye H. hakkında 
llıcn'i muhakeme karan ver

ınıımile tetkik olumnuıtur. Bu teıki- kamın sebebi çok eskıdır: duğunu isbat edemediği hususu F~ne!bahçe .:n~sabakalanle m~ bilir ki sinirlenen oyuncu kıy- · 
kat netic..U.d_e imtihana giren 49 Ha- Sohomda umumi harp sen ileri sürülmüş ve bu bapta sa- vsı~n en muh~ ve-. ~emenru metinden kaybeder. Demek ki ,. 
nun ve elendıden, 10 Hamın ve 25 • . e- l"hi t k "lm k .. edelim - en güzel ıkı maçını k ,b · · · . . . 
efendinin muvaffak oldutu diğerleri Turin kulüp içtımaı lerınde bir ihtilal olmuş ve bu a ye aran ven e ozere d ki d" ay etmenızı l&tediklerı bır < 
nin muvaffak olmadıldan .:..ı..ı11mıt- ihtilalde atılan bir bomba ile mahkeme talik edilmiştir. seyre ece er ır. kıymetiniz var. Hulisa sinirle ı 
:!rı:'"."'~tihan nu- Touring Club (Turin Kulüp) Rus ceneralı maktul düşüyor. Muhtelit Türk_ Fra Bu dört takımda da, kimisi nince kıymetten düşer, kıymet· ı 
raıile ıu..':ardır: erece 11• heyeti umumiye içtimai önü- Temel oğlu ~~stafa ~uslar~ mahkemesi de hu ayın otuz1:~ ~ksek idare ~ıtbillyetile, kimi t~n. düşünce takımdaki vazife- r 

_ . . müzdelki Nisanın 6 mcı günü bombanın Alının kardeşı Abdı dan itibaren faaliyete b şlıy sı topa fevkalade hik:imiyetile nı:ll yapamaz olursunuz. 

B 
lba· ~llŞAlıclki~3 r 1;,~ ~ 19 saat 15 te Perapalas salonla- tarafından atıldığını ihbar edi- caktır a a- kimisi atletik evsafile, kimisi F f bi 

a ttiD ev. · · aen- . kti K .. . . yor. Rus divanı harbi 24 saat · .. . .. ransanın en maru r spor 
di. 

4
• 28 Halil el. & • 198 Oıman Nu- ~da aktedilece. r. ulup ıçın zarfında Abd" . idam d' ~ukavem~t.veya suratıle ... hu- salnamesine yaun bir muhat .. 

ri. 6. 20 Kemal ismet,?· 202 Yuıuf ~ı~atlarını venn~ş ?~~a~ ~u 1 yı e ıyor. lisa ?.er hın ayn _ayrı ve şahsı- rir, muhtelif sporların mulıtelil 
K~nan, 8 • 29 Şemaeftti~ ef- 1~: ~!: ıçtı~aa ~elmelen bıldırılmış~ır. . İşte Laz Ali bundan mütees- Bir talfhlf daha n~ .m.unJ:ıa.sır ~ezıretlerle.~ın seyircileri hakkında umumi ve 
Alim el. 1 • : ~111 .. z '!'., H O gun bır de tedansan venle- sır oluyor ve nihayet bu cinaye- S k .d . . bınnın ıyı gunlerınden bınnde çok doğru bir tasvir ve tahlil 
lhlit.

1 
12
5 

· .1 Z kay~":~aa 
14 

an':;i cektir. ti yapıyor. Muavin Cemil B. id. b. on eşı ,,enın talıhlirei birer olmadıklarını ve fena oynadık. yaparken bakınız ne diyor· 
13 • 4 emye e erıy ., - d' d . 1 ırer mey.,ana lar f k b'l h · 

94 
z ki ef 16 _ 209 Sa- ıasını erımyan a maznunun ını arzetse ı e, erzaman J K~n;n, :; : !s M:liha H., 

18
• 

186 
~----- .. -- tehevvüren katilden 4~8 , inci çrkıy~r .. Otuz sevdiğimiz ve tuttuğumuz en «~uhakkaktır ~i. ~i~er bir 

Ö "L.tf 
19

• 
26 

Münire H. 20- Ergen&kOn madde mucibince teczıyesıni is b~ş bınb~~r~ya yi 44 futbolcudan otuz üçünün çok şeylerde oldu_?u gıbı spor-
1 

nıserN u ı. f 21 • 197 Nazif :f. 22 - ..... - tedi. km e~ uy , ı oyunlannı bir günde görmek a:ı: ~a da, aleyhte bagınşlar alkış 
19 evre• c ., • . . l"k ramı~ın ısa ı b. k" d "'ld" lar derece · d ··h · 

E 
· ef 23 • 185 Bayram ef. 24 Yazan: Yakuk Kadr Dava karar ıçın ta ı olundu. b ... ,_ h . ır spor zev ı egı ır. sın e şo rete ı§are· • 7 yıp ., • . • et ettıgı ... a tı ı eden tezahürattır Halk al 

lf . . I h' d _ 36 A~dürrahman Nıyazı ef., ~5 - Kı)metll edibimiz. Yakup Büvük baba katili yarlar~a_n bir. • M~~bakala~ hakkında her alakadar oldug"u hlm 1 ~cl-ınıcılik me <te ın e 183 Mu•tafa ef. 26 • 190 R•mzı .•'·· Kadri Bey ıstlkl&I harbi esna· ı - de yegııne tal 1 hangı bır tahmınde bulunmama kı lar ve a 1 sc erı a 
27 - 187 Zahide H., 28 • 203 Haliıne sıoda lazdıi• yazılıırı tophya- ı Büyiik baı;ıası _:>adık.?n~ş~ı • ı::iş~inden bil~- ı ğ~ tercih edi.yoruz. Şu sebeple H § . Y • 

0~ ara ~ha çekeı 
H., 29 • 42 Suada Oıma~ H.: 30 .- rak gllzel bir cilt hallııdc ocşr- katleden E~p oglu Huseyının tını a~~ İmut kı, evvela: dört takım da bugün i akık~tta, ıs:ı~ballerı namın; 

ltıistir. 

Bugün, binicilik mektebi, se
n· 
eı tedrisivesinin hitamı dola-

Yısi! • c, mektep talimhancsinde 
Zcbitıe . . b" .. 
lik .. n1111z tarafından ımcı-

ınuabakaları yapılacaktır. 

204 
Saime ff., 31 • 200 H_ı.ıaeyon Hil- etmlftlr • Muharririnin haklı muhakeme.~me _devam olundu. te Deıprmen ma karşıla~acakları hasımlarla he- asıl acınacak. •.uns.eler, ha~kı,,la 

nı. ef. 
32 

_ 32 Mehmet Zıya ef., 33 - cOhrıtl kitabını tav lycdcn t Maznun Huseyın yaşı 20 olarak hallesınde Nal- men hemen aynı· kuvvett kayt bırakan şahs•yetlerdır 
1 ' E · ... ' _J sb' 1 d D "d f b ba M e sayı-207 Cemile H., 34 • 33 Mehmet mın bizi ınUstar;nl bırakır. te ıt? .un u .. av~ ~u a aa ve ant ı . eh. Nalbant başı ılabilirler. Saniyen: aralarında Düşününüz: tıakl: tıulur•U 

ef., 35. 205 Nazlı H. ···-··---··-··--~ kar'lr •"ın talol< ed•ldı. met Ef. dır. MebPJiet El. kendi lehlerine büyük bir kuv. nu:ı:I 



- , lı, ebiyat, 
• ; % ~Slb•wr.t1Jwttunun ,...... ~= rwn - - - _....._ ~ - - --- - - - - - ~ ~ ~ _...._ 

lı ,'Mi :-; y~tJ: ~:1~· •• !l:~:~~~~~ijf~~y;.:~~;;:-~kAye 
~ c::'!\snn Umdesi "Mil/ıyet" tir., 1 Saşnııyacagv 1ml 

,. Yeni Tardieu kabinesi mec- ta İngi!_izl~;in işlerine g~lmi- • • · (J j d ·· · . , J , ! 
< ei l t. MART 1930 liste beyannamesini okudu ve y~r. _çunk;ı yalnız kanunı ah-~ İnsanın günü gününe uymaz, llfll ll) Cll UO<.ll ll ... 

il 
~ DAREHANE - Ankara cadde•i bugün meclisteki fll'ka teşkila- kam ıle baglanılacak olursa her benim de öyledir: Gün olur ki . , .. .. _ 

n ~. ıoo Telgraf adresi: Milliyet, ı •. tına baıkılırsa tahmin edilebile- hangi bir harpte bu ahkamın hi her seye kızar yahut şaşarım ... l B_ır ay daha ya.taktan çı!cma- 1 onu.nde. canlanarak fevkalade ı telefona sarıldı: Yangın bütu 
l bul ceğinden daıha büyük bir ekse- çe sayılarak tahte1bahirin, ge- Fak~t gün olur ki aksi olur ne j maga mahkfin:ıdu .. Azılı hır y~- · derın hır ~eessüre düşmüştü. dehşetile devam ediyordu. 
n Telefon numaralan: riyetle itimat kazandı. çen harpte olduğu g~bi gayr! ka kızar ne de şasarım. b~ dom1.1Zu bır av esnasında u- .... "- Senın odanda ışık gördü- Ferit müthiş bir asabiyet 

lstanbul 3911, 3912, 3913 N · · bu " k"' f 1 - l b - f -. etıcenın gun u ırka va- nuni şelcilde kullanılması muh- , Dün bir dostum geldi: 1 zenne atı mış ve acagını ena gwı;ı zaman ne ~adar sevindim. endiııe içinde krvranmağa b:ı 
ı (~ABONE ÜCRETLERi ziyetine göre, M. Tardieuye bu temeldir. Şu şerait altında üçün _ Bana bir akıl öğret! hald.e ısırmış.tı .. Fakat b~reket d~ı. Yoksa kabı! değil bu gece !adı .. Yatağının altından t~· 

kadar mü~ait olacağı beklen- cü, yani tahtelbahirin miktarı- _ Yapamam! ~~nı.ın yara<> kadar _vahım ~e: evımde. oturamıya~~tım. Za: bancasrnı aldı ve haykırdı: 

" 
" 

Türkiye c~in Hariç için 
400 kuruş 800 kuruı 
750 " 1400 ,, 

1400 .. 2700 " 

~e~e~te_ı~e de her halde_ T~:- nı ve hacmini tahdit mesel~i _Neden? gıldı.' hayat!mn yegane zevkını ~~Ilı evıı:ı, sa~~et ıçı.n, sevgı - Eğer karıma bir şey olm 
dıe~ n~ ıtırı:.at ~~azanacagı şu~ kalıyor ki, eğer Londrada bü- _Çünkü akıl öğretilmez de :eışkıl eden av_da bu. yaralı hac~- ıçın taı;~ım.et~ıgım evım ne.lca- sa imkan yok ben artık yaşaya· 
h~ız ıdı. Çunku da>ha evvelki tün meseleler hakkında bir ne- ondan! gı gene kendıne hızmet edebı- dar degışmıştı: y.jhut ne kadar marn ve kendimi öldürürüm! 
Tardieu kabin~iı:ıin s~ktuna ticeye varılll'Sa tahtelbahirler _ Neyse zevzekliği bırak ta lecekti. . _ değişmemişti... • Zavallı gencin yüzü şimdı 

'
." Gelen evrak geri verilI!leZ sebep olan sosyalıst radıkaller hakkında verilecek karar da bu. beni dinlet Bi 7 • k zda Yatakta bıraz dogruldu... Zavallı adam hıçkırıklarını baştan aşagı deg-i"-nıiş hatları 

.. d kl l r 'k ı . .ım arsımı G h r ·ı ·1 . · V · .,.. •. ' 
1 lddeti geçen nushalar ıo kuruştur. oyna .. ı .. an yan ı.ş po ıt.ı .a ~.yu mahiyette olacaktır.. bir apartman var, orada bira- ece, ayı ı erı emıştı. eza- zor zapte.ttı :-re s~stu.. t.aş devrindeki insanların sert· 

r Gaz.et.~ '!"e matbaaya ait ~l~r için n~ ~~n~en va~ıyetl~rını bus,:- Şimdi hacim hakkında bir pa 
1 
dam her gün elinde dürbün bi- vallı adamın bu gece fe~~ halde Fent şımdı .saıbıt nazarlarla lığini, kalbi toy bir aşığın yumU 

l: müdunye~e. muracaat ~dılır. . . butun ışkal etmışleı-dı. Evvela zarlık başlamıştır. Bir taraftan zim e b k canı sıkılıyordu. Sevgılı karısı ona bakıyordu. Senelerce, dağ şaklığını almıştı ... 
1 Gazetemiz ılanlarm me9 ulıyetını T rd' • ·· · k · l ve a ıyor. · b kş ki k · k · t 1 h 1 -
tı2 kabul etmez. a ı1eu yuakıS' at ebtmkışb er, sko~1: azami hacim olarak 1700? diğ_er _ Bakar ya! ternu ~ am o

1 
nserbe gkmıtme · ıs- depekcan ı ayvand arın arhkadsınf: .. - .. Evet muhakkak kendinı 

• I ra ya varar sa ı aş ve ı ı taraftan da 2000 ton teklıf edil- _ Amm k"tl" · k't ·. 1 ış, onu ya nız ıra ı*tı. . an urşunun ar ı sıra e e ı oldureceğim diye inliyordu .• 
r 'ı ' ' kendileri tarafından teşkil edi- mektedir. - Olabilir~ va ı ı va ı sız Seven ve sevilen bir kadının gözlemeğe alışan gözleri sanki . .' a a :. 
1 j BUGÜNKÜ HAVA lecek.bir kabineye sokmak iste- Diğer taraftan Fransa bu tah- _ L 'ki · • 'd 1 biteni hasta kocasını evde bırakıp na- aı'kadaşının da kalbine nüfuz .~~ın gece yarısı . ev~ ?un· 

ıı ı Dün hararet en enk 15 en az rnişler. Buna muvaffak ola- didi teslihat meselesi hakkında go"ru··y a n ıçen e 0 up sıl konsere gidebileceğini izah etmeğe çalışıyordu: mk uştu. Neşe ve s~vıı:ıç ıçınd-
,. d T rd" • al h or. b" "şkül' d"' F k N . S 1 d' ocasının yanına gırdı "-hl' derece idl. Bu gün ruzglr hafif mayınca a a ıeu ye ey - ortaya yeni bir fikir atmıştır. _._ S" h · ' ı.raz mu ur. a at evı- - en yan ış yaptın! ıye . . . . . · Y" 

I ll t b" · alm l B'" .. up esız. · .. ·k· k d · d ı · ·· l d' s 1 sınde hıç bır korku ızı v-0ktu .,dos hava kapalı olacaktır. ar ır vazıyot ııı ar. utun Fransanın tonaj miktarını çok _ N 1 .. h . nın musı ıye aş erecesın e n soy en ı . . en yan ış yaptın . F . . . J • .~ 

jı
11 • - - - - -- bu cephe tebtili de bir hafta o:ı görenlere Fransız heyeti şu ce- _ Bas~ şupv es~~· j . iptilası bunu biraz mazur gös- Karın~an aynlmıyaca.ktın . . . ·ent bırdenbı.re sendeledı: 
il~ ''~· gün içinde olmuştu. Bu vaziyet vahı vermiştir: _ ~y~gı ~up ı~sız: ·: terelbiliyıordu .. Buna rağmen Fe Karını o anda öldürecektin! - ~ey, d~.ı ._. · Şey··· Kon· 
1·12 ~ \~ te sosyalist radikallerin nazar- _Karada Lokarnoda yapıl- öz ~ k a ın~anın anmıne rit yatağının içinde kıvranıyor Muhsin ıhaykırdı: ser guzel mı .. ıdı?.:. 
~'. ~ ı dan düşmeleri tabii idi. Esasen dığt gibi, denizde de Fransaya g _a A a t ayıp rr. · ve vakit geçirmek için ne yapa- - Ne?... Öldürmek mi? Fa- İ - Çok guzeldı · · · Hele 0 

~ ı ~ , şu muhakkaktır ki, bu fırkanın ayni emniyet ve seiamet temin _ pY~f! ::· · · , cağını bilmiyordu. kat ölüm bir netice değildir.Hiç taly~ kadı!1ı! .. Hel~ 0 1.: . •• 
' l ya tali.sizliği, yahut ta becerik- ediniz. O zaman Fransa tonaj _ H~ 1 

end ne ya:rmıbakt Bu esnada birdenbire kapı 'bir şey halletmez. Sana göre Fent vahşı ve acı bır guluşlc 1 

.;ene Balkanlarda.. s~z~iği var lır"Her ~ükUınet teıı- miktarını daha çok indirebilir. _ B~~ se; ı!~~u! ıne · ça~dı.:. ~u g~len Muhsindi. bdki öyle olamaz. Çünkü sen, karısına bakıy~.rdu ·: . • 1 

'kılıne teşebbüs etıtıkçe, halkın Filhakika bu makul bir teklif N d y ,P Fent gozlerıne ınanamıyordu: hayatını ıhemen tamamen avda, Demek guzeldı ha, dıy .. 
· ; Bulgarlardan bahsetmek için biraz daha itimadını ıkaybede- tir. Fakat Amerikalılar, Avrupa = E e e~. · d 1 - Sen ıha, sen nereden çıktın barut, kurşun ve nihayet kan te~a{lad~: · .. .. _ 
$'günlerde vesile _ve fırsat ek- rek ricat eder. işlerine müdahale etmemek hu- maz ~e 'dvıc annn ra::ı;: - diye haykırdı, nerooen çrktın, içinde geçiriyorsun. Ölüm se- a <at . ır gozu de yat:ıı;mın 1 , 

'. ~ _olmuyor.Yugos~avya iloBul Tardieu kabinesi uzun bir ha- susundaki ananevi siyasetlerin- nı bi==~~~ene ~~:k~pa a- iki senedi; ı:ıerede. id!n? nin için bir. çocuk oyuncağı- ~~~n~aı:ı tabancada ıdı · · · -
i 1 nııt:ın. arasın~ı münasebat Y:1t >'.'.lşıy_'.1-cak mı? ~u h~susta den ayrılmıyacaklarından bu _ Eh, ö le ~e bırak bak- . _Bu !"erıdın eslcı ~ır ~rkadaşı dır. Halbukı. ben. :. . _. . u sı.n ~na halde ıkorlanuştu.: lJ 

yanı d>kkat bir safhaya gir- hır soz soylemek muınkun de- teklifi kabul etmelerine imkan sm! y y ' ıdı. İkı .sene evvelıbır gun apan- - Halbnkt sen oyle degılsın, ~k mut~.ış ~dam, _kansını !11~ ~ık 
; }şl'ir . ğildir . Esasen hiç bir Fransız J yoktur. Şurası muhakkaktır ki, sız evine dönmüş ve karısını onu mu demek istiyorsun .. A- ! ?: ~ah~ oldurecelotı · · N evım~ !lıcr 
'• k b" · "dd t - Yahu, bu nasıl cevap şim- k d' ak od nda b" b k . . 1 .1 ,. .. d" 'h , gozu ır aralıık pencereden dı· "ilrıb · . Umumi harpten sonra sene- a _ !ne.sı uZl;ln mu .. e ya~~ı~ 1 Fransızlar bu teklifi yapmakla di deli olacağım! en ı yat ası ır .. aş a zızı_m şum~. )ı ~ı'. vuc~ un ı a- arı ili ti. ~ . 

-ce banşamıyan aralarında degıldır. Bır İngılız muellıfı 1 kurnaz bir diplomasi oyunu oy- _ Olabilirsin! sının kolları arasında gormek netınc o vuct>du ı.fna ıle muka- ı ş ş · . l'll 
1 .imi bir ihtilaf b~lunan bu iki Fransız kabinelerinin vasati ha namışlardır. Bu tekliften makul _ Amanın yangın var ... de facıasına katlanmı:ştı. . Niha- bek otıneli . . . 'A- A ~-· ~ ~: dıye haykırdl • J:ki 
"cmlckeıt artık biribirile dost yatını hesaplamış. Kabinelerin ne olabilir? di ve kaçtı. yet karısını terkedcrek uzun bir - Lil!kin şunu unutuyorsun levlerı gor~>'.?r musun?. , ~rij 

1~lnuştur. Bu dostluk son gün- vasati dokuz, on aylık ömürleri - Ya emniyetim için lazım seyyahate çıkmış ve bu suretle ·ki vü.:ııdün ihanetinden evvel .- Evet goruyorum!.. Kızı 
'rde bir iki imtihan da g,.,.,;r- olduğunu söylüyor. Belki bu, gelen miktarı inşa etmeme razı YAZIN SİNEMA olsun kendini avutmak istemiş- kalbıP lıanoti vardır. Onu unut bırSoşafak ! .. _ 

_ ,,. ak ·1 d - 'd' S 1 S " k b' fil d' · O d b · 'k' k d nra bagırdı · • ış ve Sof ya ile Belgradın ara- 1 v tı e ogru ı ı. on sene er olunuz, yahut bu emniyeti siz ogu ça ır ı m seyre ıp tı . zaman an en ı ı ar a aş mamalı . . . . · . . • _ 
1 ıda yeni ba.şlıyan bu dostlu- i ~ar~_ında_Fransız. kabinelerinin tekeffül ediniz. Ve benim için çıkarken sinemanın müdürüne iLk defa olarak.bu gece ko~111şu- - Fazla hassassın! Bc:n bu .. - .:1~ydı, haydı, şu aloktrıgı 

ın saTsrlmadan çıktığı anla.şı- omurlerı daha zıyade kraalmış- 1 de vadiniz kafidir. rast gelen bir dostu sormuş: yorlardı .. Fent ona bacagın<la kadar felsefe yapamam .. Ölüm sondur.... . .. . İ 
f"<>r. tır. Reisicümhur Doum~ı gue İş böyle ince diplomasi oyu- - Yazın sinemayı kap~ta- kı maddi istirahı, öteki de kal- ıkorkt:1acak bir şey değildir. - Alektngı mı? ... v• .. -· b s 
/!kinci La Hay konferansında 1924 sen~sinde iktidar .~evki!- nuna intikal edince Amerikalr- cak mısınız? bi.ndeki manevi y~ı:ayı an.lattı .. Kendim öldürdüğün gibi,h~r i~ - Elvet · .. ~loktngı sondur ı:; . 
• rlc tamiratı görüş""lü ke Yu- ne geçelı Fransada on ıkı kabı- 1 ların mağlfip olmamalarına im- - Evet! Bıçare genç, sevg;lı kar:sıle ara sanın başına gelecek bu akıbetı, ve yan~a gel.... ,_ . . · 
'·~ıavya Bul arist~a rmü~ahe- ne değişmiştir. kan yoktur.Bu siyasi tabiyema<Y - Yazık... Böyle filmler sında geçen o müthiş macera- şimdiden ve derhal kendim için 1 Bu emır o katla~ kat.ı ıdı kı, Pc 
ı:t gösterdi. g Konferans dön··- İyi iş altı ayda çrkar, diye bir. hibiyeti karşısında Amerikad; gösterdikten sonra kapatmakta dan sonra bu akşam ilk defa e· de kabul etmişimdir. Bu belki , ~uhalefet .etmek ı~ansız<lı · • : 
·;nde de i.ki tarafın devlet ~- darbı mesel vardll'. Bu hesaba ı bir kısmı rical hiddetlerine ka- mana yok! viaı.e dönmüş ve o .hazin hatrra fazla genç olmamın tesiri! Fa- ı -ar naçar ıtaa~ e~tı · · V~ koca- . s 
1.mlan peık dostane so"zlersöy- göre, Fransız kabinelerine altı pılarak, konferansın kısa kesil- ı FELEK gayrı şuuri lıir tarzda gözüniin kat ne yapalım şimdiden oka- ksmı.n.ydan~a ~ıttıd. Muhs~n ~r· ış 
ıı· l k .. ·· d · b · k" __,.. d h" · ı belk' · · u ıçın e tıtnyor u Fent sım diler Bu adanılar n ha et iki ay ı omur e ısa et etmıyor ı mesini ve Amerika heyetinin ge ı . . • _ - ar ıssı o amam, ı yı·rmı . · . . ' ,,L 

' f · d b' . ·ı~f Yk . kendilerinden bir iş beklensin .. rı· çağırılmasını talep etnı ı; yak olanlar esasen mulıım ve ha, kadar hır çare bulun:madıgı tak- sene sonra... Bdki ihtiyarla- dı karısını severken öldilrecek· ;,"'' 
1-1 arasın a ır ıtı a a tıne ebe t. ı d · ·· d' d h k - · · .. t' D h l ta.b a ""' \rmışlardır * * * başalmışlardır. Konferans her ya ı mese er e reyı ama mura- .~r e are ete geçecegmı soy- dığnn zaman... ı . er a a11canın yanın 1 

1 

· · . . . . . h ld b 1 k .. k"l b' f lcaata taraftar olduklarını evelce luyor. _ Evet yirmi sene sonra bu koştu. Fakat ibu hunhar adam nı 
'.1ki hükiımet arasında daima Fransız kabınesının teşkılı 1 had~ u ara 1 muş u ır 5;" - söylemi bulunduklarından, Bal Dün gazetelerde çıkan bir' meseleyi tekrar görüşürüz Nevini pamıaklarile de hoğabi· ek 
ı-tilara yol açan şey, hudut ve ve Fransı7. . muraI:ha;:ları.nın a a ır. ~ * .:: dwinin teklifini kabul etmişler telgraf haberi, Gandinin yet- . D o . · · · lecek kuvvet ve kaıbiliyettıe idi. ita 
\yii, komitacılık hadiseleri o- Lon~r~ya .gıtmelen uzerıne, ve yeni bir fırka teşkili için mas miş kadar arkadaşile tuz vergi- İkı ark~daş muhavereyı bu- Amma öyle yapmadı. Şayan'ı a.bi 

11yorou. Bllindan sonra bu gibi tahdıdı .tesl.~hat konferansı tek- İngilterede konsörvatörlerin raf ve külfete lüzum olmadığını si aleyhine propağanda yapmari. ra<la kestıler. Sonra radyo~u hay·ret bir metanetle kansını cın 
İ l<lısat muhtelit bir heyet tara- rar faalıyetıne başlamıştır· I reisi Baldv:in mahirane bir siya söylemişlerdir. İşte bu mahira- için yola çıktıgııu bildiriyo!"., açara~ bu akşamki konseri dın -kucağına aldı: Ctt 
l'1dan göriişülüp halledilecek. Fransada buhran .. devam eder ~et oyunu ıle, _ye_ni teşkil edilen ne oyunla yeni fırka te ebbüsü j Binaenaleyh tehdidini yapmış, lemege başla~ılar · · • . . - _Hay~i, öp beni!. Öp benı, 
ıj Bu itilafın aktinden sonra 1 ken Londra?a muteha_ss.ıslar ımparatorluk ıttıhadı fr~kasın~ suya ~ü.şmüşt~r: Siyasi mücade h~r~kete ~e~m~s dı:_~e.k~ir.?an- K~m.ser hakıkaten enfestı. Ve , dı~e ınle?ı . Öp! •.. Ve sonra ya· 
1 eçıh 1 oşhıa t f d S d~ ta.htelbah!r . meselesıru tet- dagıtmıştrr. Malfimdur kı, yenı leye gınşmek ıçın para verenler dının bu bırıncı degıl ıkıncı ha- Nevının bunu kaçırmaması ma- tagına gıt uyu! Yarın sabah u· 
1

1 uğmdıa skara medan b ırp l kik etmekte ımış · Bu tetıkika- fırkanın hikmeti vücudü impa- 1 de yeni fırkanın mücadele etıl'e'reketi daha dog"rusu hareket- mır görüleıbilirdi · · yandıg"ın zaman garetede bir 
' ~ra ço geçm en om- ' t f · .. · fik - · ' ' F k b' · ılar atıldı. Lakin buna rağ- · ~ne ıce_ı:;ı ayrı a~~ uç neva 1 ratorlugu~ ı:ııuhtelıf aksamı a- den meydandan çekilmesi üzeri sizliğidir. Gandi memleketi için a at' ırdenbıre · · · ·havadis ak:uyacaıkısm.. Bu ha· 
· y 1 B 1 .. nır tebellur etmesıdır. (1) Tah- rasında bır ıktısadi vahdet teş- 1 ne şimdi paralarını geri istemek istiklal istiyor. Kıonser veren kadın sustu.. vadis ne sana ne de bana aittir. 
ı . .!:nt ugos lav - utgarBmunb. a- telbahiri büSbütün ilga etmek kil etmekti. Baldwin geçen gün tedirler. Bu yüksek idealin elde edil- Tiyatroda müthiş bir vaveyla Fakat müte~sir olma 1 Telaş 
rua ı, sarsı mamı.ş ır . u ır .. (2) Tahtelbahıir' in - bi 1 · .. b' k . . • ~ ~· . · .. · · k · ı B ıbombal ld k . 1 

.. sanı r .ş~- rat ettıgı ır nutu ta kendısı- ~ mesını her hurıyetperver ınsan optu · _ etıme ... Orada yalnız bu gccd 
u b. k aT ~tı ~ ı:an rn- kıld~. ve hukuku d~vel kavaı?ı- nin de bu fikirde olduğw111, maa Hindistanda Gandi gene ister ve Gandiyi alkışlar. Fakat - Yangın var!.. ne olduğunu öğreneceksin .. , 

~en~r .. ~t=~~~~ 1bir ~ha:; ~e gore kullanılabılecek ahk~n:1; n:afih. bu ~rogr~.m?1 _?erh~l tat m~yd_ana çıktı. 9eç~n. h~~ta mill~tlerin. _. is~i~lali Gandinin . E~ah tiyatro. y~ıxordu.. Sus ı ~ayır sus!. Müteessir ola· 
~ 

1 
b k" . ıle t~kıp etmek. (3) Hacmım, bık edılernıyecegını soylemış ve Hındıstan umumı valısıne gon- tavsıye ettıgı gıbı usullerle el- Şımdı radyoda bir suru kadın cak hır şey yok. Yarın sabah, ene 

ı'e 
1 

pat anışı~, 0d1:1 beş ışı tahdı~.eylemek. . iktidar mevkiine gelir gelmez, derdiği bir mektupta - bir ri- de edilemez. Gandi gayeye var- çığlıkları, bağrrtıla«" işidiliyor- gene her zamanki gibi yanıma O 
. ıra anmıştır. ım ı u vaka Bu uç şıktan İngıltere ve A b"t" . t 1 - •. .. "l . d k . . h k . l'k . d l 1 y 1 ti to Sof B 1 d 1 v • - u un ımpara or ugun mumes- vayete gore u tımatom a - l 1 ma ıçın are etsız ı tavsıye u. . . ge . at ve uyu .. 
':bir ~;~h~ ~ra \r:t ~f:u g:~ TI?-e.rık~. ta'.afm.dan ileri s~rülen. si ilerinden müre_~k~p. bi'. ~oı·~- ~arta ~-~dar te.klifleri kabul. ~-1 e~iyc;ır. . Halbuki tarih gös~er- ı:erit deli gibi olda . . Otur- Nevin heyecan içinde ağlı)'fl· tir· 
' • • • v. geç .. ş bırıncı ıhtımalın kabul edı lmesı gre davet edecegını bıldırmıstır dılmedıgı takdırde tuz vergısı- mıştır kı mılletler hareketsız- dugu yerde: rak odasına doğru sendeledi • '1ııın 
ımın ed1ldıgıne gore Make k~ .. ·· 1 .. F · · ~ B 

1 
k . - nem an goru muyor. ransa ta Bu defa bir kongrede Domin- ne karşı harekette bulunmak i- likle değil, harekete geçmekle «-Karım! .. Karnn Nevın! O zaman Ferit arkadaşuıadön- r. 

r>f~ u g~ o~ıta~larıba;a- rafından ileri sürülen ilcinci şrk yonların arzuları tesbit edildik- çin arkadaşlarile beraber yol;ı istiklallerine kavuşmuşlardır. diye inliyordu. dil ve dedi ki: İle 
~ ladın atı an u ,0~ ar 1 .. . ten sonra mevaddı gıdaiye üze- çıkacağını bildirmekte idi. Filhakika Gandinin dediği gibi Nevin acaba ne oldu, ne ol- - Haydi, artık eski miJhave- ika 
fit 

1 
ı:kta~ so:ra :a ha~ıse Yu . Belgrat hukumetı hemen asabi- rine vergi tarhı demek olacak, Gandi'nin mektubunu oku- hareketsizlik te bir nümayiş ol- du .. Ezildi mi, yaralandı mı, remize devam edebiliriz ..• Gö· ilmi 

.os av fayıta tın a ~e~ın kan-. l~irdi. Ş!mdi ise bunun tama- olan bu projenin tatbiki için re- duk. Fakat ne istediğini iyice ması itibarile bir nevi hareket- öldü mü?.. rüyorsun ki, ihtiyarladım... Üş 
ı k~ı anmıştır. Bu ıkıı · · · · 'mıle aksim görüyoruz. yi amma müracaat edilmesini 1 anlıyamadık. İngiliz idaresin- tir. Fakat bir milleti istiklale Radyo artık sumıuştu. Hiç Akşamdarıberi tamamen yinn! c iç 
Eskıden Sırp-Bulgar hudu- ' Balkanlarda çok mühim bir teklif etmektedir. den uzun u7.adıya şikayet ettik- kavuşturacak derecede müessir bir malumat almak kabil değil- yaş ihtiyarladım f... ~ıa 

urda en ufak biT hadise olsa 1 değişiklik.. . . Yeni fırkanın teşkiline öna-: ten sonra bunlar için 11 Marta! değildir. A.Ş. di. Derhal kuduz bir savletle MÜMTAZ FAii( 

".IJlilliyet,,inedebi romanı: 38 ları getirirsin. Sana on bin li
ralık bir çok hazırladun. Zarfı 

Q~ ~ ~' İ! verir, onu alırsın. 

71'!!LfJllsJi-;N\JU'L;s'!f ~~ '!}! il 1 Fahirin gö.zleri bü~üyordu ... 
e~~~dlJır!~~İ!!-~~-~-!JlJ!fAı:-1\!~li!!~~!-!!j_~~-~-e~=~~~.SJJ - T.eıeıkkur edenm, dedı. 

- Eıh anlat bakalrm, ne ha-
r. 
Fahirin çil maıvi gözleri gü

' yordu: 
-Bu akşam mühendisler gel 
ler, dedi. Yann öğleye kadar 
zim yazıhanede mühim karar 
rilecek, kapalı mektup hazrr-
acak. 

CC\'Clet Beyin gözleri parla-

- Elde edebilecek misin • 
Fahirin hilekar gözleri kır
str : 
- Şüphe mı var, teklifname
bc:-n yazacağrm . 

- Yann hazırlanacak mı? 
- Öğleye kadar olacak. Çün-
ertesı giin biliyorsunuz, son 

:ndür. 

•• , 
1 
Tehlikelı iş ama, vallahi ha-

/Jurhan Cahil I tırınız için yapıyorum beyefen-
- - di. 

-Öğleden. sonra saat üçte 1 - Mersi, burada fazla dunnı-
hazırdır. Fevkalade bir şey o- yalım, haydi sen doğru yola çı
lursa hemen çıkar başka bir yer kan taraftan git. Ben Tepeba-
den telefon ederim . 1 şına çıkacağım . 

- Muvafık, yalnız bana son J Fahir esrarengiz bir yanke-
rakkamı söylemek kafi değil- I sici giibi yankapıdan çıktı, ka 
dir. Esaslı cevapların yekunu- ranlığa karıştı. 
nu da bilmek isterim. Mesela 1 Cevdet Bey rakısını bitirdi . 
demir aksam, tesviye, tünel, • Sonra yavaş yavaş çıktı, Pera
dolma kısımlarına ait yekı1nlar palasa kadar yürüdü, otomobi-
anlaşılmak ister . j le atladı : 

Fahir biraz düşündü, fakat - Haydi oğlum Cemal, Tak-
gene yüzü güldü: sim, Altın palas. 

- Mümkün; biraz zahmetli j .Otomobil hareket ederken 
olacak amma. Hale, vaziyete mırıldandı: . 
bakar, eğer teklifnameyi hazır- ı - Şu işi alırsak yaşadık, ba
larken Ahmet Sami Bey yanım na su içinde beş yüz bin lira dü
da olursa biraz güç .. Hesapları, 1 şecek . 
yekunları akılda tutmak l5zrm, 1 Ve bu tatlı hesabın keyfi ile 
not al marn, maamafih hafızam gözlerinin önüne tasavvur et

- Ba ıa y rın ı<açta g ·tirebı- kuvvetlidir. Merak etmeyiniz. tiği bir çok güzel sahneler gel-
eksın ı - O hal<le y:ırın h}I he!':ıı>- tli. 

Burada şu projeler vardı. Hül 'mış. Provasını okudum. 
ya ile bir hafta on gün Bursaya - YaPn ç~kacak değil mi? 
gidip k'!lmak yalnız başına bir - Eve,, çok güzel yazmış. 
ay için lsviçreye gidip dinlen- Böyle işlerde teknik kuvvetinin 
mek, Maçkada ki, arsasına son 1 ehemmiyetinden behseclerek işi 
sistem bir apartman yaptır- 1 Alman şimendiferciliğine gct;r
mak. miş, iyi .. Yalnız bilmem neden 

Bunları düşünürken gayri ih- bir yerinde o da şu mahut li-
tiyari: man meselesine dokunmuş .. 

- Ah bir olsa, diye içini çek- Böyle tesisat birbirine bağlı 
ti. şeylerdir diy.or. Soıtdum büsbü-

Taksim Palasın holünde onu tün bir tarafı iltizam etmiş ol-
evvela Nusret Bey yakaladı. mamak lazrm, dedi. 

- Bu gün nerede idin yahu, - Ne ifrittir o, ne ise sen gö-
tam beş kere telefon ettim, ni- receklerini gördün mü? 
hayet kendim geldim, öğleden - Hergün, dün gece yemek
sonra yazıhaneye hiç uğrama- te bera:berdik.. . Verilen fiat-
mışsın . !arda aşağı yukarı kü~ük bir 

Cevdet Bey izahat verdi: fark olursa bizi tercih edeceği-
- Yemelote bir yerde davet- ni söyledi ... Mümkün merte

liydim. Sonra oyuna başladık . be fazlaca kırın, eğer Belçika 
Geciıktim, maamafih altı buçuk grupu çok aşağı bir rakam gös
ta yazıhanede idim. Kız geldi- terirse bir şey yapamam, dedi. 
ğini söyledi. Ne haber. - Pek tabii! 

- Haber fena değil, Perşem- - Bizim hesaplan ne tahmin 
be günü saat onda her şey ta- ed~yorsun . _ 
marn değil mi ? Cevdet Bey zihninde tasarla-

- Daha acele etme, her iş dığı yekunu arkadaşına bile 
son dakikada tamam olur. söylemek istemiyordu. Zaten 

- Sedat Ali Makalesini yaz- asıl he."abı vanıı karşı tarafın 

şif~esini Fahirdenafdrktan son-ıd~ ümitleri hakikat haline geti· 
ra kestirecekti . recek ve yahut sıfıra çıkaracak· 

- Daha kat'i bir şey yok. Bi- tr . 
zim Almanlar içeride, yemeğe Nusret Bey de, Sedat Ali de 
beni bekliyorlar. bu işi heyecanla takip ediyor 

- S~n serbestsen gel bera- lardr. Yazıhanenin bütün mc 
ber yiyelim. murları, Daktilo Ferda Hanın• 

- İnhisarcı Şevkiye davetli- da da:hil olmak lizere endişe ve 
:yim, geç bile kaldım. Bu gün ı heyecan içinde idiler . 
seni merak ettim de... Cevdet Bey bu gün başka hiç 

- Şu halde yarın ha! bir işe bakınıyor, mektupları bı· 
·-Yarın akşam.. le Ferda Hanım açıyordu. Al 
- O halde şimdilik hü! manlar içer'ki odada hesapları 
- Eyvallah! hazırlamışlar, Cevdet Beyiıı 
Cevdet Bey küçük salona gir mütaleasını bekliyorlardı. Cev· 

di, mühendis Alaeddin ile Al- det Bey cebinde on hin liralıl
manlar gelmişler, içiyorlardı. çek, kulağı telefonda. Sabırsıı· 
Sırf bir nezaket olsun diye ya- !anıyor, mütemadiyen sigara 
pılan bu ziyafette Cevdet Bey içiyor, gelenleri atlatıyordu . 
mütemadiyen işten bahsetti. Asabiyeti son dereceye gel· 
yemek biter bitmez, Alaedd!n mişti, öğleyin yemeğe çtkırnll 
Beye Almanları bara götürme- dı. Yazıhaneye yalnız bir .yo 
sini söyledi, kendisi ·çıktı. ğunt getirtti, yedi. 

Saat ikiyi çeyrek geçiyordu · 
Cevdet Bey Çarşamba günü Saıba'htanberi bir çok defal~1 

saat sekiz buçukta yazıhanede Cevdet Beyi aldatan telefon ııı 
ıidi, ertesi günü bu mühim işin ı li bir daha çaldı, ayni heyecarı· 
son kozunu oynıyacaktı. Bütün l la açtr, bu Fahirin sesi idi: 
emeklerln, masraflann, yorgun - Benim .. evet, evet 1-,enifl' 
lukılann neticesi ya bir dakika- (Bitmedi) 
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"Kamerde bir kadın., /ilmiııdtıı "Katmrdt bir kadın. /ilminden ... .... 

le 

Lang'zn bir • eserz: ~'Kamerde Kadzn,, Maji~e 
.. 

ır 
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' _ _ HİLAL ALEMDAR 
.l:kKuru üzüm ihracatımız 
J .' 

nl 1ı\Jmanyaya ihracatımı:t seneden 
(~ seneye arbyor 

< 1 Hamburg konsolosumuzun gönderdiği bir rapora nazaran 
on 1 . 129 senesinde Almarrya'ya ithal edilen kuru üzümün mıktan 

114 bin kental idi. Bunun yüzde 51,5 ğunu Türkiye üzümleri teş
o 1 ediyordu. 

ı.ki . Raporda Almanyaya üzi.iın ihra<:atıınızın seneden seneye 
·r yanı memnuniyet olarak arttığı zikredilmektedir. 

ar 
leri • " " 

a ı t ıfiftiklerimize rağbet 
lar 

Borsada vaziyet 

Emanette 

Adaları tenvir 
Vekalet itilafı 

tasvip etti 

Adalarda elektrik 
teslsahna başlanıyor 

Bir sukut 
Bir kadın dUşerek 1 
ağırca 1111ralandı 
Kadıköyünde Osmanağa ma 

ali~ . Alınan ticaret müesseselerin-
ın bazıları tiftik, barsak ve 

lıl< u ılamut üzerinde Türkiye ile 
e, ı '1 i~aret yapmak arZU8unu gös
Lm ı rmişlerdic. Bu fabrikalar ve 
uı ; ,iiesı;eselere istedikleri malu-

Adaların elektrikle tenviri hallesinde oturan Hüseyin Ef. 
hakkında Emanetle şirket ara- nin zevcesi Melek H. dün evi
sında aktedilen itlafname Na- nin ikinci kat penceresinde so
fia vekaletince de tasvip edile- ha borusunu düzeltmekte iken 
rek itilafıtam hasıl olduğun- müvazenesini kaybederek soka
dan bu ay sonunda tesisata baş- ğa düşmüş, vücudünün muhte-

Dün borsada İngiliz lirası lanması takarrür etmiştir. lif yerlerinden yaralanarak talı 
tabii vaziyetini muhafaza et- tı tedaviye alınmıştır. 
miştir. Sterlin sabahleyin 1031 Böyle iş olmaz 
kuruşta açılIIU§tı. Bir aralık Bir eve tecavüz 
1033 kuruşa kadar yüks'Cldi, fa- Şişlid~, B.oınontide, İzzet .Pa- HaydMlpa§ada; Mustafa E-

Vilayette 

Meclis •• 
Villiget meclisinde 
verilen il.ararlar 

Pavll adasının ismi Safa
adası oldu 

Viliyet umumi meclisi dün 
toplandı ve 929 bütçesinde bazı 
münakaleler icrasını kabul et
ti. 

Mevcut yol çavuşluğuna bir 
çavuş ilavesi tahsisatı kabul e
dildi. 

Pavli adası isminin Safa ada
sına tahvili mülkiye encümeni
ne havale olundu. 

Meclis Pazartesi günü bütçe
nin müzakeresine başlıyacak
tır. ed1 ıı at ve nümuneler gönderile

k ı,=ktir. 

'dit 1
1 Zer'iyat iyidir 

kat bu fiatte alıcı çrlımadığm- şa sokagı ~ır haftadan ben ~u fendi isminde bir şaıhm; otomo 
dan düşerek 13032 kuruşta ka- sokakta. evı ~lan . Mı~~lı bır bille geldiği bir evin camlarını 
pandı. Altım 1031, Liret 1031 prcnsesı?. evıne aıt lagımlan ve kapısını kırarak Raşe! is- ı•---111![1 .. -----•ı 
kuruşta kapandr. bulma~ ıçm kazılıp ?uruyor. minde bir kadın talep etmiştir. Bugün 

ıı 

o İZMİR, 13. A. A. - Ziraat ft 1 d k b' · ı · 
e ı1 t • üdürlüğü tarafından hazırlan- 8 ya 8 am ıyo ış erı 
te 11 ~akta olan 929 sonbahar kış ROMA 12. A. A. - Nazırlar 

ııİ~ay~seli z~.r'iyat. cetveli i~- meclisi, kambiyo piyasasının 
na ıJal edilmek UZ'Credır. Cetvelın ııb ld ~ ·ıA d b. 

' •üka" ea-'__.en alman neti _ se est o ugunu ı an e en ır 
ı . , Y ........, ce . . . 

tf . ! göre havaların iyi gitmesin- emırname tanzim etımiş ve bu 
iz< ren ve tahribat yapan yağmur- emirname Kıral tarafından tas
rs nn yağmamasllldan bu sene vip edilmiştir. 
ti . .:!t'iyat fevkalide iyidir. Mik
el • ~m fazlalığı ve .zer'iyatm iyi 
a · -lmaaı alikadar maıhafilce nik
e '~nlik tevlit etmektedir. 

Yi ;Zeytinyağı istihsalAtı 

CHARLEROİ, 12. A. A. -
Mart.inellede vukııa gelen Gri
zu kazası neticesinde telef olan-

Her hır ~ç metrede bir ,:ıçı~an Gürliııµ üzerine gelen polisler MELEK Sineınasında 
kuyular 1Y!Ce kapaı;ımadıgın an mütecavil'li yakalamışlardır. Son derece güzel iki film birden 
sokak geçılemez hır hale gel- KLAYV BURK ve EVELIN 
miştir. Hiç bir milk sahibinin Dünkfı sirkatler BRENT in temsili 
sokağı bu hale koymasına ve 
sonra da tamir ettirmemesine 1 - Üsküdar tramvay şirke- H Q R T l A K 
müsaade edilemez. Alakadar ti müdiriyetinde katip Halit Be 
makamların nazarı dikkatini ye ait •bir palto çalınmıştır. 
celbederiz. 2 - Eyipte Arabacılar saka-

l ğında otıuran Refika Hanımın 
Cezalandırılan şoför er 23 paiça eşyası çalınmıştır. 

3 - Zileli Hasan Reşit Efen 
dinin Gülhane hastahanesine 
giderken manıtarcİhk suretile 
113 lirası almmıştır. 

ihtiras ve iztirap dramı ve 
YENi EVLiLER 

gayet güldürücü ve neşeli bir 
komedi matineler saat 

1, 3,45 ve 6 1-2 

....... lli!l'l-i!ll--!11111!!!. 
BiR AN iÇiN . ., Bir parföm değildi 
BiR AN iÇiN . ., Bir roman değildi 
BiR AN l(,'in... Yeni bir dans 
dci(ildir. 

Sinemalarına gidiniz. Büyük muvaffakıyetlerle gösterilmekte ol 

N HUN GEMiS 
şaheserin son iki gününden istifade ile mutlaka gorunuz. 

Gayec zengin dekorlarla cazip tabloları ve bilhassa rufa 
sahnesi temaşageranın cakdirlerini kazanmaktadır. 

Alemdarda; Gündüz 1, 3, 5, 7 de gece 9 1-2 da 
-~ Hilıl.lde; saat l 1 den itibaren devamlı seanslar '.>ı:'.'.>ı:'.'.,. 

:..::.~;n;:ııı ;;;;3fbi:#j !i f:"i. -==·. 
Meşhuru Alem sinema yıldızı 

RAKEL MELLER 
Dün aktım 

A S R i SiNEMAD 
! irae olunan metbur lspaoyol muharriri 
ı J. M. KARRETERO nun romanından muktebes 

im g~ı h~c.!!ız !. m'!ka~ ru!nde m~ff~mu2.s~ oah~ 
.~:;.; ş•hrimizde umumun takdirini celbedece muhıkkaknr. 

• ::::=-:E'HiH!:; ;ı ~--~-fu~:::. --
~~-4 .. d'0•"0•- ... 1.:=:1:3"~: : --- - -'-""""-"-" ....... .,,.._"""' ........ ~'J· ....... ""'-~ 

Bugünlcü cuma gQııU 

ELHAMRA sinemasının 
göstermekte olduğu ıemamen sözlU 

SEN 1 SEVDiM 
filminin irac edildiği son gündür. 

liAveten: Sözlil FOX dünya hsvadisleri ve HAVAYEN Gitarist ve 
mugannileri. Bu;;ün ö leden evvel uaı 10,45 tenzilltlı flatle mitine 

...... ................ _,,,_,......, ................ _,,,_,. ~-................. 

ihraz etti ği azim muvaffakıyederle bütün dünyanın sinema llemlnde 
muazzam bix inkıllp vücude getiren AL JOLSON nuo temıill 

CAZ MUGANNiSi 
Chanteur de jazz 

filminin iraesi ) .ırınk i 15 .\Tart Cumartesi günü matinelerd~n 

itibaren B • ) Cihan zeytinyağı rekoltesi 
• 

1 "eçen sene 710 bin ton idi. Bu 
ı C ı 1ıtihsal senesi nihayetinde zey~ 
t ~n yağı rekoltesinin 1,007 ,000 
'51· ·lııu bulacağı kuvvetle tahmin 
n /:Jilmektedir. Zeytin yağ istih
d ·rııatı seneden seneye ve sürat

laırın cenaze merasimi icra edil
diği sırada İ talyaa bayrağını 
çalmrş olnialarından dolayi 
tevkif edilmiş olan 7 İtalyan 
serbest brakılmıştJr. Bayrağı 

saklamak suretile yataklık et
mi!! olan diiıkkfuıcı ile metresi 
ve di ğer iki İtalyan mevıkuf bu
hınmaktadır 

Dahiliye vekaleti otomobille
ııin 1 S kilometrodan fazla sü
ıratle gidilmesini menetm•işti . 
Bu emre itaat etmiyen şoförler~ 
den 20 lira ceza almıyor. Şim
diye kadar cezaya tabi tutulan 
şoförler e!Liyi geçmiştir. 
Şehremaneti , otomobillerin 

hangi caddelerde daha süratli, 
hangi caddelerde daha yavaş 
gideceğini tayin etmeği düşü
nüyor . Bu surede cadde ve so
kak methallerinde otomobille
rin ne karlar süratle gidebilece 
ği bir lavhaya yazdacaıktır. 

Beyoğlu dairesinde 
Dün Beyoğlu dairesin de ev

· 1~~~~ .. ~İnemasında BİR AN 1Ç1N 
( EROTIKON ) 

iTA RI. 'A ve OL \F FRb:VORD 
un temsil enik leri sondcrecc 

'.: artmaıktadtr. 
!t ~ -

' 
11 1 ., 

u ı ı7 
· Kambio Borsası 13131930 
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Cinsi 
l Sımcılı 
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ı ıı:uu 

.ltçi 
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Diri aatışıar 

Adet ... ~ 
81bö0 
73288 

~·9 
24981 
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37'148 
17431 
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2607 

15 
~ 
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50 
64 
60 
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48 
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40 
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Cinai 

Kıvırcllr: 

Dalıç 
it.araman 
Kuzu 
ıı:<91 
lluayıka· ..... 
Dua 

Maııda 

Et aatı,ıan 
Kilo 

Aıgarl 
iL 
15 60 
i8 86 
ti ıu 

t7 :ıo 

:ıa <!O 

fi atı 
.\uıııl 
it 
t)() 4fl 

114 66 
116 76 

140 "' 
89 70 

18 7~ •7 08 
21 84 46 80 
16 8J 62 411 

07 80 79 Ool 

imlik'' E}taı Bantısı lılııbil ,ubmı~ıı 
Kiralık EmlAk 

Esas No. Mevki ve Nevi Senevi icari 
95 Heybdiada Yali Sokağı 4 No. lı Dükkan 130.- Lira 

163 Beşi.kıt.aşta Yıldız Caddesinde Hane ve 15 dö-
nüm Bahçe 500.- ,, 

178 Üsküdar Altuni zack Küçük Çamlıca caddesi 
maa Baıhçe Hane 100.- ,, 

Balada mliıharrcr emlak bilmüzayede bir sene müddetle kira
ya verileceğinden taliplerin ihaleye müsadif 27 Mart 930 Per
şembe saat on altıda Şubemize müracaatları. 

Tiitiin 1..ıu..r idareoi lıtanbul Batmüdürlüğiinden: 
1 Ha.ziran 930 tarihinde lağv edilecek olan yqildirekte lrfiln bir nu

maralı idare anbarmda nıali bulunan muhterem tüccarların tütünlerini ı 5 
Mayıs 930 tarihine kadar kaldırmalarını ilin ve rica edem. 

Mezkllr tarihe kadar kaldmJmıyan tütünler Fındıldıdalri idare anban
na nakil edilerek masarifi kendilerinden almacak ve bu nakil ke7fi:retin· 

' den bittabi idare hiç bir mes'uliyet kabul cylemiyecektir. 

Memlekette 

Bir hıtbol kurbanı 
İzmirde Köprülülü Kemi na

mında 16 yaşında bir şahıs ta
rafından yaralanan kıymetli 
sporcu Rasim, vefat etmiştir . 
Rasim, Bey gece geç vakit baş
lıyan bir nöbet esnasında akra
basından muharrir Abdullah A
bidin Beyi yanma çağırmıştır . 
Rasim, Abidin Beye, öleceğin
den bahsettikten sonra vasiyet 
olarak çok sevdiği Altınordu 
klülbünün kırmızı-lacivert 'bay
rağına sarılarak gömülmesini 
söylemiş ve gözlerini hayata 

•kapamıştır. Cuma günü tabibi 
adli tarafından kendisine fethi 
meyit yapılmış ve nezfi dima
ğiden öldüğü; sağdan isabet e
den biçağın iki santim girerek 
sağ ciğeri deldiği, soldan gire
nin de hicabı hacizi zedelediği 
anlaşılmıştır . 
Rasımın cenazesi memleket 

hastanesinden kaldırılmış ve 
yüzlerce sporcunun göz yaşlan 
içinde, omuzlar üzerinde hisar 
camiine götürülmüş namazı bu
rada kılınmıştır. Bundan sonra 
elliyi mütecaviz otomobil bu 
genç ölüyü KJOklucada hazırla
nan mezarına götürüp bırak
mıştır. 

Rasim, makberesine kanduk
tan sonra Altınordu iklübünden 
Saim Bey Rasimin faziletlerin
den, İzmir ve Türkiye sporun
daki mevkiinden, Rasimin spor 
kelimesinin ifham ettiği mana
yı nefsinde cemeıttiğinden, klü
büne olan merbutiyetinden, klü 
bünün elemli ve şerefli günleri
ni idrak ettiği ve klübe nafi ol
duğu igbi vatanına nafi olma
dan pek genç yaşında öldüğün
den bahsetmiş ve Rasimi me
zarına kadar takip edenıleri çoş
kun bir surette ağlatmıştır . 
Mezarın başından ayrılırken 

Altınordu bayrağını almak isti
yen bir sporcuya, Rasimin an
nesi: 

«- Oğlum ölürken «Kırmızı 
lacivert bayrakla beni gömecek 
siniz,» dedi, o bayrağı üzerin
den almayın, 
Demiş ve hazırunu hüngür, 

hüngür ağlatmıştır . 
Ali Riza Bey, Rasim Beyi 

bıçaklıyan ve ölümüne sebebi
yet veren Köprülülü Nazım oğ
lu Kemal Efendiyi isticvaR et
miştir. Kemal Efendi ifadesin
de, Rasim Beytn, ötedenberi iz-. . 

açık ti r fil mdJr. 
Ünümüzdeki hafta 

lenenler şunlardıı; : 

~~elet sineınasııı~a Fahrünnisa H. Tevfik Ef., I 
İzınaro H. Körepe Ef., Ayşe 
H. Ahmet E f., Klarabov H . Re- , __ ımtmlllilll:ii:mltımmı:ıı11211 

fail Ef., Anna H. Tanaş Ef., ı l•~!!l!PIJll!llm!!!!ll!!!~!!! ııı:==ıım• 
Hermin e H. Ali Ef., Bilanş H. GLAKSO 
Nasip Ef., Hadiye H. Tercan 
E f., Hadiy e H. Ferhat Ef., 
Ayşe H. Hasan Ef., Zehra H . 
Bürhan Eıf., S<ııbiha H. Ali Ef. 
Havva H. Halil Ef. Ayşe H. İ
brahim Ef., Makbule H. Meh
met Ef., Mele:k H. İsmail Ef., 
Şaziye H. Hasan Ef., Kadriye 
H. Hasan Ef., 

Beyazıt dairesinde: 
Nadire H. Şilkrü B., Fevziye 

H. Ali B. Fahriye H. Hikmet 
Kenan B. Safiye H. Mehmet B. 

I>avet 
Tip talebe cemiyeti riyase

tinden: 
Cemiyetimizin heyeti umurni

:;e kongresi 18/ 3/930 Salı günü 
saat 17,30 da Tüı:kıocağmda 
aktedileceğinden azayı umumi
yenin ıhazır bulunmaları ehem
miyetle tebliğ olunur. 

Yenineşrigat 

Nas rettin hoca 

ile beslel1en çocuklar 
ınikropJarın tesirine 
karşı sıyanet edil -
miş olurlar. Zira: 
GLAKSO 

teınan1ile ve mü -
kemmelen takim 
edifrniş bir süttür. ·-----1 ........... 

hastaları tedavi eder. 

Buıtalıl yal 
llllaece•lz 

SOLDAN SA(;A: 1 
1 - Yapnmk (3). Mevcut deiil 

(3). 
2 - Memup (3). 
3 - Tortusu olan (7). 
4 - Nida (2). Rabıt (2). 
5- Buğday :zan (5). 
6 - Boyun aksi (2). letifham (2), 
7 - Hamamda ıu dökülen (3). 

Şafakta ağıran yer (3). 
8 - Fen (4). Hamile (4). 

~Ü) Lik -,.c ddıakilr vazii sahne FRITZ LANG ın şaheseri 

(;ER DA .\1 0 RÜS ve VlLLI FRIÇ ln temsili 

K A M ERDE KADIN 
fil mi. dün akşam irac edild i ği 

MAJİK SİNEMASINI 

irae edilecektir 

Dbkll lıllmeoemllla 
lıalledRmtf ıelıll 

YUKARDAN AŞA(;I ı 

1 -.bar (6). 
2 - iki ınnra (4). Kmmıa (2). 
3 - K.eoiJmİf (5). 
4 - Haya (2). Boyun alui (2). 
5 - Okunan bir ıey (5). 
6 - Nida (2). Boyun akıi (2). 
7 - Bir bez (5). 
8-Su borusu (4). Su (2). 
9 - Hiyanet (6). 

MIR ve KOTERO 
TERZiHANESi 

Bundan evvel mbtahdeml 
• nindon olan .ceıaı Naki Beyi 
artık mlesaeııe mlrettobatmda 
olmadıtını mabterem mOtterll 
rine beyanla keebHalır eyler. 

Tepebefı n 
ymomıda 

bugtln mıdn 
ll&l 15/ 
ve akfamı 

21.SOde 
Gölıelerln 

J'lnfl 
3perde 

Maınıuel Y 
J perde 

Terdıııe ed 
,.,.,. Fnı 

Hınım 

Ku9dlll Hilal t1ratros11 

Tarihi eserlerile muvaffak 
bir mevki alan Kemalettin Şük
rü Bey neşriyat hayatımıza ye
ni dört eser vermiştir: Nasret
tin Hoca, Ebu Ali Sina, Hatem
tay, Robenson Krüzoe. Nasret
tin Hoca bilhassa roman şek. 
linçle yazılmış olup Hocanın ço
cukluğu, mektep hayatı, gençli
ği, medrese hayatı, kadılığı ve 
ihtiyarlığını ihtiva etmektedir. 
Karilerimize tavsiye ederiz. 

-
takım meselesinden aralarında 

lstan~ul nana len nıekte~i nın~aJaat konıi
SJODDD~an: 

İşbu Martın birinci günü münakaşalarına biç talip çıkmjyan 
mektebin 930 Mayısi gaye5ine kadar ihtiyacı olan (et, ekmek ve 
yaş sebze) sine senei haliye Nisanının 1 inci Salı günü kapalı 
zarf usul ile tekrar münakasaları yapılacağından taliplerin o 

Komik Cevdet Bey temsllleri 

cuma akşamı Gisuss Piyes 3 

perde ayrıca 1 perde komedi 
sinema, varyete ve saire. 

Pangaltı sinema 
·riyatrosu 

münaferet olduğunu, ani bir 
hiddetle Rasimi yaraladığını, 
fakat Rasimi çok sevdiğini, 
kendisini affeunesini Allahtan 

\tart 15 cumartesi akşaısıt 

:\!a.jit ve komik Şevki beyler 
ku mpanyalırı komikler ıalitl'" 



1 

1 

1 

CUMA 14 MAl.T 1931 
---.:::;:;:: --...;;::::: - - - - - -------

l~n1ııiyet Sandığı müdiirliiğünden' Şehremaneti ilAnatı Ecnebi memleketlere 
lüza ·ede ikraz ·ı Borçlunua giden tüccar ve 
•deli No. l\lcrhunatın cins ve ne• ismi Ada/ar dairesinden: Adalar-

1010 17059 Galatada Kemank1:4karamustafap~ cadd• da yakılmakta olan lüks lamba seyyahlara 
sinde Çömlekçi ve Kılrnçalipaşa sdkag~!1da ~rı için satın almac~~ muhtelif Ba·L· Kammarçı'yal• 
eski 11 13 ıs yeni 19, ıs, 17 numaralı uç cınste levazımı tenvınye kapalı 11111 11 
yüz on:z aİtr hisse itibar~le yüzde: doksan.. . zarf usulile münakasaya konmu ltalyana 
h . · Hasan Muldııl B. Emme Nurunnısa H. ştur. Müfredatını anlamak isti-

Merke.s Acntuı; O.laıa kilprtl 
basınd1, Beyoğlıı 2S6'l Şube 
aceoıuıı ~1abmudlye Ha.ııı alnnd& 
btanbul 740 

ıssesı. ,_,_. . lasıın ma.hal 1 . Sermayesi 700,000,000 
1475 19212 Beyoğlunda Feriköy -~cı .. -. yenlerin her gün ve ıtasına ta- (lh 

lesinde Cabi sokağında eskı 2 mükerrer :ı:.enı lip olanların da teminat ve tek- tiyat akçesi: JNTILYA POSTASI 
54 numaralı bir hanenin tamam~. Mueddep H. lifnamelerile birlikte 3 Nisan 540,000,000 Liret) 

308 20406 Beşiktaşta Şenlikdede maha11?8ınde Mezarlık- 930 perşembe günü saat on beşe Travellers (Seyyahiıı 
çrkmazr sokağında eski 3 yem S numaralı . kadar daire encümenine müra- çekleri) satar 

(lNEBOLU) npuru 16 Mart 
pazar l Oda GalatA rıhtımından 
hareketle lzmlr Küllük Bodrum 

ıbir hanenin tamamı. Ahmet Cemalettın Bey caatları ilan olunur. L" f İn 
ve Fatma Simperver H. * * * ıret, rank, gili~ lira'lı Rados Fethiye Flnllı:e AntAlyaya 

890 310 Erenköyünde Sa:hrayicedit ma_ha11esinde Önlerindeki caddenin beledi- veya doları frank olarak gidecek n dönüşte mezkOr 
Kayışdağr caddesinde eski 98, 98 yenı 109, 109 num_a.rıa- ye tarafından tevsi edilmesi do- satılan bu çekler sayesııde iskelelerle birlikte Andi!li, 

lr maa bağ bir köşkün tamamı. Fatıma Nacıye H. ı layrsile ebniye kanunun 9 uncu nereye gitseni1. paranızı ke- Kalkan, Sakız, Çanakkale, Gell-
938 Fenerde Taıhtaminarede Külıham sokağın- maddesine tevfikan kendilerin- mali emniyetle taşır ve Jıer bolu a u ra arak elecektir. 

da cıski 22, 22 mükerrer yeni 34, 36 nııma- den yer bedeli ahzr icabından zaman ; fte~eniz dünyanın • THEO REPPEN 
ralı iki hanenin tamamr. Hüseyin, Nesibe, Fe- Büyükadada Çınar caddesinde her tarafında, şehirde, otel- VAPUR ACENTALIGI 

raset, Zehra Hanrınlar maden veranik Çinnakyana ait 
1219 Eyüpsultanda Sofular mahallesinde Sofu- 76 ve Muhtar Beye ait 78,80,82 !erde, vapurlarda, trenlerde NORJSKE LEVANT LINIE 

lary -'-·şu sokag-mda eski 9 yeni 9-1 numara-. ve T_raverse ait 84 ve Nikol.aki- bu çekleri en küçük tediyal Norveç bandıralı (Sando) vapuru 
01<.u · · k' 17 Martta lima0umıza muvaselctle ve 

1S07 

505 

lr bir hanenin tamamı. Mehmet Emın Ef. ye aıt 86 ve Laon Beye aıt 88 ıçın na ıt makamınd:ı kola- Anvers _ Hamburg ve Oslo için emti-
Z80 1441 Kadıköyünde İbrah~ağa maıh~llesiııde numaralı haneler ci~etinden ) ylıkla istimal edebilirsiniz. ai tahmil edecektir. Fazla talailat i-

Köfteciog·lu Hekimlambo so.kagmda. eski 11 kat olunmayan yerlerm beher Travellers çeklerı' lıakı.kl çin Galatada Mumhanede Eski Loyd 
bb E h · · . . Hanında Tbeo Reppen vapur acenta-mükerrer yeni 31 numaralı bır hanenın ta- metre mura aına manet e- sahibınden ba~ka kımsenın lığına müracaat. Telefon, Beyoğlu 

mamı. Zeynel Abidin B. Fatma H. yeti muhamminesince700 kuruş kulnaamayacağı bir sekilde . 2274, 

1818 Küçükmüstafapaşada Ciıbali Karabaş ma- kıymet takdir edilmiş olmakla teptiverihtas edilrn"ı•. tı.~ı. ,~-A!l!L!!l!E!!!IM~Ollll!All!!Rıımı!Z!l!Alll!O!!l!E!l!!L!!l!E!!l!R!!lml-
hallesinde Krvnlı sokağında eski ve yeni ona göre yer bedelleri istifasına l•~~~~~!!ll ... ~,-~-
20 numaralı bir haneniın tamamı. İsmail Ratip B. tevessül ktlmacağr itan olunur. Jıtanbul Dördüncü tc:ra Manur- ı Seri, lü'bv A:.~:cı~~l~I postası 

117 2141 Küçükmüstafa Moll.ahüsrev. mahallesinde . . . • . • • luğundan: ll 

250 

Kapı sokağında eskı ve yem 11 numa~ı bır Önlerındekı mey~anrn_bele-. V~sil Ef~~?inin istikraz ve vefaen, Mi et vapu"ll 16 

hanenin t. amamı Muzeyyen H. diye tarafından tevsı edılmesı ferag eyledigı Fenerde Taht•minare Mart 
~esi~ uıaıı kelisaai sokağında. p ' k 1905 17401 Galatada Sultanbeyazıt mahallesinde Top- dolayrsile belediye vergi ve re- kaın 2s atık 24 cedit numaralı kadi- azar lf(inıi a şamı 

çular caddesinde eski 177 yeni 173 nııma- simleri kanununun 39 uncu mad men tevsii intikallı ilci tarah tarik ve mat 18 de 
ralı bila gedik dükkan mahallini müşt~l desi mucibince şerefiye resmile bi~ taraf~ ziftçi Nikola diğer tarafı Sirkeci rıhtımından hareketi• 

C~~cr gedı'O-ı'nden mu"nkalip üç odayi havı mükellef Büyükadada Nevzat Dıamantt bakkal veresesi hanelerilc 1 ~.. b ahd t tah · [Zonguldak, nebohı, Sam -
bl·r du"' kıkiinm tamamı. Ali Riza Paşa, Mehmet Bey caddesinde Kantaryan efen ~. u ~ınen kırk sekiz arşın ter 

B A L H · dd d M b~ınde a~ u~~rinde kllvgir olarak sun, Ordu, Gtreson, Trabzon 
· Affan . yşe eınan · diye ait 3 ve aynı ca e e a- bına. m.ebnı bırınci katta kırmızı çini 

Yuka d ·ns ve nev'ile mevkii yazılı emlak 61 gün mii.d- dam Mangoya ait 15 ve Katolik zeminli antre cam bölme bir eofa üze Rize, Mapavri, Pa?.ar, Arde-
' etle icrar~r~:an aleni müzayede neticesinde hizalaı;ıı;da_ ~Cıs- kilisesi sokağın?a Madam Ar: rinde bir oda ve ikinci kat bir sofa ü- şen. Viçe ive Hope ) ye 
erilen bedelle talipleri uhtesinde takarrür ~erek ?ı~ncı ~~- şak Ka~oyana aıt 10 ve Çakoın~ zerinde. biri küçük iki oda ve üçüncü azimet ve aynı iskelelerle "Gö 
!&i icra k 1 oldugu· ndan talip olanların ıliin tarihinden ıtı- caddesınde Artaryan vereselen katta .bir sofa üzerinde biri lcilçük iki rele, V akfıkeblr ve Ünye ve 

ı mmış , _. .. t l . 2 l l'k · · oda hır bela dördüncü katta bir ara-
'aren 31 gün zarfında satış amir muavinlıgı.ne muracaa ey e- n~ aıt numara ı em a zemını- !ık üzerinde bir oda bir çinko döşe- Sinop • a uğrayarak avdet 
"\elen· 1.. .1• lunur nın Beher metre murabbaına meli üstü açık tarasa bodrum katında d k . uzumu ı an o · h . h · · e ece tır ----- . . k Emanet eyetı mu ammınesın bir çimento aralık üzerinde bir hela · . .... ~ Bomontı Fabrı ası ~•••• ce meydanın tevsiinden evveı bir dolap v• tulumbalı bir kuyu ve M.uracaaı mah111ı, tstanbuı 
> 600 ve tevsiinden sonra 900 ku- sabit kazan ve fınnlı Freng ocağı ve ı:eymenet hanı alrındald yazı-) o PPE L 1 kd' d"l · 1 ?ola~ı ha~ .matbahı muhtevi ikibin hane. Teleff)Jı f~t:ınıı , ıl 115t 

li Hasan sınai! Beyin tahtı ifğalında . . ) D mıuaşklcaıyomneatgto~re ışrereefi~ymeışre:~i ikiyüz elltı lira kıymeti muhammene-

> tehakkuk ettirileceği ilan olu- ~- h~e 21-4-930 tarihine musadif Tekırdağ- Karabıga 
} nur. gunü a~ık artırma suretilc satılacağın MUNTAZAM POST ASI } k f dan talip olanlann mezkOr günde sa-

1 
' .. 

> Birası çı armış ır. Piyango müdüriye- atondör~en.on~.ıtıyakadarklJ"."eti B GA v•pu•u BUGUN 
) ....... • • • • • muhammınenın yuzde onu niabetinde -!_••••••• Her yerde satılır. .., tinden: pey akçesini ve 926_5991 numarayı K>raköy rıhtımından harekede Tekir-

@ - ı k ı ı· ~ mustashiben dairede hazır bulunma- dağ, Mlrefte vo Karabig•'ya azimet 

ol ~~al Ve İ~Iİ mai mna Vene Ye H B ID .. Bll de~::: ia~~~~:n 1::r~;:;~= ::;~ T~a~~~~n ~::~i~~n a~~r~~~:ğ?'~~~ ve Yık\:d;~~~~'· için ser ac•ntası 
Ber!in Trp fakültesi mezwılarmdan ve Tuı:tc. tebaasından telerinin Para mukabilinde sa- olunur. olan lscanbul Balıkpazarında Heh·acı 

lup tetkiki hüviyeti bilirca diplQitıasıının sahibı . bulunduğ_u tılmakta olduğu i~itilmektedir. htanbul Ikinci Ticaret Mmbkeme- sokağında 9 numeroda B ga an barına 
n1 b ' tl ıın tarzı ıcrasma daır Halbuki İkramı"ye Lı"steleri- sinden: müracaat. Telefon lstanbul 2288 aşılarak Tababet ve şua atr san ~ . arın . . . . Bcyoğlunda İstıKl.11 caddesinde 
lan kanım= 4 üncü maddesi nnıcıbınce hızm_etı n:1:ecburesını miz, Üzerlerinde de yazıldığı 343 numeroda alitı muaikiyc ticarcti
a için keşide ettiği kura neti~csi .Şarkı karaagaç ~~et ta- gıibi herkese meccanen veril- le müştegil Fernant Komendinger 
'.'betine tayin kılınmış iken şımdıye. kada~ men:ıu!'1y~ı baş~.a mektedir. Efendinin mahkemece 10-3-930 tari-

SOÇETA ITALYANA 
Dl SERVIST MARITTIMI 
İTAL YA 'ltıned· - · 1 lan Dr İbrahim Vclı Bcyın tanhı ılandan ıti- Muhterem halkımrzın Liste- hinde iflasına karar verilıniı ve 12-3-

• ıgı an aşı · -•-· t kd"rd 930 tarihinden itibaren ifJası açılmış- vapuru 18 t 
~ren on gün zarfında vekalete lüzumu müracaatr '"""1 ~ 1 e !er için her ne nam altında o- tır: mar 
. znı.et mecbure lianununa tevfikan hakkında muameleı kanu- lursa olsun para vermemeleri- 1 - Kendisinde alacak ve istihkak salı ( Sitmar 

ed . lı~t ~ ·ll}'e ifa olunacağı ilin olunur. ni rica enz. · · iddia edenlerin işbu haklarını tarihi 1 --.:_ - ilandan bir ay içinde mahkemede if- spres ) o a-

NEZLE ÖKSU•• RUK Oıküdar Hukuk Hakimliğinden: ıas idaresine kayıt ettirmeleri ve bu rah (Pire, Na-
• Müdafaai milliye vekaletinin Üs- baptaki delillerinin asıl veya müsad- poli, .\.larsil ya 

,11.. İ küdarda tophaneli oğlunda Ramiz çık dak suretlerini tevdi eylemeleri, 
BRONŞİT • BOuAZ NEZLES masrnda ı numaralı göşde mukime 2 _ Müflise borcu olanların dahi ve Cenova) ya gidecektir. 

1 in hakiki Talıp ağa zevcesi Fatıı.ıa ~e_her Ha- keza bir ay içinde kendilerini bildir- U.\.IBl·:RIA vapuru 20 \lart 
ç o rum aleyhine Recep cfcndının mek- meleri hilafına hareket cezai meıı'uli- perşemb<' ( Sitmıu Soria Eks-

G UDRON G Yo' tep masrafı olan 328 .ıi~anm tahsili yeti muciptir. Lres) olarak ( Ro,dos, Mersin, 
. hakkında ikame eyledığı davadan do 3 - Müflisin mallarını her ne su-

. . . •• .. .• .. . d 1 ıayı müdd~ialcyhin _ikametgilh~nın retle olursa olsun ellerinde bulundu- skcnderon, Trablu., Bcyrut, 
ı çınız, butun mustahzerab uzeı:n ~ 1 mechuliyctıne bınaen. ilanen teblıgat ranlarm 0 mallar üzerindeki hakları Hayfa, lskenderiye, .\.1esina, 
.;ııenekşe: yeşil ve kırmızı renklı eti-ı icrasına karar verılmış _ve .. e~rı mw.ıa I mahfuz kalmak JSrtile. keza bir ay i- Napoli ve Cenova) ya gidecektir. 

k ti · de (Maison FRERE Paris keme 14-4-930 pazartesı gunu on dor~, çinde iflas idaresi emnne tevdi eyle- AFRODJT vapuru 26 .\.lnrt 
e enn . te muallak bulunmu~ ve bu ~aptaki melcri ve etmezlerse cezai mes'uliye- ( 

rue Jacob No. 19) adresı yazılıdır. davctire _mahkc~ıe dıvanhane.sıne ta- te uğrayacakları gibi makbul mazeret Çarşamba Burgu., Varna, Kö'-
-- lik edılmiş oldugundan yeı mı muay-· !eri bulunmadıkça rücbanı hakların- tence. Sullna, Kalas ve lbrailc)ye 

ldaua dof ter~arlınin~an: ~~;:; !~:.::~ıi!.:i \i~tir!ı:n~c:k~~~~ d~~ m~~~~":ç~i~c~~~~:~3o tarihine gid~~~s~lt~~· için Galatada merkez 
U U () 9 . . olunur. musadif pazartesı günu aaat 14 te rıhtım hanında umumi acante-
ll-ıkyan Pars'ıh ve Milhrandan metruk olup ~şıkyan nam~le =- 7 ~-= mahkemede iflas odasında a.kded_ ile-
•~ - d b d lil J t b 1 '} · f' ·· k sint: mliracaat . Tel: Rcyo". lu 1aruf fabrika 927 senesindebilmüzayede te'karrür e ~n .. e .. e' ~ san u h aarı mu- ceğinde~~lacaklıların.mez _ur gün ve ~ 

.tl"b' hd . ;h 1 ed'lmiş ise de müşteri tahhudunu ıfa du· rlt-ığünden: saatte bılasale vcy_a ~ı.lvekale .. hazır 771 - 772 ve ya Beyoglunda 
ı ı ıı esme - a e 1 

• vf"ka me-ı-~- ihale bulunmaları ve mufliıın muşterek p 1 1 d N " 
tınemiş olmasından ahkanu kanunı_Ye te ~ n . ,........ borcluları ile kefillerinin ve borcu te- erapa as a nn a amı •• asro-
~"'h ediler-'- müsteı:ıi evvelden gayn ez tediye. bakiye _aıu. se~e Bestekar Birncn Efendinin hak- keffül eden sıtir kimselerin içtimada nal Türkiş turist accn ıiye. " °" · • ba gun kı telifine malik olduğu Acemaşiran-
e altı müşavi taks~tle 26/2/930 tarihinden ıtı re~ Y.ı~ daıı (Diyorum), Kürdili hicazkinn- bul~nmağa baklan bulunduğu tebliğ Telefon Beyo.~lu S5Q9 ve yal 
lÜddetle ve kapalr zarf usulile ınüzayedey~ v~ed11mıştı1:r. !':. dan (Aşkın bana), Ferahnaktan (Sen ve_ilin::.=.:..::.ol:..:.u_n,,;.u_r._--:---'.""'.""-:-- Tokatlıyan kar~ı:ıında b:ynelmil~ 
p olanların yevmi ihale olan Martın on yedıncı P~zartesı gunu bu ufkun) segahtan (Başka bit ha- !stanbulda Ankara caddesinde yataklı '"1;.(lın kump-ın) a"ua . 
aat on beşten eve! F~brikanm bedeli muhammenı olan 100000 Jet) hW:zamda~ (Durın.~~~ _aşkın) Aşir Efendi ıokağmda 9 No. mağa- Tel: Beyo'!fo 2330 v~ yahut 
ran ""zd •ed' b - nisbetinde kanWlnen kabul mecaz nam beş adet asarı musıkiaını~ ~a~- zada Harison c;orap makineleri fabri- lstanbulda ~:min ·nuııd: 17.mlr 

m yu e } ı uçugu d l "ınd .. kıt !Tni Di Gramofon kompanı lımı- kası Türkiye umum vekili iken ahiren 
eyekk~~1elerinıikhav~ t.eklif zarfl..:'.'.3ı:11 Ad

1 
ana1?d~l er : ıg a mu- tet ~;~etine sattığı anlatıldığından vefat eden Mehmet Celalettin Beyin sokajtmda .8 ' "ıımuad:ı acente 

':§ ı satış omısıyomma t"'""' ey eme ı ır er. uayyen saa- ı b · eıı 'si Vilayet malsandığına mahkememizçe terekesine vazıyet e- vekiline müracaac. 
n hululünd~? so.nra tt;klif ~ul edilmez. Tekl~name bir _zar~ll t::ı~:.,r cı'::~ilerek kaydı. r~~i~i ne dilmiştir. Mütevcffayi mumaileyhin Tel. ha~blll 779 
ızolunarak uzen tahrir edıldıkten sonra ternınat evrakr de meşruhatı !atıma icra edılccegı ılan o- alacak ve borçlularının alacak ve bor- ~--•••••••••mi! 
tinci bir zarıfa varolunacak ve zarf gezaliık tahrir edilerek üze- lunur. clannı kaydu b<yan zımn.ında tarihi. B~JN~LM L~L J Tll~ı ı 
ne ait olduğu iş yazılacaktır. "' • * . illndan itibaren nihayet bır ay zar- ,. 1 

- ~ deını•r111ııar ınanaz9 mu'" dn'"rlu'"g~u• nden fineB:.~~~a~ld~t~z (~:t.?z ~~~b~:; ~~:~~nv~ti:~~c~~':t ~~h!y~~~t~:, JI 

RJHa _~l~au u azarlr~la s~tın a~nacatm<ta~ ta-1 ~~~G~€r}:~;:~~1!:~a~~:;.~~: ~~~~::~~=~~t.::f.~ ZJ!:; vaıoolar tum~aDJa&ıııo 
Aşagıda yazılı malze~e .~ .. t 9 dan 12 e kadar isıbatr 1 Efendiye sattığı anlaşıldığından harcı ilan olunur. ' eızıa nakli ızeesi 

plerin 17/ 3/ 930 Pa~rtesı ~u. s.aa y resmisi vilayet malsaı:ıdığına teşlim Hazine namına Cibalide re- YJ Y 
.icut etmeleri ve füat verınelerı ıliin olunur. e~tiriler.ck kay_dı .ı:••~;sıne meşruhatı "i idaresinde mazbut ve mah- Avrapanıa bllclmle mem

leketler! ve Sariye içi• Eb
prea katarlan ile allr'atıe uvk 
olunmak üzere iter türlü efya 
vı paketler kaba! olunur. 

. 2 ad Aş ·· ıu··g·ü (Yerli) lazıma ıcra edıldıgı ılan olunur. lfu SO kil et ~r on . z 137 çeki 1 o mcte ve 
2 ,, Aşçı başlı~r (Yerlı) . lıtanbul icra Riyasetinden: kayın odunu 27 3./ 930 pertem 
2 ,, Aşçı caketıı beyaz (Yerlı) Galatada Yuksek kaldırımda 524 be günü ihale edilmek üzre mü-

940 Altı köşe dişli somun 3/~ numarada matbaacılıkle iştigal eden zayedeye çıkanlınıttır, taliple.. 
36 J 0 " Altı köşe dişli somun 3/ 4 ve Alfret Zellic; ve Emanuel Zelliç c- rin YeYJD .. mezkürde ve aaat üç-

Ba hns11t1ta: 
amlakallar arasında 

.., " .. d" 1. un ı fendilerden mütqekkil olan "MİŞELI u • d "hal 

.,365 ,, Altı koşe ış ı som ZELLİÇ MAHDUMLARI" kolektif de d!'"erdarlık IJ!naaın a ı. e nakliyat ve mavaaallt T. A. 
600 Kg. Külçe kurşun X 

000 
/ şirketinin, konkordato talebile vuku komı•yonuna mürııcaatlan ilin firkati 

lOoo Demir saç lavha S X 2000 1 m m bulanmüracaati üzerine, icra kılınan olunur: "11 T 11 C 11 T 1111 T j L 1,, 
8 adet Adi sünger yerli t~tkikat neti~ndc konkordato ta!•- -;.;yrp;;;;;;.;.,,k'"•_p_ı_ı"' •Tge;-r~iJld'.'."'!e~h~az~i-ne- tirkcıine müracaat ediniz. 

3 3 G'" d'lme 2 _ 4 X O, 08 X 0,08 bının nazarı ıtıbara alrnmaama ve ıc- azlıut 915 çeki MERKEZ: Galauda Çınlli nbbm 
m urgen ı X O 20 X O 04 ra ve iflas kanununun 278 Ye 279 un namma m Yat lwwıda biri ci k dı 

3 ,, Gürgen kalas 2 - 4 . . ' ' cu maddeleri mucibince, borclulara llleffl oclumınım 27 /~/930 Per- n acıa r. 
1 adet Negant tabanca tam~ı . ak iste enler iki ay mühlet ita•1?A v_e tıtanbulda tembe sünü ihale edilmek üzre TELEFON; ıı.rotıu 129

4-l29S 
Saat 12 den sonra fiat kabul edılınez ızahat aln_ı. y _ meydancıkta ~ıy~dı ba.runda mu- müzayedeye çıkan.lmqbr. Ta- ŞUBESi; 1-hııl'da Sirk.ci'de 

• Utnartesi ve Pazar günleri mübayaa kı:smı~ mur=t__,~~.:'.. kim avukat ~t ~~ey'? .~mıse.- liplerin yevmil 111ezkirda Hat fllıaeacllhr t.ıuyo:ıu avlusu da-
~İrler. PazarlıO-a arzolunan malzemenin yerlı ola . ~!eri~ tayini~• ve ifbuta ~llemurilanilel .. L~ üçte Defterdarlık binumdüi lııllndekl 14 -oıu mata:ıadır. 
•ft · b • 1 · · beraber getınne raber ıcra n pu - !L_._ '----'- ·· t BU MACAZANIN n:LEFONU: 
-• ıştirak edecek taliplerin numune ennı . alınrm acağı nna bildirilmaine lıaru ••"I 'ı .....,. ~y-na muracaa 111.••lllİ'=•=ı•;;ı.ıı~no=•••ll 
~Ullesi.z vukubulacak teklifatm nazarı dik:kata Y olduğt• il&n olunur. eylemelen illa olunur. 
illi. olıun ur. 

BOYOK 

TJYYlHE PIYlNG~~~ 
8. inci TERTiP 3 ÜNCÜ keşide 

11 NiSAN 1930 
Keşideler; ' Tilayet, Şehre

Defterdarlık, J~, Zi
raat, ve Osınanlı Baı1kaları 
Murakıpları ve halk huzu-

runda yaı)ılır. 
Büyük ikramiye 

40.000 Liradır 
Her keşidede çıkan Numara

lar tekrar Dolaba konmaz 
35,000 Lira isabet eden • 52843 • numaralı bdedn •3,. 

parçası lstanbul'da, birer parçuı, Gemlik, lzmir, :\luğla, ve 
lzmic'te sarılmış ve • J,, parçuı aulamıyaralc iade edilmiştir. 

15,000 Lira isabet eden • 7134 • numaralı biletin • S • 
parçası lsıanbul'da, birer parçası Yalovı, Zonguldak ve Dh·arı• 
beldrde sınlınış ve • 4 • parçası sacılamıyarak iade .,.filmiştlr. 

I0.000 Ura iubet eden • 504.30 • numaralı biletin • 3 • 
parça11 lsunbul'da birer parçası Ankara, Üdemi~, lzmir, Giresun 
ve Çal'da satılmıı ve iki parçası da satıiamıyarak iade "'Ulmiştir. 

•••••••••••••e 
Türkiyede"noMUzMARK 
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namllı maruf ve bugüne kadar 
mükemmel cins olarak tanınmı 

KRUPP 
BIÇAK, ÇATA 
ve KAŞIK llkıll 
Her yerde musirre 

isteyiniz 1 
Allmatl tarl~alan: 

Alo aka 
Birinci dere 
gümüşlenrn 

® 
/ ARTHUR KRUPP S. ~ 

B E R N D o R F (Avusturya) 

Bıçak, çatal ve kaşık takımları, gü 
müş ve fakfon masnuatı fabrikası 

Türkiye mümessili: GEORGES HıLBER 
( Paui :\1erlan Ticarethane., haleli ) 
lstanbul, E•"I RaJI Han 111••••••••••••0 ........... . 

......... , ...... _, ....... -~ 
............... _ ... 
···--...--------fM ......... 

AEG J!ll 111111 flflflfl Ullfll lllllf 
ISTJlrNBUla 

lakJiyat mftna,asası 
Tütün iı1hisarı ltmum müdiir 

ltiğünden: 
İdaremi~ Tra~ya için olan mamulat, yaprak tütün ve 

v~z~atına aıt. naklıyatı pazarlıkla ihale edilecektir. Taliple 
bın lıralık temınat mektuplarile birlikte 17/3/930 Pazartesi ı 
nü saat 10, 30 da Galatada mübayaat komisyonunda bulunma 
n ~ fazla tafıilit için cibalide Levazmı ve sevkiyat müdürliij 
ne müracutlan. 



BtN SÖZ 
BiR RESiM 

~ /Maden köoıOri işleri Türk aoouioı ;irk elinden 
: Ahiren ilan edildiği veçhile, şwketimizin Alelade heyeti umu
; miye içtma, 29 Mart 930 tarihine müsadiıf Cumartesi günü saat 
1'210 da, şirketin merkeri olan Ankarada Tüııkiye tı Bankası bma-
"•mda akteıdileoektir. 

rı RlJZNAMEİ MÜZAKERAT: 
i r 1 - 929 seneeine ait meclisi idare ve milrakip nıporlannm 

Yk:iraat ve taıMbi. 
2 - 929 senesi bilinçosunım, ve kiru .zarar ve faizi mdhas

ll T ;ıas ve hıssayı menfaat lhesaplannm tetldık ve Jcabuliyle meclisi 
idarenin ve mürakiplerin ibrası; ve temettilün tıarsı i'!ltimalinin 

' ,Atesbiti. 
. m 3 - Meclisi idare azalarından müddeti hitam bulanların ye-

( pl rine aza intihabı. 
ı ~~~ 4 - 930 senesi müraldplerinin tayini, 

1 n 5 - 930 senesine ait meclisi idare halan hakkı huzur-
! ü Jannm, ve mlirakip ücretlerinin teabitl. 
~ ıra hususlarından ibarettir. 

·" Meclisi idare , ... -------------------• 

\-
' 
1 

CUlvIA 
14MART 930 

' .... /• -
EYi BiR VAIJDE 
Ev"dının sihhatini dOşOnen, her 

·hangi bir ı-ahatsızlık sebebile zail 
düşdılıjılnıl gören, bu mQnasebet! 
le kansıı kalan, iştihaaıı bulunan 
çocuklarına lAtir lezzetli ve mQ• 
kemnıel bir kuvvet ilAcı olan 

enöferraf os 
vermelidir . Her eczanede ba.la..aar. 1

·1J.lozlu könınr i~leri Tnrk anoninı ,irketin~en 
/.al Ahiren ilan edildiği voçhile, şirketimizin ilelade heyeti umu- sı· pahı Ü cağından·. 
ıııumiye içtma, 29 Mart 930 tarihine müsadif Cumartesi gtinU saat 

ıla IS te, şirketin merkezi olan Ankarada TUrkiye İş Bankası bina- !~-~-------lllİAİİİmilıiiıaslıirııiiaıiınıiiın•miiiıiıemiiiıiıuurilıiıaııirı•hıiııalckal11a•b•l•r•a•ra11d•a-.. _•ııı11----- Reisin vukuu istiıfsına mebni yeniden bir reis i.ntihab edilıtıt 
~·üsında aktedilecektir. -, 0 : RUZNAMEİ MUZAKERAT: Yazı mak!nesi; yalnız iyi yazmak için değil, çabuk yazmak iizre azai muhteremenin 16/ 3/930 Çarşamba günü saat 17 

1 B. ı h · ı Ocağı teşrifleri ilan olunur. 'er 1 - 929 senesine ait meclisi idare ve mürak!p raporlarının için yapı mıştır. ınaena ey en serı yazan ve en sag am ----------------: 
rıkiraat ve tasvibi. olan, en mükemmel makinedir. iLAN No. Hasan Pehlivan oğlu 

'·!r 2 - 929 senesi bilinç.osunun, ve k8.ru zarar ve faizi mühas- Yalnız,, UNDERWOOD ma Emvali gay;i menkulelerini Mmeth, Kartac_alaliKd~:°rt Al5?54M • 
• ~:sas hesaplarının tetkik ve kabuliyle mecliısi idarenin ve müra- n • h' k ·ı G rnl'k a mu og u u ı, ur• . ,. Q ~~r 10 ~m~ sı:;-etı .e .k e 1 tabadan 5755 No. Hacı Hasa 
ı:~kiıpl3e_r:n!~;:sli:ı. ı'-'--e azalarından müd. deti hitam bulanların ye- ki nesi : Nevyork'ta llmplya' lıedra~ktl ~ absını·~ ısktı raz e- oğlu Ali, Engürüden 5756 NC 

'"~ """' d b I h y ı erı mc a ıgı va tı muay H S rh _1 M h K• .,Z rir.~, ve muaddel es~ mükavelename ahkamına tevfikan yeni- d 8 24 89 n 9 9 n 9 r 9 r 89 n 9 yeninde tesviye etmiyen Armut acı 
1
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u Ne meGt' .. 
1 d ıhd' ı lıkl .'.-<. • tih.... 1 h. · d 5220 N ·· racaa ı en o. om 

C"l as 0 
lm<''l aza ara.._ •n ...... ı. SUr'at mUkAfatını kazanmaktadır. u n~ •xesın en °· mus- ·Mustafa o "lu M f O h 

. 4 -- 9:.0 s-:ne9i müraktplerinin tayini. takrız Omer Ef. zade Osman . g usta. a,. r 
1 c~ 5 . 930 senesine ait meclisi idare azaları hakkı hUıZUr- yazı kursları, Stenografya, Kopya Ef. ve Kü.çük Kurnladan.c 5278 ft:ı:~t.5~~r~~b~=1~76~ğ~ 
ıti laru.ın, ve mi.lrakip Ücretlerinin 1-esbiti. Ietanbul'da klıtıtçılık ve mtbaacılık Anonim tlrketl ( Frateııt Halın ) Galata Mahmudiye No. Şemsıy~ H., 5280No. enan Hacı Ali oğlu Mehmet, 5761 j\ 
n hususlarmda:ı. ibarettir. caaddeıi No 11 Telefon: B. o. 1761 H., Karacalıden 5284 No. Mur- H.. . p hl' _

1 
H 

. )tı Meclisi idare • iıiııillııii-iıılllıııiııiııiiıiıı--ıı:m--------• at Ağa, Küçükkuml!ıdan 5289 M u~ı~ .; ~'."~ og ; 764 J, 
~j: Fransızca, Almanca ve ;';~·s~u:.t~~soa~ı:c~~rş~~~eA~~· ~~~ ~ı; ~ğ~~:~~;~· A~u~ 

lstan~JI ~üınrütler ~ae nın~orıunun~en: x~~~=y~~~ii~~~f~d.!ü~~:~ B:y ~ğel~~=~met Mu~atob:da 
Y 9 1 ı ' f B - 15768 No Suleyman kızı Ayşe 

Başmtidiirliık binası dahilindeki nümunehanenin mu.htaci n gı· ı ı· zce Mu·. te rcı· m ~~~a~:ı~~e~ 5;~0 o~~~ H~:ıs~ D5769 .NobHüseyin ohğlull F_etdt~, 
tamir mahalleri pazarlıkla yaptırılması mukarrerdir. Taliplerin suf oğlu Mustafa, Küçükkumla- ı' 57~7~su rt·şı m.a ~f e~~t) 

,,, keşif ve şartnameyi görüp münakasanın yapılacağı 19/ 3 ı 930 1 dan 536 i No. Hacı Mehmet og" _ d 
577

0

2 
NızaKmekttın _

1 
.,Al' 1ğ 

• Çarşamba gt!nü saat 14 te teminat evrakını müstaslıiben ı · en o a o og u ı a 
lu Hasan. Adliyeden 5375 No.' 0 h · C ··k bi ı.~J 

J ~şmüdürlük komisiyonuna müracaatla.:;: Aranıyor Aziz ve Haydar, Küçükkumla- 1 r. a~ g~z;73Nıı~ ı:- ma .... g·ı 
dan 5386 No. Ahı;ıet kızı Fatma esın en °· e met 0N 

ıh lstanbul Ticaret hfüdürlüX-ünden: Umurbeyden 5402 No. Süley· Mustafa Umur~eyden 5775 
A• /.:. man o-ıu Ali En .. rüden 5520 Osman oğlu Alı, Mur_adobada 
',', .. tstanbull Ş.ek~hrabve '}ekerlemecip ve tah~n ~e~vacTılahar cemk liedye- M. M. ve kale ti Ista n hu I 'a tıııalma koın isyonundan No. RaTf oğlu,Ah~t 5524 No. !05777 T?pal Ahhmllet .ogdlu Y5u7"ı 

tının sene ık ıntı ı 17/ 3/ 930 azartesı gunu ta· a e H • 1 B k . F kl d · smanıye ma a esın en 

': Kanza Hanındaki cemiyet merkezinde yapılacağı ve saat 13 ten Çev·ırme ( Tercu·· me ) şu bes·ı ·ıç·ı n 55~~~ı.gı~a~l ır,_oğ:~t~s:n:~ıNo Halil oğlu İbrahim AnnU
1 

l 16 ya kadar int;haıba de~ edileceği alakadarana ilan olunur. R.ekisAE1 .ngürBüdke~ 5M535 Nob. Kdü _ 1. ~~d:ı~:ı7~h~~tH~}.O~:~~b~~ 
t. çu ı ve e ır, urato a an den 5781 No Sadık oğluOsmB~ 

.t Maa.rif Eminliğinden: 1 o, 150 liram ktu ücretle ve asga- ~ss;f~~~5.e5~6a35~N~~ıısa;.lr:ıka~~~Hokı;~ ; ~;urb1~c;:~t s:!a~~a! 
Maarif vekaleti devairinde istihdam edilecek 17 - 50 lira 

... maaşlı ve 70 lira ücretli daktilolar i9in 17 Mart 1930 tarihinde 
İs~anbul Maarif Emanetinde İmtihan yapılacaktır. Kazananlar-

ı dan Orta mektep veya lise mezunları tercih edilecoktir. . ----~--

~~ Darülhınun eınanetin~en: 
Sc 
DG Kamecı miıessesesi profesör !erinden Mosyö Elyuıt Mers 16 
Y• Mart 930 tarihine musadif Pazar gillıi saat 16 da Edebiyat Fa
~" L"illtesi Çoğrafya Darülmesaıi.sinde (&ki Haııbiye nezareti bi-
1\c nası) «Coğraıfyanın ~ktisadiyat ile miinasebeti» Uzerine bir lron· Eu 

ferans verecektir. Arzu edenler gelebilir. 

Y.t 
lı 

~---~~-------'=-----~~---~~-

Darülaceze ıııü~ürlü~ün~en: 
Danilacezeye bir gassal bir berber ve kadın erkek hademe

leri lazımdır. On beş lira ücretleııi EM:ıise liamaşın müessesece 
verilir. Açsk adresli hüanü hal şahadetnameleri ve nufıMı ve as
'•eri ves·kaları ile müracaatları. 

G ... (ler ınu~af aza ınü~Orlü~ün~en: 
ı Gümrük muhafazasının 13 numaralı teknesine az müstamel 
ı bir makine aleni münakasaya vazedilmiştir. Bazı eshabı fenniye 
1 itibari.le bir ıhafta mUddetle münakasaya talik edilmei:le taliple
: rin kcşifi ve şartnamesini görerek 20 Mart 930 Perşembe günü 
1 saat 11 de muhafaza müdüriyetinde hazır bulunmaları ilan olu
ı 

l 

• 
our. 

Darülaceze ınü~ürlülün~en: 
· Darülacezeye hergün beş yüz elLi ·kiloya kadar narhtan nok: 

&anına teslim edilmesi şartile muktazi birinci nevi ekmeğin 
kapalı zarf usulile münakasası 10 Nisan 930 Perşembe gtinU icra 
olunarak teklif zarfları saat on dörtte açılacaktır. Taliplerin 
yüzde yedi buçuk teminat akçelerile dartilacezeye müracaatları. 

Mauganez Sürk Anonim şirketinden: 
Manganez Türk Anonim Şirketi hissedaran hey'eti urnu

ıniyesi 30 Mart 930 Pazar günü saat 15 te İstanbul'da Dördün
cü Vakıf Hanındaki Şirket merkezinde -sureti adiyede akdi iç
tima edeceğinden hazır 'bulunacak hissedaranm hisse senetleri-

i ni veya Banka makpuzlarını içtimadan bir hafta evveline kadar 
şirket muhasebesine tevdi etmeleri ve dühuliye varakası alma
ları nca olunur. 

RÜZNAMEİMÜZAKERAT: 
1 - 929 senesi muamelat ve hesabına ait idare meclisi. ve 

murakıp raporları kıraati. 
2 - BiUinço ve kap ve zarar hesaplarının tetkik ve meclisi 

idarenin ıibrası, 
3 - Murakip intihap ve medisi idare hakkı huzurile müra

kip iicretinin tayin1. 

a ıye, 0 · u eyman g· 5783 N Ah "l M hmt " •k• b k ı h • t d lu Hasan, Osmaniye mahalle-
0 

met og u. e /ı 
rı 1 1 sene a mu ave e ızme e- sinden 5509 No. M~stafa oflu !:~ı~:~~b:7y8:e~~7~;·~~1H9' 

F~ehmeBt •.. ss_~kokNo.l dehm5e5t69{Nızı Hafız Mehmet Ef. Hamidiyt 

ht d •ı k t•ı ••t • ıtnet, uyu uma an . d 5786N K h ~ ru e e 1 me Şar 1 e mu ercim Hasan kızı Ayşe, Umurbeyden en ° araman Odı; 
5581 No. Çilli Mehmet Oğlu Hafız Ömer Ef. Umurbey 
t ah. N H A 5787 No Hacı Hasan kızı Mel 

1 kt •• t • 1 • F br ~m, 5596 o. acı ~d.ul- H E kil .. d 5790 No Ali 1<r a ınaca ır. u ercım erın ran- :~h~f1~~in~ı::~:oaz :::.m~Jr~ R~~rlye~.~~;hangazi Cam1 

Mehmet, Umurbeyden 5611 kebır mahal~esınden. 5791 N' 

Sızca Almanca Ve lng•ııı•zce d•ıllerı•n- No. Raşit, Hamidiyeden Rece~.Ef. oglu yr.al~ ~fiks~. 
5618 No. Havva, oğulları İbra- N~ Ru.ştU Ef. oglu. e 

579 him ve Osman, Demirsubaşı Mtiradıye. ma!tallesın?en 

d b • • 1 tt /\ k f 1 h ll . d S 29 N H n No İsmaıl oglu Kadır Ef. ÇI en ırıne esas 1 sure e va 1 o - ~~uaN~~:~u~ur~eyd;· 56~ kır~ıdan5796NoEmina.ğaı: 
No. İzzet B. zevcesi Üınınügül- ! cesı. ve mah?urnla~~ H~lım 

mal arı Şarttır. Bunlardan ayni Za-r süm,Engürüden5654No.Emin·Reşıt .Efendiler Muradıye. t 
oğlu Osman, Umurbeyden 5665 h~llesınd°!1 5797 No ~~ma~l 
No Mahmut oğlu Mehmet oglu Devrış Bey Camııkebır f( 

manda •ıkı• d•ııe veya bu dı•ııerden b•ı- 566.8 No. Halil oğlu Mehmet: hallesind~n 5798 No !'la~ Adliyeden 5672 No. Fazlı Oğul ~~et oglu Me.hmet aga rJ 
lan Ali ve İbrah : , Umurbey- : ıke~r mahallesıı:ıden 5799 ( • ı b • ı •kt 1 t 1 A k f 1 den 5691 No. gök Mehmet, De-• R~sım B., zevcesı Fatma H. 

rı e ır 1 e a yancaya va 1 O an- mirsubaşımahallesinden 5697 ·mıçde~5800NoRaşltoğl':1~ 
No. Veliye, Umurbeyden 5704 met aga Tekke mahalles~~e 

1 • b • d b • No. Kara Mehmet zevcesi Hati- 5801. No Me~met Ef. k~rı ar Çevirme Şu esin en lzzat Ve ce, Adliyeden 5706 No. Osman Nesıbe,Lfitf~ye Sultanıye~ 
Oğulları Süleyman Küçükkurn 5204 No Hatıp Mehmet Ef. 

1 
ladan 5709 No. Haİil oğlu Ab- çük kurnladan 5272 No Ha 

1StanbU1 da Ve Ya J •ı g"" er m aha 1 er- dullah, Umurbeyden 5718 No. oğlu Hüseyin ağa, 5304 No ~ J Topal Süleyman kızı Arife, dık valdesı Fatma Umurbey 
Küçükkurnladan 5721 No. Ah· 5503 No Mehm~t oğl~ 0~111 

den tal .iP olacakların da ·ıstı.da 'ıle metOğluAlivehemşiresiEmi Ef.nam~a~nzı~edılenıp 
ne, Gemlikten 5722 No. tlıca namelerın muddetı kanunıY 
Müsteciri Hilmi, Küçükkumla- hitam bulmasına rağmen ?eıı 

mu•• raca ati arı. dan .. 5724 No. Bekir kızı Hati- t~sviyei deyn etmedklerın! 
ce, Umurbeyden 5727 No. Laz Zı~aat Bankası kanununun.,,!; 
Raşit, Küçükkumladan 5728 No deı mahsu~ası al:ikam~a .te 

1 
Bekir kızı Fatma, 5720 No Arif k~ emvalı merhune~erın~n ~I 

t;t_4_ mJ .8.-..... ~I. _J, Oğlu berber Feyzi, Orhan gazi- muzayede furuht edıleceg! 
~V-~fl'f,~ nin Camiikebir mahallesinden olunur. _,, 

İııl .... b Jt.alıalt aJlllıJu1ı 5731 No. Mehmet çavuş oğlu . ... OlR~ITlLIM SlLONONOl 
~~ Mustafa, Karsaktan 5732 No. 'ı ·-
ifi~~ Abdullah oğlu Mehmet, Orhan 1 

Perfembe ve Pazar akşamları 
IC/l.tJe.A.'1 •• nJ,Jk. • • gaziden 5734 N~ Rasim.~: oğlu ORTA OYUNU -:r-· Haydar ve Tahır, Gemlıgın Os 

maniye mahallesinden 5738 No. 
Ömer oğlu Raif, Küçükkumla
dan 5739 No Halil zevcesi Ayşe 

c~:na günü gündüz 

Darüttalim hev'eti 
J 

Umurbeyden 5745 No. Miilazim akşamı 
Ali, Orhan gaziden 5746 No. .. 
Hasan oğlu Mustafa; Küçük- •-KARA KOZ / 
kurnladan 5751 No. Hacı Omer tıı' 
kızı Emine, Maratobadan 5753 1 Mes'ul Müdür: Bürhane! 


