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NUSHASI a KURUŞTUR 

} 1nct sablle:le 
1- BlyUk harbe noaıl g: rdlk?-
2- Harici halJerler ) 
3- Son haberler r 
4- Bahri konferan15ta neler -

oıuyorl 1\ 
1 canıı sablfodo ' 

ı - s.ıma aıBcıutetoat daba ı. 
•A•I surett"' yapılacak. ., 

2- l3taabat cuma ıünlert 
nasıl etleniyor? 

4 nllcfl .. htrodı: 

1-- Bu~iln. 

2- felek11 Hattanın yazııı 
1- HlkAye 
4- Romaa 

le Galatasaraya galip geld f enerbahçe (3) sayı " . . 
~anayi kongresının 

ehemmiyeti 

Oazi Hz nin An karada /stikbal/trlnt alt Dç lntıba .. 

Büyük reis Ankarada 

Mes' 
Tevkifhane 

bıtmiş r .. 
İstanbul tevkifhanesinde vu

kua aelen son irar hadısesi tah 
kilrntı nihayet bulmuştur. Bu 
hususta tetkikatla meşgul olan 
muavin Kamil B. mesaısini ik
mal etmiş ve raporunu tevdi~. 
miştir. Tahkikat neticesi hak
kında alakadarlar azami ptu
miyet muhafaza etmektedirler. 
Maamafih öğrendiğimize göre 
firar hadisesinin asıl mes'4liye
ti gardiyanlara ait olduğu tes
bit olunmuştur. Osman Be!ilt 
ile diğer bir gardiyanın firar ha 
disesini.kolaylaştırrnak madde
sinden sergardiyan Galip efen
dininde ihmal ve terakkiden hak 
larında tahkikata devam oluna
caktır. 

Diğer taraftan jandarnı&la
rın ise firarın devamına mini 
olmak hususunda yardJrnlan 
görülmüşür. Müddei umumilik 
tahkikat raporunu tetkik ettik
ten sonra mes'uliyetleri tebey
yün edenlerin dava edilmesi ci
hetine gidilecektir. 

Fenerbahçe-Galatasaray maçı 

' 

heyecanlı olmuştur 

Calatasara,·ın cansız ovuııuııa n1ul al)il • • 

Feııerl)ah<;eliler taııı })İr gayretlt~ O)'Ilaıııışlardır 

• • • 

Neticeler 

Maçtan hararelli bir intıba 

Oyunun dördüncü dakikasmda 
Galatasaray sol muavini Suphi 
nin mükemmel bir plase ile to 
pu zaviyeden kendi kalesine yer 
leştirmesi de Galatasaray için 
hayırlı bir başlangıç değildi. 

ilk dakikaalrda yapılan bu go 
lün güzel bir oyunla telafisi ka 
bil olduğu halde, bu sayı esasen 
oyununu bozmuş, idmanının 
bozmuş olan Galatasaray takı
mı üzerinde adeta bir aksi tesir 
yaptı. 

Galatasaray'ın cansız oyunu. 

Fenubahçt kaptanı 

znı .1ü11 

na mukabil Fenerbahçelller 
bir gayrete oynuyorlardı. Ço 
geçmeden Muzaffer, biribirin 
iş bırakan Galataaaray'h liç 
yuncuyu atlatarak mllkernme 
bir gol yaptı. 

Bu ıuralarda Niyazi Aka 
narak oyundan ÇJktı. Bir u 
ra da hakem, kendisine itaat 
miyen Fikret'i oyundan çıkardı 
Bu suretle Galatasaray, F 
in dokuz kip kalmasından i.ı • 
fade ederek oyununu düzel 
laznngelirken büsbütün oyun 
nu bozdu. Hatti bir pena1 

Mabad/ !Sinci ıalılfede 

Üç aylıklar 

Yarın tel1%1ata 
baflanıgor 

Bazı noksanlar ikmal 
mediğinden mütekaitlerle ey 
tam ve eramil maaılan • 
mişti. Fakat ahiren no 
ikmal edildiğinden tevziat& 
rm başlanacaktır. Bu huımlll 
cetvel diier uhifen}i.tedil'. 

Anketimiz başlıyor 
Sıra Fenarbahçe- Galatasaray 

maçma gelmişti .. Takımlar şöy 
le. 

Mtbıewer T•lr h•n••VIDI, lftlralre davet ettitimiz iaclivaç 
' abtlae yalanda b.fhyona. 

FENERBAHÇE 
Ra., Kadri F
Cevat, S.ch, M. Rept, 
Niyazi, Al& Zeki Mmaffa. Filınt 

CALAT~ARAY 

A.ıü, ........... Vül, 
hplü Nmt Mlduıt, 
Mdm ıt, K-1, Muolilı Utif 
R.wl. 

Hakem Hamdi Emin Bev. 

Bu anket, mevzuu itibarile çok 
cazip, uyandıracağı alAka itibarile 
çok kuvvetli bir anket olacaktar. 

Bir kaç gi1ne kadar 



HARIÇfEN ALDIGIMIZ HABERLER 
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l . 
<~~arp kabinesi nerede 
"~. toplanıyordu? 

r 

lstanbul sokaklarında 
ri ıseferberlik beyanııameleri .. 

Seferberliğimizin ilanında 

':Jrülen istical ve yolsuzluk ta 

1 
:arbe girmek hususunda daha 

p d . . l d ı 
1 

•. uahe enın ımza anmasın an 
' ,;ıvel Enver Paşa, Talat Beyle 
uı ierkezi umuminin ileri gelen

ri tarafından verilmiş bulu
k1 {' ın karan vazihan gösterir. , 
t 1 ı Ağustos Cumartesi günü 
ıı ükelidan bir kısmı Babralide 
0 ıdrazamm odasında otururlar
I ıl:n Enver Paşa gelip seferber

t: 1 :< için bir mazbata yapılması-
!,~ istemiş. Harp ihtimali kuv

a l~:tli olmakla beraber henüz ta
~ ıkkuk etmemiş bulunduğun

t~ !m bazı Nazırlar şimdiden böy 
: · ! bir tedbir Rus yaya karşı nü
~ ayiş olur mütaleasile Pazarte 
1 ·~ günü aktolunacak Vükela 
1 .ı eclisinde icap ederse böyle bir 

'lırar ittihaz olunabileceğini 
~Jivlemisler; fakat Enver Paşa 

: • ıdiğinden şaşmamıştır! Erte-
1 '

4 gün erkenden İstanbul sokak 
. rına seferberlik be}'.ı.nname

. 
1 ~ri yapıştırılmış, ondan sonra 

<ı 1 ı seferberliğe dair bir Meclisi 
:t 1ikela mazbatası Nazırlara el

ı :n dolaştırarak imza ettiril-
11; iştir!. Bu isticalin ve ~sulsü~-

o \ ğün sebebi soruldugu vakıt 
.:alat Bey: 

ı · 

Franaada 

Nehirler 

Yükseldi fakat yeni 
bir felaket yok 

FARİS, 13. A. A. - Fransa 
nm cenubwıdaki bütün nehir
lerin ve bilhassa Garonne ve 
Tam nehirl«inin sularının ye
niden yükselmeğe başlamış ol
duklan bildiriliyor. Agen'de Ga 
roı:ın nehri rdıtımları ve kanalı 
istiLa etmiştıir. Hükumet me
murları nehir kenarında oturan 
aıhaHye meskenlerini tahliye 
etmiştir. Hükumet memurları 
n::hir kenarında oturan ahaliye 
meskenlerini tahliye etmelerini 
'bildirl\'.i'şlordir. Bayonne'da 
rıhtımlar ve bir çok binalar su 
altında kalmıştır. 

MONTAUBAN, 14. A. A.
Gar<ınne, Tarn ve Aveyron ne
hirlerinin suları alçalmaktadır. 
Pau'da bir sel bir köprüyü gö
türmüştür. Fakat, nehirlerin 
suları alçalmakta olduğundan 
her türlü ciddi tehlike bertaraf 
edilmiştir. 

Mahkum kadın aç 

FARİS, 14. A. A. - Mm. 
Hanau, yemek yemekten imti
nacı devam ediyor. Sihhi vaziye 
ti vahimdir. 

Bir gemide grev 

HA VR, 13. A. A. - Dünden 
beııi grt:V yapmakta olan Faris 
gemisi müstahdimini vazifeleri 
başına avdet etmediklerinde 
kumpanya gemiyi teçhiz etme
meğe karar vermiştir. 

R11syada 
11 - Dün saraya giderek sefer-
' ·ı :rlik iradesini şifahen aldrrn, Ford mümessili le 
1 :miştir. Hükfunetten ziyade liman Fon Sanders &g 
)ı tihat ve terakki merkezi umu- kendiliğinden öyel bir teşekkül yapılan itilaf 
r isinin efkanna tercüman olan vücude geliyor. Tas ajansının Odesadan bil-

!fanin) in 3 Ağustos tarihli dirdiğine göre Savyet deniz ti-
jshasında bu seferberliğe dair Sadrıı:z~ ile ~arbiye, B~i caret şirkctıi ile şehrimizdeki 

~ tişar eden şu fıkralar dikkate ye, Dahılıye, Adlıye ve Malıye Ford mümessili arasında bir 

1 ,ııyandır: Nazırlarından miirekkep bir itilaf aktedilmiştir. Bu itilaf 
1 'ı , Ş h' d • b' heyecan Harp kabinesi hemen her ak- muoiıbince Ford müessesesinde 

:ıı ·-~· ~ e f11~· ır Biz bü 1 şam Sait Halim Paşanın yalı- yapılan mamulatı lııana naklet
·I: şa ı udsu le ge ı.b. u. toprag· -ı sında toplanmağa başlıyor. Mec mek içiın bu şirketin vapurları-

ın vatan aş arın r · b' · · H n B l hlikeli ufuklar arasında yal- ısı me usan reı.sı a ı ey na yükletilecekti. Bıı suretle 
t. k 1 kt .. ku"n oldug·u de o heyete dahıl bulunuyor. Karadeniz ve İran körfezi ara-
' z a ma an mum . V h • "h' ıı d · · ııdar çabuk kurtarmak içın bu b.e .. atta en mu dımk rb<? er. en sında Sovyet vapuraln ışlıye-
: ıvetteki maksadın kudsiyetini ırını oynuyorsa ~ a ıne aza- cektir. Odesadan kalkan va
ıhkdir ve pürşitap ona icabet sından bul_unmadıgından ~ale- purlar l~manıı:mza eşya getire-
1 ieceklerinden eminiz.". me ~-l~lman.~abıtnaşmel~l'.dı".- ım~a- rek buradan Ford'un mamulatı-
' sı goru uyor. eyu ıs am 1 - nı alacak İran körfezine nakl-
i Fakat Enver Paşa, hükumeti lr Maarif ~azırmın da i~tifak. ettikten ~orıra dön~te de ora-
1 ~rhal harbe sürüklemeğe mu- tan haberlerı varsa da bu ıç hal- dan Cidde ve Portsait icin mal 

1 ıffak olamıyor. Almanya se- ka toplanışlarında hazır bulun. nakl edeceklerdir. -
1 ri Berline yolladığı 3 Ağustos rr.uyorlar. 

1 1.rihlı ve 416 numaralı telgraf
' ·ı amesinde vaziyeti şöyle hüla-

~ ı ediyor: 

l ' Enver 'lif' Liman hemen Rus 

1: ıya harp ilan ederek İstanbul 
manmda bulunan kıymetli 

i·,: telsiz telgrafla mücehhez üç 
' us gemisini zaptetmek isti
} orlarsa da Sadrazam ve [bu 
1 oktada şifrenin bir kısmı hal
, dilememiştir.] bunun aleyhin. . . 

Mariupolden sen1':1e dört mi
Bu heyetin 4 Ağustos içtima- iyon ton çelik istihsal edecek 

ında Bulgarlar hareket etm'!-,bir imalathane yapılacaktır. Bu 
elen ve Romanyanın bitaraflığı imalatıın hanede ayrıca senede 
temin olunmadan evvel kat'- I 800 bin ton kimyevi gübre de 
iyyen harbe girmemeğe karar istihsal edilecektir. 
veriliyor. Sait Halim Paşa "E - - ' -
sasen muahedenin bizi harbe Jngilferede 
girmeğe mecbur etmediği ve 
hatta istediğimiz kadar bitaraf Mali ve i ktısadi 
kalabileceğimiz" hakkındaki an 
!aşılmaz mütaleasını tekrarlı- siyaset 
yAor. Biraz f;:u.k~rda nakfledilen LONDRA, l3. "'A. A. _ A-

lmanya_ se ırı~m telgra ında_n vam kamarasında M. Snocden, 
"l - Son derece şiddetle baş- anlaşıldıgına gore c~n~ı:_":l Lı- hükumetin serlbestii müb"adele 

yan seferberlik henüz bitme- manın tazyıklan kesıldıgınden . 1 · · .k ıb 1 tın k · 

e; zıra: 

· · E p d · . . prensıp erınıı ı aı u e e nı-
ııştır. nver aşa a ıtıraz etmıyor. yetinde bulunduğunu kııt'l bir 

"2- Bulgarların ne yapacak Bu kararın verildiği gün Al. ifade ile beyan etmiştir. Müma-
'rı henüz belli olmamıştır, ve manyanın bir gün evvel Fran- ile~ sözüne devamla demiştir 
ul~arlar ?lm":~sızın R.usy~ a- saya harp ilan ettiği öğrenildi- ki: 
~yhınde bır mudahele ımkan - ği gibi ertesi gün deİngilterenin - «Mademki ?.imaye usulü 
zdır. Almanyaya harp ilan ettiği ha- bir deva tela'kki ediliyor, şu 
" H b' .

1
• d beri geliyor. halde ne sebebe mebni Ameri-

.3 - ar ın 1 anın an sonra katla lbeş milyon, Almanyada 
:ıgıltered~ yapıl~ış_ olan_ zırh- Bulgaristanın İstanbul sefiri üc milyon işsiz bulunuyor? Elli 
!arın İngılte'.e hu~umetı tara- Mösyö (Tocheff) in fikri yok- tane tt:Vbih takriri verilse de 
ndan zaptedılmesınden kork· !andığı vak.it _Bulgar diploma. bütçe haı~ckında teşri.hatta bu
ınktayız. ~ ha~be ıştırak aleyhınde ol- lunmadan evel gümrükler hak-

''Ceneral Limana Bulgarla - d?gu, bıtaraf kalma~ktan baş~a kındaki noktai nazarlarımı ifa-
n iltihakını beklemesini tavsi- bır şey yap~mıyacagı kanaatın- de etmekten geri durrnıyaca-

J t . ş· dTk h r şe de bulundugu anlaşılıyor. ğmn 
e et ım. · · ım 1 1 e Y· (Devamı var) : · 
.ulgarların sür'atle karar ala- • · Sır Heroert Samuel, Lıbe-
ık harekete geçmelerine bağlı- rallerin katiyyen tereddüt et-
ır. . . Ceneral Limanın Alman yeni bir istikraz meksizin hükumete müzaheret 
rkanı harbiyesinden mümkün LONDRA, 13. A. A. - A- edeceklerini ve tevci.h takririni 
Iduğu kadar çabuk talimat al- vam kamarasında 22 Şubat 1930 reddeceğini !beyan ettiğimden 
ıası temenniye şayandır.". tarühinde ihraç olunan tahvil bu nevi takrirlerin reddi muhak 

* * * 
istikrazmın neticelerinden bah- kak bulunmaktadır. 
seden M. Snovden, bu istlikraza 

Hatırlanacağı üzre Umumi ait tahvilattan 60 milyon 800 
arp münasebetile muhasım bin liralrk miktarının nakten 
evletledn hi.ikfırnetlerinde ka- satın alınmış ve 32 milyonunun 
ine azasından yalnız bir kısmı yüzde beş buçuk faizli hazine 

ı ırafından "Harp kabinesi" na-' bonolarile mubadele edilmiş 
ıile bir nevi hususi meclis vü- olduğunu beyan etmis ve bu 
Jde getirilmişti. Umumi har- neticenin şayanı merrı:nuniyet 
in ilk günlerinde bizde de olduğunu ilfıve eylemiştir. 

Cenubi Amerikada 

RiYO DE JANEYRO, 14.
M. Prestes'in reisicümhurluğa 
intihabı M. Vargas'ın kazan
mış olduğu 659 bin 873 reye 
karşı 1 milyon 91 bin 927 rey
le temin edilmiştir. 

lran şahı Rıza Han 

Iraııda yeni 
para 

Bir ilıtısat nezar~ti 
tesis ediliyor 

Pehlevi parasının kıymeti 
ne olacak? 

Tahrandan bildiriliyor: 
Hükumet mebusan meclisine 
yeni bir kanun layihası vererek 
bir ikti.sat nezareti tesisi için 
teklifte bulunmuştur. 

Ma'liye nazırı da İran para
sının altına göre kıymetinin 
tesbiti için bir layiha hazırla
mıştır.Bu layihaya göre İran pa 
rası bir İngiliz lirası kıymetin
de ve PeV<levi namını almakta
dır. İran şahı Rıza Han Pehle
vi namına olan bu para 20 riya
le ayrılmaktadır. 

Lehistanda 
l'ı fiıse karşı çare 

Lehistandsn bildiriliyor: -
Lohistan akademisinin son iç
timaında profesör KLeçki tara
fından okunan bir raporda pro
fessör Weigel tarafından tifüse 
karşı keşfedilen bir seromdan 
bahsedil~ yüzlerce hasta ü -
zerinde f'yapılan tecrübelerin 
müspet neticeler verdiği bildi
rilmiştir:' 

-....:;,-~----

Yunanistanda 
~lanevra yapılıyor 

Atina 13, - Yarın. Eğer ah 
vali havaiye müsait olursa-ordu 
ve donanmanın hava kuvvetleri
nin müşterek büyük nümayişleri 
yapılacaktır. 

Bu nümayişleri nazırlar ve bel 
ki de Reisicumhur takip edecek 
tir. 

Felemenk le ---
Hukuku düvel 
konferansı 

LA HEY, 13. A. A. - Huku
ku düvelin kanun haline geti
rilmesi hususile iştigal edecek 
olan konferam; 
saat 11 de açıl

mrştır. Konfe
rans, Cemiyef 
akvam nizamnP 
mesinin esasla 
rına istinader 
ihzari komite tc 
rafından vücud 
getiı.-ilmiı; olaı 

• • • 
nızar.nı.-ımeyı 

müzakere etmi 
tir. Konferan• 
kendi m~aisin 
neşretmek kara 
nın muhtelif k<' 
misiyonlar tarr 
fından ittihaz e

!. Politis 

dilmesini tahtı karara almıştır. 
M.Poli tis, konferansın ekıseri
yet kararile itilaflar vücude ge
tirmesi ve bu suretle ekalliyetin 
konferans mesaisini işgal ede
memesi lüzumunda israr et
miıştir. İsveçli M. Creutz, sala
hiyetlerin tetkiki komisyonıına 
reis tayin olunmuştur. ·-----

Ankara vilayet meclisi 

ANKARA, 13. A. A. - U
m; mi vilayet meclisi 930 sene
sine ait vilayet bütçesini 2 mi
lyon lira olaraka kabul etmiş, 
daimi vilayet meclisi azaları 
intihabım müteakıp içtimaları
na nihayet vermiştir. 

Alman yada 

Beyanname lielediye .layihası 
~ içinde 

hafta 
müzakere edilecek 

Young planı 
kabul edildi. 

- ------------
Yeni layiha memleketimizin yeni 

ihtiyaçlarına göre yapılm!ştır 

BERLİN 13 A A Y ANKARA, 14 (Milliyet) -ı si üzerine devletin sıkı ve zaruri 
' · · · - oung M l' b 1 d' ' · ec ıste . e e. ı~e layıhas~ ~a- murakabesini vazedememiştir. 

planının imzasından sonra, ma !ara tevzı edıldı. Hafta ıçınde Yarım asırlık bir tecrübe ile de 
reşal Hindenburg bir beyanna- müzakere edil~cektir ... Lay.iha anlaşılmıştır ki, gerek İstanbul· 
me neşrederek tasdik aleyhtarı hakkında. bel~d:'>-e encume~.ı es- da ve gerek vilayetlerdeki Be-
olanların müteaddit arizalarına pabı mucı?esının ~§~~ şoy!e lediye idareleri muhtacı takviye 
oevap vermiştir. demektedır: ~e.rek h~~um~tl!l dir Belediyelerimizi perişan ve 

ve gerek Dahilıye encumenının . . 
Müşaı:ıünileyh, bu beyanna- esbabı mucibe mazbatalarında- ?~rap bır :"azıy~tteı:ı_kurta~ak 

mesinde, planı kalben mütees- ki izahat veçhile filhakika bele- ıçın b~ledıyelenn dıger mut_e
s· ld - h ld · ...-..;., ı diye işlerine müteallik mevzua. meddın memleketlerde oldugu 
ır 0 ugu a e ımza ~ ~·~ 0 - k . . b 

1 
. . . gibi salahietelcr.ini artırmak iç· 

duğunu ve fakat millet için a- tı anunıyemız e edıyemızın t' • 'k d. b' . 
- . .. . umran işlerini ve medeni ihti ·- ımaı ve m tısa ı ır zarurettır. 
gır hir yuk teşkıl C'tmekle be-ı 1 t . d b'lm k Y Ancak bu zaruret teslim olunur , • aç arını emın e e ı e ten u. 
raber, bu planın Daves planına zak olmakla beraber Cumhuri- ken göz önünde tutulacak diğer 
nazaran bir salah husule getir- yet prensiplerile de gayri müte siy~si ve i~timai bir za~ret de 
mckte ve gerek siyasi gerek ~k- vazin bir halde bulunmaktadır. b~ ıdarelerm Devlet murakabe
tisadi yükleri tahfif eylemekte 1293 meşrwtiyetini müteakıp va sı altır:ıda. bul~duruın:ıasıdır. 
olduğuna kani bulunduğunu zolunan ve Türkiyede biri İs- ~el.edıye ıdarelerıne verılen sa

tanbul ve diğeri vilayetlere mah lahıyetlerin hududu genişletil
sus iki belediye idaresi kuran diği nisbette bu idareler üzerin· 
kanunlarımız halk idaresine ve deki Devlet murakabesi de artı· 
Devlet murakabesine lazım ol- rılmış olursa Belediye idarele
duğu yerlerde ehemmiyet ver. rinde ve binnetice Devlet idare
memiş, diğer bir tabirle noksan sinde anarşi.ye meydan bırakıl· 
bir halde tesis ettiği halk idare- mamış olur. 

Hlndenburg 

beyan etmekte ve Alman mil
letini vatana !karşı olan vezai
fini idrak ve ifaya davet eyle
me·\ctedir. 

Başvekil gidiyor 

FARİS, 13. A. A. - M. Tar
dıieu, Cuma!'tesi günü Londra
ya gidecek ve Pazartesi günü 
avdet edecektir. 

Daginler vekil/erile henüz geni 
bir temas yok 

ANKARA, 14. (Milliyet) - Düyunu umumiye Dayinler 
vekillerile cumartesiye kadar temas yoktur. önümüzdeki hafta 
zarfında görüşmelerde müsıbet esaslaT Üzerinde müzakere tere· 
yanı muhtemeldir. Varilacak neticeye göre düyunu umıuniye 
Dayinler vekilleri memleketlerine dönel'ek hamLllerle temas 
edecekler onlara vaziyeti izah edeceklerdir. 

Fransa donanmasını 
arttırmak mı istiyor? 

FARİS, 14. A. A. - Petit Parisien gazetesine nazara;1, 
İngiltere ile Aımerika arasındaıki bahri teadül Fransa'yı aksayl 
Şarkta Felemengin bahri kuvvetlerinin yarısı .kadar bir kuvvet 
bulundurmağa mecbur edec.cktir. Japonlar'la Amerikalılar ara
sındaki müzakeratta pek az tcr~kki vardır. 

- - -
Bahri konferansta neler oluyor? •• 

Amerika ve Japonya 
arasında pazarlık .. 

Son Fransız buhranı konferaıısta 
ııe g·ibi tesirler bıraktı? 

-
varmadan dağılacağını farzet-
mek zordur. Beş devlet arasin
da nıasıl bir itilaf >Olacağını, tes-

1 
lihatm ne suretle tahdit edile
ıbileceğini t<ııhmi:n müşküldür. 
Lakin ergeç bir ihtilaf olacak· 
tır. İngiliz matbuatında Fran• 
sanm bahri konferansı «torpil· 
liycceği» şeklinde yazılar çık
tı. Fransamn bahri tahdidi tes
Hha.t yerine bir takım siyasi va
ziyetleri göz önüne getirerek 

• • 'bunların üzerinde israr ettiği 
.ı\.mertkahfar Japonlarla konuşabil- söylendi. Fakat acaba hakikat-

mek İÇİn büyük bfr fJrS8İ elde ettiler te bu siyasi.vazi.Yet.l~ri düşün: 
memek kıabil mıydı .... Hangı 

Mur11hhaslar içtima halinde 

devlet i&tik.'bale matuf böyle 
mifaim bir işte gelecek zamana 
ait hesapları bir tarafa bıraka
bilir. Devleıtler arasında errıni· 
yet tesis edilmediıkçe tesliha
tın tahdidinden bir şev çıkmı
yacağnıı iddia ed·en Fransızlar 
kendi donanmalarını kolay ko
lay tahdit edemiyeceklerini 
sövlcdiler. 

1 
Londrsdan yazılıyor: - Ar- ı nya Kkuvvetli donanma» iddia

' tık yeni Fransız kabinesi te- sını tadil ederse artıtk Fransa-

Son günlerde cereyan eden 
hususi mükalemelerin en mü • 
himminin Japon ve Amerikan 
heyetleri arasnda cereyan etti
ği anlaşılryor. Hatta Amerika 
heyetinin Japonlarla rahat r:;ı
hat konuşmak için Fransız ka
bine ibuhranından dolayı kon
feransın tevakkuf devre•inden 
çok memnun oldukları bile sö• 
leni yor. Japonya, Amerikanın 
malik olduğu 8 pusluk toplarla 
rüoelhhez kruvazörlerin mcc· 
muundan yüzde yetmiş derece· 
sinde kruvazör lbulundurınak is· 
tiyor. Fazla olarak tahtelbahir

şekkül etti. Gene M. Tardieu nın kendi metalibinde ısrar e- !erinden hiç birini de feda etmi
başvekil olarak başmurahhas demiyeceği bes'bellidir. Acaba yecek. Fakat Amerikanın Ja· 
sıfa.tile Londra konferansına baıhri tahdidi tesliha.t konfe- panlara yeni tekliflerde bulun· 
gelecek. Fransız heye1ıİ !buraya ransı beş devlet arasında top- duğu söyleniyor. Amerikalılar 
geldikten sonra .bahri tahdidi landı, fakat bunlardan üçü ken- kendiLerinin 8 pusluk toplarla 
teslihat konferansı da fealiyet di aralarında anlaşarak Fran6a müceQıhez 10,444 torıluk 18 bli
safhasına girecek. ve İtalyayı hariç bırakmak su- yük kruvazör yapmak hususun-

Fransızlar burada yokken retile konferansın üzerinde ha- daki haklarıındıan ~stifade etmi
cereyan eden hususi müzakere- kim olamazlar mı? ... Bu s~ali yebileceklerini anlattıkları söy
lerin vaziyeti büsibütün değiş- herkes sorabilir ... Lakin buna !eniyor. Fakat buna karşı T<"· 
ti.recek kadar müessir olmadğı mukabil düşünmeli ki İngilte- kyodan gelen habel'lerde Japon 
anlaşılıyor. İngiliz, Japon ve re, Japonya ve Amerika arasın heyeti.ne noktai nazarında israr 
Amerikan muraıl1hasları çok da uzlaşmak da kolay görün- etmesi, olur olmaz teklifler 
görüştüler, çok konuştular. Bu müyor. Henüz Japonya - Ame- kal'Şısında yumuşamamak Hi
mii'k5.lemelerin bu üç devlet a- rika itilafı olmamıştır. İngilte zımgeldiği bildirildiği anl~ı· 
rasında bir itiLaf için zemin ha- re i1e Japonya arasında da an- lıyor. Amerikalılar, Japonlarf 
zırlamak ınaksadile cereyan et- !aşma hasıl olmuş değildir. ; noktai nazarlarmdan vazgeçir· 
tiği söyleniyor. Lakin gene bir ı Sonra Ameııikan ile İngiltere imek için kendilerinin daha at 
rivayete göre bu üç devlet arasında da tam bir itilaf olmuş . kruvazör yapmakla ~ktifa ede· 
Fransa aleyhinde ~nlaşmağa sayılamaz. Fakat bunlara bakıp ı' ceklerini söylemek istiyorlr • 
başlamışlarmış ... Eger Japo- da konferansın hiç bir neticeye mış. 
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ıtrna müciıde1esine daha vasi surette devam edi1ecektii 

&lılNyt vrklli Rıfllı. Bq 

Mücadele 
iter tarafta lgl neti

celer alınmııtır 

Mlle11dele 1ıoot11111onunun 
~llm•IU1nd• 

•• lıararl•r verildi 

Otomatik Telefon 
Şirket bir kaça~ sonra 

faaliyete geçecek 

İstanbulda yapılmaıı mukar- j jeyi muvafık görmüştiir. 

M. Meclisi 
~----

Türkiye - Fransa 
-·.-.--

Meclis feyzan dolayı
sile teessürlerini 

bildirdi 1 
rer olan otomatik telefon tesi~ ; Bunun tatbikı için lazım ge
tı hakkında Posta ve telgraf mu ' len tetkikat bir kaç ay zarfın

. düriyeti umumiyesile temas et ' da bitirilecek ve 'JOnra İstanbul 
: mek~ üzere geçenlerde Ankara : cihetinde otomatik telefon tesi 
; ya giden Telt:fon şirketi direk : sine başlanacak_ ~e. iki bu~uk se Ankara, 13. A A _ Bü
I törü Wıtsonh ~o.uglis d d~ : nede bu kısım bıtınlecektır. , yük Millet Meclisi b~gün reis 
: ekspreıle ı;e rımıze av et ettı. ! İstanbul cihetinin ikmalini vekıili Hasan Beyin riyasetinde 
j. M. Watson, otomatik telefon ! müte:ıkıp Beyoğlu ile şehrin A- ,· topl~~mııtır. Celacnin küpdr
tesisatı için Paristeki sistem e- I nado1u yakasına da otomatik dnı 1mut~akıp ~ransdaki fe}"Czan 

· ·ı d'I kt' · o ayısıle Mıllet M l' · sas tutularak hazırlanan proje 1 tesısat teşmı e ı ece ır. r . . ec ısı namı-
. . . : na nyaset dıvanı t rafından 

hükfimet tarafından tasvıp edıl- : Altı sene zarfında şehrimizin ı Fransız ·par~ a 
d. • · · · k d f ı · · ' bü " 1 f b k · · en tosuna beyaıgı ıçın ya ın a aa ıyete geçı 1 tün te e on şe e eııı otomatı ' 

1 
nı teessür edilm · k b 1 edi.1-

leceğini söylemiştir. 1 bir hale getirilecekir. •, miştir. esı a u 
1 

Posta ve telgraf müdürü u-- Bu tesisat için bir milyon lira Ceıber ıbe k . 
mumisi Fahri Bey bu fenni pro sarfedileceği anlaşılmıştır. p ı re et . meb1M1u Avnı 

Maarifte 

Devlet Matbaası 

Adi/gede 
aşanın vefatı nyaset tarafın-

dan meclise tebliğ edilmiş ve 
meı'hwnun hatırasına hürme· 

Al
. H hk d 1 ten bir daki.ka müza~reye fa-
ı ye . ma eme e sıla verilmiştir. 

lstanbul Cuma günleri nasıl eğ"Jeniyor? 

Mart kapıdan baktırır. 
Diln eski Martın biri idi .. 

Ylllıaelı tepeleri bembeyaz gllriince bu me11eli hatırla11ıu 11ıa 
kabil mi? Mamafl eh ••• diyoruz şunun şuras ında ol.<1a ol!~a 

bir ltaç gOn daha soğuk gapar .. 

~.alıahlayın pencereden başı- ~k~ilik bu ya .. yolcuların çene- alkış sinemanın br'ama:ıı i 
mı uzatıp ta karşı dağlan bem. sını bıçak açmıyor. Biletçi de Filmin ismi "' eşlra ıı perde 

1 
E)aziz mebusluğuna iotibap beyaz görünce biraz şaşalar gi- ne durgun adam. Hiç kimse ile rinde aksedince haydi bira 

B 
" Ü .. h • olunan Ahmet Beyin maı:bataSI bi oldum. Biz, artık, kendi ku- konuşmadan biletini kesti gitti. daha .. Hele Nnh "'ründü. 

Ufllft Ç mu ım kabul edil:rniş ve Kniı:lareli me- runtumuzça kııı bitirmiş baha. Sanki bana mevzu vermemek barek adamı, pc} gıı ııbcrc Faik Sabri B. ~l<tep 
müdürü oluyor deve go"ru"'lecek busu Dr F t Be · h' · ' · · b"t" k · · zetmemis olma'.lar H her 

1 

· ua yın im&Yet n karşılamağa hazırlanıyorduk. ıçın u un tramvay se enesı ıt- dak" ' ' 

.. .. . 
et_fal pulu inMsanna, ""'"' ve K .. . tifak etmiş Şehzadebaşmda da yanın ıne soruyor: 

B 
& da 3 h ·1 vı-- aç gun var kı, paltolarımız · . . 

Devlet matbaası müdiri Faik ugun a.ırce.za mu ım eg ence mahalkri tesifı ve ida- b'l & 1 • ba hareket yok. Nışan atılan kulü - Hazretı Nuh bu mu? 

Sabn
. Beyı'n, Ankarada vücude 1 dava rüyet olunacaktrr: .Bı.· rinci 1 si h.•kkınnı. himaye"ı etfal cemi- 1 e sırtımıza aııı;ır ge mege ş- benin önünde " 1 b' d kla · 1 lamı . .. §'!Y e ır ura Bir şeytan çekici arka 

getirilen Gazi orta muallim mek muhakeme: Mme Mannıg.ı cer- y~ne venlmesine ve veraset ştı. . dım. İkı kulhanı konuşuyorlar: fıkır fıkır gülüyor: 
tebimüdür!Uğüne tayini mevzuu heden Şakır pap zade AlıyC: H. j mtıkal Vet'gisi hakkındaki ka- - Eh. . dıyorduk, şunun şu- Ş .. 1 k d d B d d Ali 'k" . - u ayıya oy e ızıyoruın - Nuh bu ama, !ıazreti 
bahistir.Bu takdirde matbaa mü m avası ır. u ava .. a ye i nunun 1 ınci maddesine bir fır- rasında olsa olsa daha bır kaç ki... . 
dürlüğüne matbaanın fen memu Hanını mamwı mevkıınde bu- ı kra tezyiline dair kanun teklif- gün kuru soğuk yapar. . Ondan - Niçin ulan? Bır başka-~ı: 

.\nkan, 15 (A.A)- Her 99- ru HamdiEmin Beyin tayin edil lunacak. ve da~aya o suretle de- ! !erinin iadesi hakkmdaki takti- sonra .. Daha ihtiyatldanmız: K .. .. 1 - Ulan böyle Nuh olur 
ile içtimaı mutat olan sıtma mü mesi muhtemel görülmektedir. vam edılecektır. 'ri kabul olunmuştur. - aç gundur ugraşırnn. Ka- ı Bu Nuh değil yuh .. 
C&de!e komieyonu bu sene de Ş'mdi orta muallim mektebi Karısı Nevzat Hanımı kıskan - Acele etmeyin diyorlardı, fasını sallatamıyorum. Hasılı nec:lense zavallı i 
~~ ve içtimai muavenet ve te ~latile meşgul olan Darülfii rnası daloyısile boksör Adnan Mecls Cwnartesi günü tıopla- koca kan soğukları daha başla- - Neresine nişan alıyorsun? yan bir beğenen çıkmadı. 
:-ıun riyueti altında Sıhhat ş t rb' e müderrisi İsmail Beyi öldüren tüccar Basri Bey- nacaıktır. madı. Hakları varmış. Hele şu 0 ... .. \1aLA• nun e ıy 

1 
E k" ünd Med'h H • tal bo uf .. 1 . - ogsune.. . ian sahnelerinde birisi yanı 

~-.ıeti binaamda toplanmış- Hakkı Bey, maarif müsteşarlığı e, ren oy e . . ı. a . anı- • a ar şuna ... soy ememış- k' 1 d tır. İçtlmaa, vekilet mlistef&" na getirilmesi mukarrer olan mı k~tled.en Feyzıat~ lıi~sınden ler vesselam. Eski martın bizi -. Hay budala . . oı:ıun burnun ıne an atıyor u: 
ve hıfııwhha işleri umum müdü Mehmet Emin Beyin yerine Ta Tevfık ~ıkret efendılerın muha Sayyah haftası beyaz mantosuna bürünerek zi- dakı koca halkaya nışan alacak - Bu işler hep bir odanın 
~ ve 11 artma mücadele mmta lim ve terbiye dairesi riyasetine kemeler~~e dC: devam olunacak yaret edişi meşhur darbı mese. sın. · · de olu} or. Tepeden boca ed 
"illı reiai ittirak etmiftir. 3 gün t . 

1 
kt tır. Bugun Alıye H. davasında l l le hak verdirdi: KeQdi kendime: !ar suyu . . Ne o? Tufan olm 

dev d .. ayın ° unaca ır.k • karar ifası çok kuvvetle muhte 2000 seyyah stanhu a A · anı eden bu içtimalar a, mu T lehe _Mart kapıdan baktırır kaz- - ~· ~ı>'.~~~· şimdi şura . - Ya o yıldırımlar? 
tadele reislerinden izahat alın- lp ta ongresı meldir. geliyor k" 1 • cıkta gurultulu hır vak'a olsa . • !Jlıt lif ldif ma urek yaktırır. M 1• 'k" k' . bo . boğ · · - Elektrık sag olsun. 

1 
ve badehu muhte . te. Geçenlerde, gürültülerle top- t H bö' 1 .. .. k e1se1a 

1 1 K~şı b' l~azb . 'b' 1 a~ yapmak ta güç bir şer mi? 
er ınlinakqa edierek şımdıye lanarak müessif bir hidise ile Fmanette Bu hafta stanbulun seyyah avay-ı y e gorup te ey- ge se er. . ım ı ır ırı ır en-!:ndar tatbik ve her tarafta iyi neticelenen tıp fakültesi talebe ~af~a~ı ?luyor. Bir haftada şeh- fimin kaçmamasına imkan var- ne ne yakası açılmadık şeyler . Anl!y~rsun.~z .. ya .. : Si~ 

!ar treleri mliphede edilen e1&1 cemiyeti kongeresi mukarreratı Şe h rİ fi slh ha ti nı;nızı zıyaret edec~~ A!Jl:l(yahlar nu? Evvela nereye çıkarım? söylerler? hı!elerını bu kuçukler bıle o 
tdi dahilinde mücadeleye devam kabul edilmediği içn heyeti u- -- mıktan 2,000 e hali& olmakta- Sonra haydi çıktım diyelim. Ne Aksi gibi çıt yok. Sokak ye- mış. Artık yutmuyorlar . 
.:_~eııi ve yanlu tedavi müdde mumiye salı günü tekrar topla- Ç k h l ki dır. • ,._ . bulur da ne yazanın? Ve gene mişçileri bile bağmruyorlar. İçenle Nuh tufanını ııe 
::''ın biraz daha kualtılınW ve nacaktır. ocu asta 1 arı Bu saoan ~at >:ed~.de Fran- yazdım farzedelim üzerine hava Dur bakalım. Şu "Nuhun e- tikten sonra dıprda bir yağ 
~Ydın.. Adana, Manisa Samsun arttı ~ız ban~ı~b Patnya . vapuru nın soğukluğu sinen bu yazılan misi" ni de bir görelim. t ~ri ra tutulmağı g9ze almıştım 
~bi çok büylllı: amele kütleleri- Bankalar ıle şehrimıze_ıso Amerıkalı sey kime okuturum? Diyelim ki, girdik. Bir alkış bir alkış k~a- korktuğum gibi olmalı. B 
~n ınuayyen mevsimlerde geldi yah gelecektır. . . . zar zor, okuttuk, kme beğendi- met kopuyor. D

0

aha ortada ne lar sıyrılmış, hava açılmııtı. 
6 1. ının•-•--•- ...... - gerek bu amele k I Son günlerde şehrimizde ço - Bu seyyahlar ıehrimızı geze rebilirim' N h d • • .. B 
:yj ...........-ua OnSOrS yOmU cuk hastalıkları kızıl ve diftesi cekler ve yarm saat on dörtte . u var, ne e ası ummet. · · u M. 
it ve gerek uli ahaliyi srtm•dın vukuatı çoğalmıştır. İskenderyeye hareket edecek- . ~u fikrimi soka~ta .ilk rasgel 
!ll'Uınağa matuf bazı tedbirle- B . b' • t' Bu hastalıkların müııtevli bir lerdı'r. dığıme açtım. Dedı kı: 

l'in ittihazı tekaniir etrnietfr. ugun lr ıç ıma 8 } bal almaması için aerom tatbiki Bu akpm da "Empreı of - Şuradan tramvaya biner
sin! ~sene memleketimizin her yapı acaktır. dü ünlmektedir. Frans" ismindeki İngiliz vapu-

b' da görlllen oldukça vbi . ş ru ile 220 Amerikalı ve Kanada-
ır artına aaJ..-nnnm mücadele Bankalar konsorsıyonıu mu.. Köpru- bahsi bitmedı" lı seyyah gel,.,..ktı"r. - Bindik 1 

nı_ "'tkalarındaki"-:-ı·--ı..:-~fınm ha- kavelesile dahiH nizamııameain1 --~~ f .. , ,........_ Salı gun" ü "Lütsof" ve uLo - Şehzade başı. . diyince i-
ıf olduğu ve mücadele mmtaka Ankarayı g~ . N~llah İstanbul. kö?,rülerinin aki~ti 

ları haricinde kalan yerlerdeki Eaat Bey ~gun ıehrimıze av- etrafındaki munakaşa elan bit- rantik» vapurlarile 
500 

kadar 
nersin. 

- İndik! "ak'alar adet ve şiddetile muka det edecektir. medi. Alman ve Amerikalı seyyahlar 
l'tııiainde umumiyetle mücadele Bu a~ 1ı ~ından Bazı kimseler şimdi de şu fik geleceklerdir. Perşembe günü - Solda ikinci sinemaya gi. 

rersin. 
- Girdik! 

Poliste 

Halı hırsızı tutuldu 

~~reğliden nıotörle getirileıı 
halılar nt"rerle bulundtı? 

tedbirlerinin çok memnuniyete kon~~ıyo?U' dahil Banka~ ri ortaya atıyorlar: "Lotüs" ve cumartesi günü 
IJ..Yan bir muvaffakiyet göster d.irekto.rlen Nrullah Esat_ ~Y'!° - Galata köprüsünü kaldıra «Otseana» seyyah vapurları ge-
lıli 1 d i b t lecektir. ş olduğu müphede olunmuş nyasetı a tm a ~um ır ıç ı- rak şehrin merkezi sıkletini de- - - _Nasıl girdin ya, hUi bura. Çarşıkapıda evvelki gün bir 'I'ramvavdan atlark 
tur. rna ak~ed~ceklerdir.. ğiştirmeğe kalkılacağma tees- S ff t B gidi dasm. çok kıymettar halı bulunmuştu. Z 1 • • • • • 

Bu ıçtı~da! ~ye vek!le- süs etmiş oaln bugünkü vaziye 8 e • yor Yapılan zabıta tahkikatına na- eyne .ısm~ı;?e .. bır hızın 
r:;, f' . d h f l tince tasdık edılen nı:ı:ıımnaıne- ti inkişaf ettirelim. Bu da yeni - Sen sonwıu atlat bakalım . . b h 11 E J'd b' Kabataş lisesi onunde tnn 
~t tatlert a a az a mu.cibin_c.e .. ya .. pılacak kamb.yo iş yapılaca. k köprünün Galata ko"p Şehrimizde bulunmakta olan da ona gore ben de söyliyeceğ i. hzar1al! u1• a 

1 

a~ dreg ı len ır dan atlarken düşmüş baş 
1 k d Cumhuriyet Halk Fırkası kati · .. 1 · a ı ıma atanesın en ça ınmış, 1 • 

düşecek mi? len g?ruşu ec~ ve l'.eıı:ı en rüsü erıne yapılmasile olur.,. bi umumisiSaffet Bey yarın An= mı so,: erım.. . .,, . buraya getirilmiştir. yara anmıştır. 
konsorsıyoma gırmek ıstıyen Maamafih bu fikir pek taraf k "d ktir - Nuhun gemısı nı oynu- Çocuk haş•andı 

Et fiatleri mütemadiyen dü- Baıikalarm müracaatleri tetkik tar bulamamıştır. araya gı ece · yor. Ereglı kaymakamlıgından 1 
itiyor. Bazı yerlerde koyun eti edilecektir. . , . . İ . gelen bir telgrafta Osman ismin Samatyada amele Hasan 
75 kuruşa kadar düşmüştür. Bu Evvelce konsorsiyoma iştirak Saatları düzeltmek Şehı t lılderı lmar - Ha. · şu. -. · yı ama be.n de bir şahsın kıymettar halıları dı.'nin 6 yaşlarındaki çocu· 
•• h . . . . . . . onu Beyoglu sınemalarmın bı \ k .. 1 1 b 1' r· k k ;'ne etin çok ucuz olacağı söyle leıt mevzuu bahsolup eniız • · Şehıtlıklen ımar cemıyetı ı- . de .. .. .. aşırara motor e stan u a ı- ı_ze aynar_ suya düşmü", 
ili •A • 

1 
. d d 

1 
ıçın... . Ed' k h . . nn gormuştum. tt'"" 1 d d _ "' yor. sa ... hıyet mese esın en o ayı dare heyetı, ırne apı ancın rar e ıgı yazı ıyor u. gın en aşagısı yanmıştır. 

Fakat dii«' taraftan hayvan bu malt teıekküle giremiyen Vakit küresi için lüzumu o- ele ki Şüheda abidesi etrafında - Zarar yok. Sen "Nuhun g~ . bo~ k~ Kemaleddin B. Bankalarin, bugün merkezlerin- lan ve Bahriye dairesinde mev yapılacak park hakkında tetki- misi" ni seyredecek değilsin.. ~ahı.taca yapılan tahaı nyat Şoförün n1arifeti 
de diyor I?= . den alma~ be.klenen c.evap. la.- cut bulunan bir kronometrenin katta bulunmuştur. Şehitlikte - Ya kı"mı' seyredeceg· ı·m. n~tıcesınde halılar Çar ıkapıda Ş f" . . . 

Et fıatlen b usene ~~ı. ..,, k ·-yom '- t --1 ~ da Sınanpa"' medresesınde çuval-
0 

or Tevfık ıdaresınde 
- ..,.,. uu n on-&D• tcra .. omı esı n- Emanete verilmesine muvafakat lizımgelen yollar yakkında lar . . ['bul t O toınobil dün Galatadan g 

şüktiir. Fakat daha fazla düşe- yasetine bildireceklerdir. Bu ce edildiği gibi kürenin tamiri de inşa edilecektir. - Seyre gelenleri.. d ıç;:ı ı' unmuş ur. sınan ken 4 yaşında Mehmet Em" 
c~k mi? İşte bun?.n hakkında vaplann müs~p .ola~ğr v~ esa- bitmit olduğundan bir haftaya \ - Her zaman yaptığım İf o!. a ya a anmıştır. minde bir çocuğa çarparak 
'ıındiden bir şey soylenemez.Bu ~~ memleketımıJJde ~.!1 gö~ek kadar yerine konacaktı. K "ı k DUDU Orijinal bir fikir defil.. uadınlar hamamı ralamıştır. 
'!! tahmin götürmez. ıstıyen Bankalamı böyle Türk < Y a • n., 

ı>a:~a~ının. istikra~le ali.kadar YAZ NASIL OLACAK> talımatnamesı - Pek orijinal değil_ ama ne Eyipte Eskiyeni hamamında Gülizarın çocu~u 

M Venlzelos 
muhım bır teşebbüse likayt ve B k' 

1 
b · K" ka tatbikin yapalun. Bu havada Fıluryaya garip bir vak'a olmuttur. 6 

• müstenkif vaziyette kalamıya- azı ımse e~ u !'C°:e yazın . 0 l nununun ~ da gidilmez L. Dolapderede Sazlıdere 

il 
ki be edilmektedir çok sıcak olacagını tddıa edi- daır huktlmetçe hazırlanan tali- Ö Eski . ğrndıı Nikogoa Hammın ge yor. ca an yan · yorlar. Bunlar bu neticeyi kqın matname bitmiı gibi~. - yle. · yem hamamınm kadm- nım katında oturan Kıpti 

Atina 
13

, _ M. Venizelos . • B gayet az olmasından çıkarmak Talimatnameye koylerin ve - Yoksa işidilmeıniı bir şey lar kı~mda_kadmlar ~- inzevceai Güli.zardiin 
Yeniden gazetecilere verdiği I;>e Alı Cenanı . gazete ~dırlar._ Rasatane müdürü Fa- k~~l~lerin hıfzııısıhbaııına dair mi yapmak niyetindesin? -ken .b~ bır~ "'"'!amm c:löte- odada manpl yakm1fovtı:e1r1y" 
YllJıatta Nisanda Ankarayı zı- } • d ffi edecek? tın Bey ıse bu hususta diyor ki: muhım maddeler konmuttur. _Ne gibi? mesı qagı dogru göçnieye bq- mail&'alm bqmda 4 yaşın 
y eri a Va l • "- Bu gibi iddialar ortaya laımt. Bwıu gören kadınlardan cuju Sıdıka ile bir yaım 
~etmek arzusun~ tek~;.~t Ankaradan gelen bir habere atılır. Fakat hiç bir esasa da is- Terkos havuzunda -:-.Meseli, akıl bu ya YQfl tıe peşteınaım; kapan dqarıya fır- cuğu Süleymanı bırakar 
rıı~~l~ri~ıı::;::::şr bul~: ~arCan ~Bei Ayık'nnditaphakkmmeb'udasu ti~t etmez. Yazın şu veya bu Büyük terkos havuzunda dün pesıne çıkarsın.· . lamrya bat am,._ kafa çıkml§ ve 0 sırada 
cag-

1 
.. • . eli Ali enanı y e v~zı>:ette . geçeceği hakkında bir bozukluk olmuş, bunun için - Fe~a Cla olmu ~anı •• Ku- Kaçamıyanlardan Refik B.in yan bir kıvılcım Sıdıkanın 

M unut _edilmekte r. yaptıkları neşriyattan dolayı bil şıı:ndı~e.n hır şey söylenemez. dün terkos şirketi şehrin bazı: tup ketfıne çıkar gibı. · · kerimesi Nermin Hanmı qağı tarisine isabet etmiş, çoc 
kaı · Ve~~elos. Ankaray~ pas- tün İstanbul gazeteleri aleyhine Kım bilır, belki tabii surette nor semtlerinde suyu keserek havu Gülüştük ve aynldık. Tram- kayarak yaralınmııtır. Beledi- vücudilnüv. muhtelif yeri 
gİd::ti~uteakip, 22 nısanda dava ikame etmi tir. mal geçer. zu tamir etmiıtir. va da hep kula kiriıte idi. ye hamamı kapatJmitır. den yanmıştır. 

r. 

Bugünkü ''Politika,, da dünkü dair Ali Naci Beyi 
Y zsznz okuvunuzl 
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] '\srı'l Umdesı "'Millıyet" tır. Allah ct•kti•rmüsin ! ! Ed b. 1 il 15 ~1ART 1930 ' \, e ıyat ... 
( e !oAREHANE - A~kar!' cadde.İ·: Çok içen bir dostum var. A- jvalıdeye l:ıir telgraf çektim ka-ı çekmememi söyle~i. V~kit ge~irecek Oynak Ayşe, alyanakh Ayşe 1ile takip ediyordu ... Elemden 1 !er tebahhur etmemiştı.. .. 

IOO Telgraf adresı. Mi!Tiyet, ı .. yıplamıyorum kim az içiyor ki, ı dın.cağız kalktı geldi, işi anlat- şeydler bulmd amkalı soyledktı .. Nele~ ya.p· gece ölmüştü. Bu haberi bana zihm o kadar toprağa inmişti ı gibi to ıra:k ve öda a.:ı .ok 
l k . . " ç b .. ı k . d."" . . ma un, ev e ıve çe lm, na ış ıs- k Alım d' k k. . ı· d d n ,' Telefon numaralan: o ço ıçmesın. ... arşam agu- trm, ev enme ıste ıgımı ve gı !edim iplik çektim et çektim, bahçe.. omşum et ver ı ve arı- ı, ıs ı o anm basık tavanında u ... 

1 tanbul 3911, 3912, 3913 nü gazeteden çıktıktan sonra dip kızı görmesini istedim. nin d~van haraptı: yıktım, tahta ha· sım da cenazeyi beklern~k için inliyen ilaıhi seslere yükselebil- Ccnaze)'i yava, yavaş mez 
r biraz nefes almak için şöyle bir Evi bilmediği için berabe:- git vale çektiır., bir radyo ald1m. damdan gönderdiğini söyledi. me.k için kendinde kuvvet bula- ra koydular. Ve üzerine b•n 

· ABONE ÜCRETLER/ yerde oturdum. Kafabalık,man.ı tik .. Kapıyı gösterdin'_. Kadın ~am~ ~ten çektim, bütü" ev~n dahi- Ahmet çok iyi bir adamdır. mryordu. ce sene evvelki tılsımını hal· 
lık~ t T_ürkiye kin Hariç için sız kalabalık vardr. Tam çayınıı cağaz öyle kırk kapmm ipini ime iki kat t kya~~ btoya 1çektımk, haep Bana da teveccühü ç11k fazla- Kadir Yasini bitirdi tekrar kau•betmiyen zemzem serpti 
r aylıgı 400 kuruş 800 kurug • k .. 1 d" _. • kd km" d d • . . onu unu ma ıçın avan ann, en - dır N" kim b .. 1.. Ü r 
eri .. 7 50 .. 1400 .. u;er en şu soy e ıgım ara a- çe ış takım an olma ıgı ıçın nna yaldızlı zıh çektim, spor yaptım · ıte en o ursem, o- okudu . ç kere 11kudu ... Ni- ler ... 
a 1 1 ,, 1400 ,, 2700 ,, şrm geldi. Yanıma oturdu adam daha yolda helecanı tutmuştu, halat çektim, güt çektim. fakat bir da benim cenazemi beklemeğe hayet daha ziyade 00.kidekilere Ayşeni nsan yüzü şimdi ağlı-

L • • akıllı sarhoştu: bin bir yafettah çektikten sonra t~rlü un~tamad~m, taşraya gideyim gelecek . . . srhhaıt ve afiyet temenni edile- yordu .. 
r Gei~n evrak gen verılmez - Vay, beyim, cebine merdi- kapının zilini çekti; ben de kar diy_e kura. çekti."':. çıkmadı, kaldım, Ayşenin ölümü, bu kara ha- rek "Amin!,, dendi ve bitti . Kürekler işledi, ve kuru top-

:ddett geçen nusbalar 1? ~urug!ıı_r· I · ' ı İ I bak ı b 1 dım resım çektim, bütun bunlar masraf~ı her beni rok d rinden yarala- H 0 r.kes ayag·a kalıkmıştı. Er- raklar ·bu go"z yaşlarını emdı' .. 
1 

Gazete ve matbaaya aıt ışler ıçın ven e ın~yım · sı_nar a ayrın· şı aş a ... şeylerdi, ben de paralar suyunu çekti, "' e ~, 
11< 

1
; müdüriyete müracaat edilir. . . .-. Alı! Sen gıne kafayı çek- re başla~... . başladım valideden para çekmeğe. .. dı · .. .. , . kekler sigaralarını ve fenerleri- Hiiseyin mezarın başında ~·1 

1 \Gazetemiz ilan.tarın mes'uliyetını mışsın! Beş dakika sonra vahde çık - El Biraz dur! Nefes al! bır - Ne buyüJı: felı1l.ket, dıye mı- ni yaktılar yola koyuldular. riyordu ..• 
' 

1 'ı kabul etmez. - Ey kardeş ne yapalrm? tr .. Çıktı amma nevri dönmüş, cizgi çek! rıldandrm. * * * İmam artık <:evap vemıiyeıı 
uı ı., Ü Ü Soydur çeker derler ben de ba - ağzını aç~yor, ~omurtmuş, fe- - Hakkın var! Lakin unuta- Zavallı ·kıocası Hüseyin ne Ertesi günü oenazeyi kaldır- Ayşeyi beyhude yere çağın 
ed ,ıBUG NK HAVA bama çekmişim. Amma 0 bizim na halde hiddetlı, burunndan mıyorum vessalaın! yapacak? mağa gitmiştik Ahmet kula- yordu .. 
kt''ı Dün hararet en çok ıs en az gibi değildi: Rakıyı kendi çeker kıl çektirimiyor. Sordum: Tesbih çektim, yasabur çek- Ahmet bir J.il.thze düşündü, ğıma eğildi ve dedi ki: Çocuklar ağlamağa başladı-
t 

1 
derece td!. Bngün rüzgar hafif ve di.. Biz de dert çekmekten, has - l'ile oldu? tim, olmadı, olmadı. sonra: "-Bizimki söylüyor. Zavallı !ar .. Erkekler başlarını çevir 

11 .ıitthavvil es c k hava arık olacak talık çekmekten içimi çekmek- - Ne olacak, kaltak beni is- Bir aralık kumara daldrm. gu - Evet, dedi, 1bakılacaık dört Ayşenin yanağındaki dadihak diler. Hüseyin su ile dolu göz-
0 1=-, • - · ten, rakı çekn1tğe vakit yok ki: tiskal etti. Eve girdiğim zaman ya aşkta kaybeden derler kumar inek, iki öküz ve bir de dana var 1 allrk solmuş, ağzındaki dişleri lerini hareketsiz dikti ... 

1113tJ> ''~· -Neden bu kad~r içiyorsun? k.~yudaı_ı su çekiyord~ •. ~~ ~ö da ~~ar:ı: .. Ne müna.o;ehf:t bir -- Ahmet diye cevap verdim. sarı mısır tanesine dönmüş. . .. Ben de onlar gibi ağla-
e'{ Q ~ ıt - Sorma kardeşım, sevda çe runce hıç aldırmadı, ışını bıtir- tek ıyı kagıt çek.me1' n.a~ıp ol- Çocuklar da var· Tam beş ço- Kamı şişmiş. Sonuncu çowğu- mak istiyordum. Onlar gibi ke-
l'· ~ - kiyorum sevda! di, sonra şöyle bir eda ile, ne"is matlı. Hayatnn o kad;u· gayri <:uk · nu da beraber götürüyormuş! dertlen hmçlkırmaık, elemden 

a 
1 ~ (Derin bir ah! çektikten son- tiyorsunuz?,, dedi, ben de "gö- lmııntazam oldu ki, bu i!fin terak - Hayır yedi çocuk. Faikat Sustum. Hiç cevap verme- titremek istiyordum. Yüzüm-
ıt! ft' •• i . -~ rikü geldim, dedim .. ya! yanlış kime set çekeceğini anladmı. ge çocuk!ııı· !) kadar ehemmiyetli dim. Sonra Hüseyine baktrm. den akan göz yaşlarını hisset· 
~ a IR 0 Um ra) Sana an<atayım da dinle... l · . d •· o la k a· k d" te y· . .. kad 

1 
be ge ınışsıniz hanım. Ben nikah- çen gün miidfü yığır'.lı, ~ni bir egı•. · n r en ı en ıne O meşguldü. Hayvanlarının ö- mek ve bu güzel göz yaşlarını 

zı _!ıi lk h'lci . . h"k" d b~m:ı1• g~ barloduy~; d'n lıyrnı,, dedi, ben de nktım .. de- sigaya çekti .. Ben. ·'e her şevi büyıiırler ·Ya inekler, öküzler? .. nüne saman koyuyor «Zavallı- ruhumu tıasfiye etmek için iç 
s lı a ın 

1 
ak mi ıyetı ~ ~mk ~ ir bış 1agdırısıAlalahımş a 1

' ır kuış di.. olduğu gihi anlııtt.m, lne çek~e -- Dana da var Alhmet !.. !ar aç kalmasınlar h> diyordu. mek istiyorum . 
i ;en mem e et er.d7 her ıstr - agrısı aş a ·· ' uy ı O gün bugündür, bir türlü ter bu krzdan vaz g"'Çeıllİyeceği : Ahmet gayeıt ciddi bir şe'kil- Çocuklar ise sokakta kendi Fakat .... 

1 ·~ h~r vataı:ıda~ ıçın. 3:çık~. durıı!t yo~ ... O .~adar zahmet aklmıdan ç;ıkmıyor .. Geçenlerde mi ilave <:ttim .. dr.di ld · ! d~. darı'lnm akibetinden endişe kendilerine serpilmişlerdf. Fakat hayattan henüz bık· 
:: nerıkanın yırrnı yedıncı reı~ı- çektı~ _kı, .. b~~ gun day~an:ıa- birgün Bebekte arkadaşfardan ! - Haydi bırd•n ..... ,;ı,ı ,,;,mıarı 1 ~ryc.-:du ·. Sorıra : Tabut!...... madun .. 
ı,;1,n.huru_ olan. Taft geçen gun d?TI: ışı gucu bıraktrm, dışçıye ·birinin sandalında kürek çeki- 'unut~lım ımlan nz•rıo• bir •!ln1rerı -··Gece devir ha.timi var, ge- Tabuta baktım .. Yenj idi.. Ve gözlttim kalbimden çok 

ı u. Reıs vVılsondan ve umu- gıttım ... Sıramı beklerken akça ı yordum b" d b kt k" b . ! çek•lım. ll'!<in !>undan • .,.,,,.. artık! 1 • · d "il ·) ded' V b Yep yeni idi .. Taze rira koku· k 
, • harpten evvel Amerikanın pakça bir taze gözüme ilişti.. ki orada ıyrede k a ~ ~ e~ kendini ı;ek ~e ir. P,'f•Ç yşmdıı 

1 

deceıı:sınt eg ~1 • :· ~ en " uza ta··· 
i 11 kadderatım idare etmiş olan Ben ona bakarken o da bana ba- j • e çe en. ayı. ~ı taşa çckm•k :foğnı clt~ldir. Kadm en eve ceva ını . a .1: a maz yordu · · Sonra Oynak Ayşe!.. Zavallı öLü beni affettin mi' 

d h d 1 • k d F h ld k lara bakıyor .. Nazan dikkatını krsmı erkr~i >aytf ı:<hii:kç< kendini gene bu ,!tara haıben koye yay- Burnuma başka bir koku daha Bak kocan Hüseyin şimd' 
. ıa aın a" .ı ı a yazı an şey- ıyor u. ena a e camın re , 1 · · Ik . b • · · k · · k k km - . B f h .. 1 · ak! 1 ı . .. d .. ı,. A .k t" S k f k 1 ı ce P ıcın ye en serenıne ay- 1 mıza çeker.. Haydı he.kalım çek ara ı' ma: ıçın apı apı se ege geldı ! u koku ne en es atıra- çoıme mış topr arı çapa r-
'' goz en gecınr .e merı a ı. a m- ena manaya ce me. · k k..:- ·· d' b"I S . . . , ı· d " ·· ·· .. ( k . . . d 1 ı B'I' . • d' b ... : . 1 ra ce ....._.., gorıne ı ı e. ıızı- banı ! <ledı .. uodı amma ·Allah yar- başladı * * * ları dalga ha ın e gozuınun o- yor ... 
1 ıno rasısının vatan aş ara ı ınm şım ı sen u sozu enıne · kt b" "· d 1 k · · . .. • '! · · · ı ı B • k ldıyor t . f kl ek b , . 1 K , 1 na en ır me et . ., çe tım, ı- dım eyleye top çeken beygırlere h .. - Ayşenin evi karşıki tepede nünde sürük üyon u . . ak agaçlar ımı •• , 
lJgı U u arı ·eçrnem a- oyuna cc:-'ersın. oyu rnavı sitmedi bile' (Sigarasını acı acı la unutamıyorum' derlera Ben de b · "''-' · · y Hüseyine tekrar baktrm. Çeh Güneş o kadar kızgın ki, eğer 

.: ol.Muyor. 1851 de doğmuş . göz"erine hafif bir siirme çek- ç'ektı"kte · b" d bl ak 0 haldeyim. Biri~i sevab:na bana ' enıınln gılı.n bır evdı. atsrdan Ü 
nı · . . · . , n ve ır u e r ı yu- ı ; B'' ·· k ı resi her günkü çehresi idi. - üstü toprakla örtülmemiş olsa 

f: ln Wı lınm Hcward Taft Ya- m•ş baska hır tuvalet vok! .. Ha varladıktan ) .. .. d" bir sopa ç kor de aklımı haşıma getir- evvc g.ttım. ut':111 oınşu ar zerinde yeni matem heykeller tabutunu canlandrnrdı • 
O )fi · 'l't una g'nlıc i zaman la <''tlımda. O gün dişçinin soba dü k ld ksonr~ .gozu~ on se• • l:ıend<".f! evvel gelmışler ve oca-

d ,_ a ınp endim· denıze ı'!t- E 1 - _, d d. ·ı · ı d' H.. yug·rulac,- 1
- kadar ı;oıı:' pı'şkı'n Belkı' bir ay sonra Ag"l .:'Y · . HL lk tal sil sr a çe"'";yor. tlitüyordu. Bir S d k d -- ,ger vars• _ gın carum a ızı mış er ı. u- "" . · · 

· 1 aft , u.ı se- hın li be' lcd'kten «onra sıram tırn. u an ~1 ar ıHan zıı'llan - _fial_ El·~t! Eğer varsa! Çunkil 
1 
~e) .'il naşırıı kaldırmadan otu- bir toprağa benziyeıı bir c;eh- yan Hüseyinin, ağlıyan çoculı: 

b Fi ,. r U· d .1 o coktan ka~ bolmuştu .. Sırsık- art kış guc goremez olc!um! Y>kıntl11 U\ oı-<lr Sanki ısınmak ister- re... , ların. seni unuıtacaklardır. On-
! ıt. .ı~- gec 1 zun uza 1 ~u.aye:ıe .1 e lam cıktım o akşam hava ela es i ·ir pazar kayığı gibi beni d• kr- : : . ; - - •· · · Taıbutu taşıyaP adamlarm lar için sadece Rahmetli Ay • f. c F l p nın v. Jı. va! •t k betmemek ıçın dı~ıye ayaz~ cek ·~ti A k , 'd' zıi\a çekerler. Ne lalı!: kald>, ı~ kı- '11'" gıb. ocaga d?gru egılmıştı. olacaksrn. Fakat 

0 
zaman be 

, · e ult ncır r met et- hemen dişimi çekmesini söyle- rd · ;;o~ 
1
·· z ~sın g.ı 1 yaf~t b~n ~endimi tan":aı•1az o!d~;n. f~kat 'ı cakta .. bır ~ek ~~ıkım hareketlerile atakadar oluyor ... 

e ı ., g · e h b· n. ~ etı e diır, adamcağrz dişimi cekti, lyo um. ere tet versın valide Bo•ınle" hr aydır a:-ag·, ••k,~or. bııc ;'Okıtu. Huseym kuçuk ço· Adamlar ölüyü sarsmamağa nim için yasayaoaksm. Ya "· 
1 • ~ t . 3 d cekti amma il' k d " . . o gece tam otuz tane boynuz topal oldum da şunları ı ır kalıba ;ek cwklarını komşuya uyuımağa çalışıyorlar .. Hüseyin dört ço- !arın fil olacak, dişlerin sağdı 

[ mıs · •" Jl ": ~ 1 aç. oyma 1 "' 1 .~c;;ın cekti de hiraz kendime geldim. mek akt:nıa gelmiyor artık her c;ey- · 1 · b .. ··kı · · • ·1 b b t b tak' ğ t "b' b .nn Taftın l!L ın I a•., tı sıyası cok zahmet çektım. Fakat boyle A. k . . d ı· . ~.·· . k . v g-0n< errr:ı~. uyu erını yanın- cugu 1 e eraı er a utu ıp e- ın su gı 1 eyaz · 
J , - , • rtı ne vaptığnnı hılmıyorum en• ımı «<2unı çe tun.·· arsa"· d. Ve kınalı ellerinle so~.t.- çeş 

l ~·n anJa~acak_ değiliz. 'lll' eJemJen Uryl1Il UZcd' ')o~ cek ·· 1 d-.• ; · k' k ' yoksa ol H r an ismi dilimde ~deta da ~lakoymuştu · ıyor''. ı;u"" 
; J 8 d . ı . 'h . K . ne soy e ıgımı, çe ıyorum a- d k' ç k. ki d . Kimse konuşmuyor Herkes menin suyunu taşıyacaksın .• 

Ç>Q e re·s cümhur olan m~ge tercı ettim. abıneden f S . 'b' d 1 em çe ıy9runı.. e ıyorum, a ı- lş,e .:.!!er komşular a gelı- · . "ld"v" .. an 
h~ 1 ft dal}a evvel uztlll ıızad:ya cıktım ve gördüğüm tazenin sı ;f;.\;af::~~efa~ı~t~yoru~~ ma gelem çek.ıy~ .. Anla.yıverll yor: anklarım kwıduralanm srra ile tabutun altına girip çı- Belin O zaman ° ugunu "" 
~ rahat etmi dünyayı görmüş, rasmı savup çıkmasını bekedim. ı fersa olan ~u hayata ba.rahmmat' u -lı E,!sahH~?'· bkılr Btek ddaha ıç teid1u-1 c;;r;ortı ,orlar, çorapla veya çıp- kıyor.. şünerek hasretini çektiğim, göz 
1 1 .1 1 1 1 . . d Yah 1 ş d b' ak . ~ ı ıme na ır çe en e eve g e-· 1 k k ak b' Tahaf deg"il mi, tabutun ic:.in- yaşlarım birdenbire balaca· 

.ı ı y~e mı~ r_nese e erı yerın e u. 
1 

ura an _ır r ı ısmar- çekmek istedim. Tam rüvelve- yiml ... Biraz sonra ayrıldık. .. o, a d}"a oturac ır yer an-
~ ·lı!nk etmı.ştır. la~ana. ah, elendım ~ ! .. rin tetiğini çekeceğim sırada va ic;in için: yorlar. . de bir ölü olduğuna inanamıyo- ğım · · · 

•,13 de müddeti biterek etim- Çekme <lamen naz ~ıp ultade- lide geld' "l'h 1. d ald "Çekmez elemü derdim bu köhne En ;yı yeri Kadir Çavuşa a- rum · · · Fakat zavallı Ayşe sen artık 
! · · · M lerden k J h 1• 51 a ı e ım en ı, ih ·· ç · .. · h İşte mezarlıg"a geldik. Ayşe- 1-o"y me~rlıg"mm bı'r ko··~esı"nde rr ıııyasetınden çekılen . ' azer.. beni bir çoc.uk gibi a !adı 1 _ c anın yımuşlardı. i.ınkü devır at- "'- - ~ · 
ı.ft Yale darülfünununa mü- . .Nazenimi:ı. ç~tı, ve bana .~i.~ lağrmı çekti yatağı.::r yatır~~. mısramı uşşaktan okuyo~~LEK minden so~ra ayrı~a Y~sin oku yıi yere koyduk· Kadir Çavuş bir yığın kemikten başka bir 

: rr.s olmuşt~. . . ıltıfa~ edecegını beklerken yu~ Yorganı başıma cektim, fakat "Bu ya:ıı bi hilıJye değildü. An- yac~ktı. Mat~~ gunleııınde za- gene okuyor...... . . . • . . . . . . . şey değilsin! 
lı8:n son vazıfesı de Amerıka- ime bıl_e bakmadı kapıyı çektı gözüme uyku ginlı.edi Sabah . k a· ç k .. asebetle •çekme.b ten ııerltes hır ış deruhte eder- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · İşte edebiyat···· 

' ı l pek büyük bir mekanı olan cıHı gıtti. Ben de sümüğümü çe le çektim. Ertesi güı;ü bi:;~ :'asıa;,:n ~~;redeki muhtelif kul di. Kadir Çavuş ta Yasin oku- Mezarda henüz okunan ayet- Mümt82 Faik 
t "ks k hk . . r ı kerek arkas d b k k ld , • "" y •• • 1 rd l yu e ma (menın reıs ı- . m an a a a ım.. akliye mütehassısı doktor LQt Janı~Jarını bir araya toplıyan var- mayı ustune a 1 1 · ...... •-••••••••••-111•••••••-•••••••--* 
ı _olm~tur: ~21 denberi bu mü- B.ır an sonra aklım başıma. gel- fi Beye işi anlattım: Jardrr. Eğer unutulmu~ t§bir/er var . Kadir Ça;'uş topallıyarak gel M E L E [( S İ N E M A S J N J N l 

"11 vazıfeyı ıfa eden T~ft halk ~ı, fırladım arkasından ta~p et j - Beyefendi, şu beladan beni kur- sa karilerin bizi i'kaz etme.foi rica d~: Evveli uzun boylu .. sonı::a t 
ı\smda son derece sevılen ve tırn .. Zeyrek taraflarında bır u- tarın, size t~tlısile tuzlusu ile bir zi- ederiz .LSkln bu ubirJer "kordon coce oldu... Bu teıbeddul bır ÔllÖ111Hzdeki haltı lr<e edeceği son ilim sesslıı filmlerln en gttz~lldir. ( 
1 ırıdin-den bahsedilen hir adam fak eve girdi .. Uzatmıyalını da yafet çekerim! dedim. j k k 1 k k ·L - d • ·ı " kac defa tekerrür etti. Oturduk- Zira bu şnheser ITSA RiNA ve OLAF FJORD ,' 
!L h .. · 0 b. - d d B b" çe me . re çe me . gr•·ı egı .,sas 1 nuştur. a o gun tahkikat yaptım. kim ır agır a am ır. anö ıı· ta- F tan sonra da herkes kadar ol- tarıfmdon temsil olunan ( 

ı j'Mr. Taft hakkında bir çok ses!z .miş, namuslu imiş, fakir- kım tavsiyelerde bulundu. ·~~et Jr olmalıdır.., • du. ( 
11\ıratar vardır. Keskin zekası çe ımış .. Ertesi gün Çekmecede IJ · * Ölünün yaaına erkek gire- i B i R A N 1 Ç 1 N : 
';~eşhurolduğııkadarçokiyi 

1 1 
- ' AL. J OL S Q N lll1 temsilleri md~zd.i.VOnundi~ kdapbısı arablı.k ~-l=~~~;';~;.2::~ı.~:::~.~-veııııelhe°:~fl•l•ml•di•r•; 

11 30-uı, neşe ve şetareti ile de et ve :a:mn adamının ismi ge- 1 • e ıldı. e o a ıç.ı.n e eyaz ır - ... 
, r1dini sevdiren Taft hakkında çerken türlü türlü lfıtifeleT söy-1 C A Z M U G A N N il S 1 kar yığını olan siyah, bir delik ~=~~=":-=1::::-~~=~~U:::::t.:: ;;z:~~· __ .. -·-·-~ ~t~ 
~ 1 ~i Roosevelt (Ruzvelt) de !enir. Sebebi şu ki, Taft mek- Ch ~ 1 ur 0, "' · gibi gözüktü. il iki i\fihl Aşık · 

hl! olduğu halele siyasi dost- ltcpli bir gene iken bile 110 kilo filmi bıı~irnkü 1 ~.\fart cııı.,,orıesi 110~ r.ı,ıınekrdrn itı'ıarcn Devir ha timi başlamıştı .. l.ıj . G R E T A G A R B Ü . 
'ıovemuarızlarıdadaimatak- geliyormuc!.:.Sonralarıbuağ~, EL AMR A si~'+ıEı\'lASINl)A Herkcs.inönündebircüzvardı .. 
(göstermekten geri kalma- lık tam 130 kiloya kadar çı'c- ,1 Ve dudakların açılrp kapanma- ıı ve J o N G t L BERT l 

' şiardır. mış.. Maamafih Taftm ye- • irae,.nc lıo la1ıla;'aktır llüıua diı '"d ihraz etıi~i nıim ır.ız.ıffcriı et- sından başka hiç bir ses işitiI- j 

1 

!erle ;!nema !lemin·ie hüyuk bir ;n'.ıl~p ı ucude ~ctirtn hu filmde • lı 
•elVfr. Taftın mütevazi bir aile rinden kımıldanamayan bir şi~- J k AL JOLS'ON k. , . 1 . · · · · k"\ miyordu... i: NAMUS KURBANI j - chı Ar e\"\·or l'-1 ıe' eıi nrngaıın,.enın ı~rıro ı e :: 

ye mensup olduğunu söyle- man olduğuna hükme-tmeyiniz. çnk miies•ir ınuhtdif dini t11, "" ıag,ınni edecekrir. Niıhayet bu da bitti ve Kadir lj 1 
:ğe hacet yok. Daima temiz 1 Bilakis yürümekten ve didin-! Yarınki t>,tZar ~en" •aaı IJ ıen itibm,n mntırc Çavuş Vasine başladı. Hüseyin J, filminde ! 
} hatıra bırakın,§ olan bu dev- J mekten hoşlanan bir adam . . . -' • ~-- Kadirin yanık sesini kulaklari ~~ "--::;.::::;.~ =~~ ~~···~~~-.;;.=ı:-w 11 1 : 

l!!"'--~----"!""""""!!'!'!'!'!'"!'!!!'!'!!!!!!'!"!~~--~--.... ------"!!'!""'--""!!""'!!'!'""!!" .... ----"!-.... __ "!'!' ______ ~ ...... --~-~~--:----~--~--~~!""'.'!~~~---~~!!lllflll--~""!!"~""!!"~--~--~-.!'!"""!!"""!!"""!!"!'!'!"!~ 
- -- lde ziyafet -çekffiiŞti. Demek Ah ya baş vufd.uğu-bu işin esrannı baktı. Hesapların hizasıİıda gös -B-;i -meseleyi sen ve- ben bilece- -Tamam ... Lakin ne diyor 

l"Milliget,,inedebi romanı: 39 met Samiden daima bir gün ev eline gecirmekten gelen bir yük terilen ve demir yolu inşaatın- ğiz. Şimdi, siz ne hesap çıkar- sunuz. Sekıiz yüz bin lira bir 
Q,, .., Pı I vel gidiyordu. sek sevinçle hemen bu şifreyi da müstamel fenni tabirlerle u- dmız onu söyleyin. Fazla eksik fark var. 

a 1711 _e__tıll M - ~ ~ R • il - Göreyim dedi. halletmek istiyor, Fahfr de Öm- rnumi pilançodaki müfredat bir fiat kırıp arıttrrmağa lüzum yok. - Geniş tutmuşlar. Maama 
: mı!PS7?7Z' l liiıll 1!!! M "t'P Faıhir, doğll§unda hilekar ya- ründe ilk defa eline geçen bu birinin ayni idi. Ve bazı şifreler Arada bir lira faıık olsa fark sa- fih belki de yanıhnışlardır. ().. 

radıldığı gözlerinden belli olan serveti hakiki ıhalinde göımek Cevdet Be~1in kendi hesaplann- yılır. Binaenaleyh onların çıkar rası bize ait değil, şu vesikalaı 
kurnaz katip gülümsedi. Bu isti için hemen bankaya koşr11ak ih- daki yekunlara hemen hemen dığı hesaptan bir kaç puvan a- bana on bin liraıy>a mal oldu. IJilrhan Cahil 

lci .. İyi. Geliyorum. Nerede. , dı . Fahirle, büfenin karşısına 
ı. Anladım, iyi bubnuşsun . düşen köşede buluttular. 
tndi . . Genç katibin heyecandan se
Telefunu kepatır kapatmaz ıi titriyıordu. Şu dakikada çok 
rinden fırladı . biiyük bir vicdan azabı çektiği
- Ferda Hanım, ben şimdi ni anlatan bu hali Cevdet Beyin 

• <. yere gidiyorum, on dakika- gözünden kaçmadı. Maamafih 
~ ~leceğıim. Alieddin Beye o büsbütün başka bir noktadan 
r. '}q'ıerıi bekleyin . bahsi heyccaru geçiriyordu: 

;ı-·'l Jerhal dışarıya çıktı. - Ne yaptın, dedi, oldu mu? 

1.•atıir onu rıhtım üzerinde, Fahir paltosunun iç cebine e-
1mi taıiıfelerinin, gümrük me- !ini attı, dar. kıvrılmış, uzun bir 
ıırlarmın devam ettikleri ge- kağıt tomarı çmardı: 
i bir birahanede bekliyordu . - Taliimiz yardım etti, dedi 
Cevdet Bey Galatanın hemen Bu gün öğleye kadar işi bitirdi
cr adrmda bin çeşit karışık iş- !er_ Bana temize çe-kmemi söy
' dönen dar, ıslak sokakların- leyip yemeğe gittiler. Onalr sa 
·n dolaşarak nıhtıma çrkıtr. İçe at dörtten eve! gelemezler, çün
ıri srcaık havadan camlan bu- kıi ( Altın palas ) a gittiler. 
,laınan birahaneye girdi . Cevdet bey altın palas ismini 
.Kasketli, muşambalı, traşlı duyunca güldü, o da mühendis
iamlar hu saatte bira içiyorlar !erine bir a.kşam evel ayni yer-

hzalı, tereddütlü tebessümün 1 tiyacını hissediyordu. yaklaşıyordu. şağı koyarız. Bak şu hesapla- Değer değil mi? 
manasını Cevdet bey anlamak- İlk hareket ondan geldi, genç - Mükemmel, dedi . Şimdi ra. - Hakikattan şüphe etm4· 
ta gecikmedi. Genç adam para- adam kalktı: işimize b;ı.şlıyalmı. Ve elindeki hesaplan birer yorsanız değer! 
yı almaymca bu mühim sım ve - Ben geçikirsem şüphelenir Cinevizden kalma taştan al- birer açtı. - En mahrem adamlanndan 
rmekten çekiniyordu. 1 dedi. Bütfiıi kopyalar bunun i- çak binalarla kaplı dar sokak- Mühendis Alaeddin hayretle aldım · 

- Pe'k ala dedi Cevdet bey, çindedir. Şimdilik allııhaımıar- !ardan sapara'k nefes nefese ya- şifrelere göz gezdiriyordu : - O halde mesele yok! 
senin namusuna bH"akıyorum, ladık . zıhanoye geldi . _ Dehşet üstad, dedi. Müt- - Şimdi hemen hesabı yf 
al on !bin liralrk çeki .. ve cüzda- ı - Haydi güle güle! Alaeddin Bey ve mühendis.- hiş adamsınız. pm, fHI.a flit kırmağa lüzuıt' 
run aı-ıp, sent kaypak mavi ze- , O gitti, Cevdet Bey kaldı, to- f ed L k nI b h _.. son T..ı-" · !er salonda sem mü r at nesap - Orasını brrak, şimidi işi- Y0 • 0 arın u es""'ı · ~ 
min üstüne güzel baskı ile süs- man kapayan sarı kagıdı çıka- !arını tanzıim ediyorlardı. mize bakalım. Nasıl müfredat- yiz edilmek üzere katibe ver 
lerunış· çeki uzattı. 1 rıp attı. Üc büyük antetli kagıt · ı s · · k n - Kendi mühendisine 'haykır- ta ·kusur yok ya . mış er. en ıçenye verme, e · 

Faıhir, dudakları yayvan bir çıktı . dı"n makinede burada yaz 
dı : - Mükemmel! Fakat hayret. ' ·· 

tebessümle dolu; sağ elinıi çeki I Birinde tesviyei türabiye he- _ Alaeddin gel buraya! Mühim noıktalarda bizden çok - Tabii, tabii! 
almak üzere hereket ettirirken sa batı, birinde demir aksam hü- Ar d ·· b. l' b' f ~ 

Yazrhanenin ii6tüne eg" ildi- yük' sek hesap çıkamıışlar. Bak- - a a yuz ın ıra ır ar. öteki elile de küçük tomarı uza- !asası, birinde de umumi hesa- :ı.. k H 'h · ali r 
!er . sanıza tesviyei türahiye irin on- vıra yeter. er ı tını naza 

tıyordu . bm müfredaıtı: vardı. " d"kka ı ak l' 
t Türkı-e olarak mühendisine tar bir milyon yedi yu"z elli bin ı te a m azım· ki adam muhtelif heyecan- Delikanlı yalan söylememiş- " 

döndü : koymuşlar. Bizde iıki yu·· z elli Bu akşam her şey bitsin, zar !ar içinde birbirlerinden kagıt- ı ti . 
lan aldılar. - Aferin, dedi. On iir.i bini - Karan1*ta yürümeğe lü- bin noksandır. Acaba tunumi fı kapat, bana ver · 

İkisi de arttk biribirlerinden hak ettin . zum yok nıonter, dedi. Ben öte- hfta.p yeık6nu nerede? Genç mühendis başile patro-
kaçma:k istiyorlardı. Cevdet Cevdet Bey heriıangi bir şüp- kilerin bütün hesaplarını ~de Ce-vdet Bey bir kağıt daha nu selamladı, derhal işe başla 
Bey aylardanberi takip ettifi heden kurtulmalt için bu hesap- ettim. Bu Alm&nlara bir ıey wıattı: dı • 
binler"e lira sarfettiği, her kapı l.ıarın uydurma olup olmadıima aöyleme. Hatta hiç kimaev•. - Bilinç.ol 'Bitmedi) 
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Istanbul Zat Maaşları Muhasebeciliğinden 
dikkatlerine 

l r, ,l/930 kadınlara Pazar 
1 :" .l/930 erkeklere Pazartesi 

18/~/ <J.ıv 
kadınlara 

19 f 3 9JO Çarşamba 
erkeklere 

20 f J f 930 Perşembe 
kadınlara 

22 f ;ı f 930 Cumartesi 
erkeklere 

Askeri tekaüd 
!1 lülkiye • 
A ker Ailesi 
l\lülkiye • 

llmive ıckatidu ve eyıamı 
1 Jizİneti vataniye 

Askeri tekaüdü 
:\lülkiıe 

Asker nilesi 
l\liılkive • 
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Sultanahmet 
den ye k. 
10001 -lO!ôO 
6501 - 8.l,'iO 
800 ı 83.'iO 
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6651 
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Eylp Samatya Kasım. aşa Haydarpaşa OskOdar 
den ye k. den \"C k. den , c k. den ye. k den ı e. k 
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29.lS 1 ~<J:iOO 

21751 
19(\.'\I 
20~51 

ı cısı, ı 

21950 
19090 
20SOO 
19620 

21951 22100 

20501 20650 

28351 28tı50 

18151 1&100 
26451 26900 
16301 -16~SO 

28651-28900 
ı&mı 18400 
26901 27250 
1 (J55 l 16700 

33401 3J800 
2"265 l 22700 
30501-31000 
21251 21450 

:ı.1801 -:'!4050 
2'2~01 22800 
31001 ~1400 

21451 21575 

Befiktaf 
den ye k. 

48001 48.100 
~6001 26100 
45001-45800 
25001 25250 
3501 - :ısso 

48.101 
26101 
45401 
25151 

48S50 
26200 
4.'i~50 

26250 

48551 ~700 

26201 26260 
45751-4<ı050 

26251 2~350 

Beyoğlu 

den ıe k. 
52001-52200 
14001 - 14150 
50001 ;ı0'250 

13001 13150 
1500 1550 

52201 52350 
14150 14250 
50251 50500 
ısısı ı.ı.'JOO 

.'i2351 52450 
14251-14525 
50501 --50560 
IS301 13400 

Fatih 
d··n ye k. 
17001 17300 
l ()\)() 1 lll 150 
14001 14400 
8001 8200 
l().H- 1140 

17301- 17500 
10151 ıcnso 

14401-14750 
8201- 8350 

17501-17700 
10251 10300 
14751 15000 
8351- 8500 

Merku 
den ı c k 
3001 -

i
l-
1 

2'201 

23 / 3 / 930 Pa.zar 
kadınlara 

A>ker ıakaüdü :l8.J.01 .18520 .j.()701-408.30 22101 22280 28901 29~00 34051 34230 48850 48820 52451-52570 17701-17900 3651 
l\lülk.ife • 18-1-01-185•)() 2'2801 22950 26350 26.120 14.126 14420 10301-10350 2351 

24. 3 /930 erkeklere Pazartesi 
Asker ailesi 8801 8900 :ıuii2tı 30550 4.351ll 4.l8!0 20651 2lsoo 272~1 27600 3!401 31850 46050-46390 50()51-50750 ısooı-1s2ıo 851 
Mıilldye • 5.iJI - !iJ1') 215JI 2~) 00 16701 16950 27576 27730 25351 25-1~4 13401 13420 8500- 8!ı00 651 

lstanbul zat maaşları Muha- sine başlanacaktır.- 1 eden zatin içtim~ı mev~ii ne o- ve b~lar~ maa_ş ~erilemez. , 1 huzları dahi i~tirdat edileceğ_in-1 çin müracaat ettikleri günün! ~e~en m_aa~ talebinde israr 
, . . .. 2 _Maaşlar geçen seferde ol !ursa olsun No._ almaga ve sı-f ~ Mutekaıdu1den Umumı, d~n b_unlara aıt muamele tedıye en son numarasını almak mec- ıntızamı ıhla! etmekte olduk 
-becılıgınden: d g·u g'Lbi balada gösterilen No rasmı beklemege mecburdur. 1

1 
Mulhak ve Hususi Bütcelerden nın hıtammdan sonra Merkezce b · t' d d' 1 d b 'b' hal' d u · M · d b 

1 
. 

1 
· . . •. unye ın e Lr er. rm J.n u gL ı ata mey 

1 
.. . · le · sırasile tedi eedileceğinden gü- 4 - aaş tevztatm a u U- ma~ıı a an arın maaşları temamı Lcra edılecegınden şubelere mü- . . . . . ) il Tekautlerı~, y~ım ~~Ô .. h · . d~ beyhude yere ma- nan Polis ve Jandarma •C ~aire ve Ucret alanların yalnız tahsi- racaat cylememeleri. 7-Maas tevzii memurlarının v.erılmemesım rıca ve aksı ta 

u arın Ma:t 93~_ıla . 1ayıs "h nu 1arıcınümidile gelmemeleri. hiç kimsenin maasıni ve numa-\satları !.at edilmiş olduğu gibi 6 - Elde üçten fazla maaş yedi kuvvetinde olmadığı halde tLrde haklarında zabıt varaka 
•aaşları balada gosterı en tan aş a ınm 1 - d b. k 1 ' ·· d ı 1 f 1 ·· • · .. 'rd b" b t d" 

3 
Maaş almag· a müracaat rasını a maga tevessut e emez, LT ısınının a tı aylık fazla mı- c:ız anı o an ar az a cuzdan ı- bazı eşhasın gıinu ve sırası gel- tutulacaktr . 

e Ll'umum şua atça e ıye -

Dünkü maç Sipahi ocağı ------( l inci sahifed<'n ınabai ) ( ı inci sahıfeden mabaJ 

ile sebebiyet verdi. Bu suretle 1 pılmıştı~. Mat~up suyu .?ökme
ener üçüncü şayısını da yaptı. den getırmektır. ~u mı:sabaka
~k devre 3-0 Fener'in lehine yı da mülazim Alı Tekın B. ka 
ttti. zanmıştır. 

lKNCl DEVRE 
Kaşık içinde yumurta 

1 . ·. . Daha sonra yapılan müsaba
. kıncı devrede, gıne dok~ ka kaşık içinde bir yumurtayı 

§L ~ynayan Fene~, ~ galı- dö~t nala gitmek ve düşürme
Yetı kaçırmamak ıçın pek ~ak d getirmek suretile yapılmış, 
eolarak topu daima kalelerın- b:un da birinciliğini mülazirn 
n uzaklaştıran tarza sapmış- Ahmet B kazanmıştır. 
rdı. Galatasaray'lı oyuncular · 
a ayni şeyi yaparak onların bu Rozet müsabakası 
aÇaınak oyununu teshil için ne 
•Ziınsa yaptılar ve bu şuursuz Bundan sonra da rozet müsa 
!Unla taraftarlarının bile ala- bakası yapılmıştır. B~ müsaba
latına maruz kaldılar. Denile- kanın şekli şudur: ıvı:us~?akaya 
:lir ki, Galatasaray birinci bir iştirak eden dört zabıt dort nal
ıtbol takımına malik oldu ola- la gelerek her biri bir hanımın 
böyle feci bir akibete uğrama önünde attan inmiş ve hanımlar 

ltştır. tarafından göğüslerine birer ro-
Mağlilp olmanın bir şe~ yar zet takıldıktan sonra tekra~ a

rr: bir oyun göstermek, bır ıda ta binerek dört nalla yerlerıne 
! altında oynamak, gayret sar- avdet etmişlerdir: Bu m.ü~~~ 
tınek ve nihayet yenilmek şa- icada mülazim SaımB. binncıli
ını ?ünnet bir netioedir. Fa- ği kazanmıştır. 
ıt hıç bir oyun göstermemek, . .. 
·erkez muhaciıni sağ açığa sa_ğ Mamalı musabaka 
'ığı &ol muavin mevkiine _g~tL- Nihayet müsabakaların en 1 

·Cek kadar oyunun idar~SLnı _ka mühimmi olan büyük ve küçük 
~t~ek ve 11 kişi karş_ıdakL 9 ialı müsabakalar yapılmış 
Şını'?: sarfettiği gayre.t~ yarı- ~u müsabakalarda da küçük 
nı gosterememek fecıdir. ~ialıda Saim ve büyük mani-

0 b
. · yakın fri alıda da Feyzullah B. ler birin-yunun ıtmesıne -

kten yaptığı bir golle Galata- ciliği almışlardır. 
ray 3-1 mağlup oldu. . . . Müsabakaların hitamında bi
. ~tadyoından çıkarken ışıttı- "ndlik kazananlara muhtelif 
•tnız sözlere nazaran •. en m~f1-0 ~ediyeler tevzi olunmuştur. 
t Galatasaraylı'lar bile mag 
Yeti hak ettiklerini söylüyor-
_rdı. Hatta bir tanesi yanında- Tre·" kazası tak/katı 
ne acı acı dert yaniyordu: n 

- Kabahat bizde ... ~imseye Geçen çarşamba gün_kü fırtı-
r Şey d - e hakkımız yok .. na esnasında Bostancı ıle ~al
ır sene :r:!1 takımı nidaresin tepe arasında 17.yaşm~a bır kı
~ ekdiğimizi bugün takımda 1 zın parçalanmasLle netıcelenen 
Çiyoruz. • Galaıasaray'Wara bir tren kazası olmuştu. 
ı~~k centilmenlikle muam~le i Devlet demiryolları idaresi
lihr d~dik: id~ana ~elmedıler İnin tetkikatına göre bu hadise
nan agam dedı~ .. gın~ gelm~ I nin tahkikatına ancak beş saat 
ler, aman Beyım dedik.·· Hıç teehh"" le başlanabilmiştir. Bu 
!lınez oldular, an_ıan Pa_şam_ de! .. de': ceset tahkikata intiza
k ve artık kendı keyıflenne i yuz oldan kaldırılamadığı için 

"ireket eder oldular. - Her oy- ren Y lıidise mahal 
ıcumw: kendisini yanmdakin- yolcular saatlerce 
an Uadln. • • linde beklelneğe mecbur kalmış 

Üst tarafını dıinlemedik ve tır. 

tadyomda ~r-~c;ık ~l~t:'sara- Hattın tahkikatın hitamına 
lı'lardan i~ıttıgLmU: gıbı: kadar kapalı kalınası 4 tren se-

l d d"k. ferinin liğvına ve o güne ait di
-Zavallı Gal~tasa~ayile e /, ğer on seferinde dağ yolu deni
Geçenlerde bir vesıle ( ~ - len tek hatla yapılmasına sebe

·ı ahire deği~) Galata~~ m biyet vermiştir. Devlet demir 
~üncü sınıf bır takını a Gne yollan idaresi süratle yapılması 
iştüğünü yazını:ştık. Ba_zı . a: mümkün olan gecikmesi dolayı 
tasaraylılar şifahen bu fLkn~ mümkün oan tahkikatın geçik-
itiraz etmişlerdi. Bu muterız mesi dolayısile husule gelen bu 

re tekrar edelim: . .. .. .. vaziyetin tekerrür etmemesi i
- İş'arı ahire değın uçuncu çin icap eden teşebbüsatta bulu 
nıf takımlıktan çıkmıştır. nacaktıar. 

S. G. 
••••••• 

Sanayi Birliğinin 
istediği 

Sanayi müessesatının temen
lerini Hükumete arzeden Sa
Yi birligi ikinci reisi Kaz~ 
.Ya Bey dün Ankaradan şehn 
n~ ~~~et etmiştir. . 
.ı\rlıgın tesebbüsatı 20 nısan 

, _11karada toplaııa~k sanayi 

-<>-
Bir muralıip geldi 

eğlenceleri 

Buıı nllll y •Dl 
bllmecemlz 

SOLDAN SACA: 

onn.o bllmıctmlzln 
halteclllml' nlıll 

YUKARDAN AŞACI: 
1 - Atfı nazar et ( 3). Büyük ! · 

daYUI (3). 1 - lnçecik kumaı (8). 
3 - Kabul etmemek (3). Paket 2 - Kasabm sattığı (2). Erkek(2) 

yap (3). 3 - Ağaç gövdeai (5) Ç•-1'" 
4 - Çanıaşm düzletea (3) •• Vah- düzleten (3). 

ti bir hayvan (3). 4 - Çoğun akıi (2). AanUzdan 
5 - Bir feyİD dıt kwıu ( 5 ). biri ( 2) . 
6 - Nida (2). Albn (3). Sallan- S - Mektepte okuyan (6). 

dn- (2). 
7 _ Çoğal "emri hazır" (3). Ce· 6 - Şiş hastalığı (2). Kasabın aat-

fa (3). tığı (2). 
8 - Oıtüne bina kurulan ıey (5). 7 - Et satan (5). Göz rengi (3). 
9 - Mangalda biı-iken (3). Nok- 8 - Nida (2). Çoğun t.kii (2). 

- (3). 9 -Kırk gün kokusu çıtu-yan(B) 

• __,___{ tt-i h--ad I Mit 1 i 
Türk sigorta şirketi 

· Harik ve hayat üzerine sigorta 111uan1elesi 
icra eyleriz. Sigortalan halk için müsait 

şeraiti havidir 
\1erkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır 
", ntP"l'.l t ı tıınıııayaıı ~ehlrlcr.lo uccıııo nr"\ t ,, \ i ı. 1l · 

T~'pr, ·, Bıw,··'•L - 2rxn 

BÜYÜK 

TilllRE PlllNG~S~ 
8. inci TERTiP 3 ÜNCÜ keşide: 

11 NiSAN 1930 
Keşideler; Vilayet, Şehre
maneti, Defterdarlık, iş, Zi
raat, ve Osınanlı 13ankaları 
~1urakıpları ''e halk htızu-

runda yapılır. 
BOyDk ikramiye 

40.000 Liradır 
Her keşidede çıkan Numara

lar tekrar Dolaba konmaz 

ELEKTRİK SÜPÜRGESİ 1 Muhterem 
doktorlara 1 lıfııssıhha adi 'upcır;:cleri ve ıoz 

alm:1ğa m1 lSUS clivleri mı'ık 1'11 

etmektedir. (,'ıin"<i bunlar tozları 

h3\"aya kal 'ırmıkıan başka bir şeı 

yapm:ızlar v aile ocağımıı; iç;n 
bir tehlike tqkil eJen mikr ı;ıl ır 

dan ve s1ir sirıyet vı .. ıtı'':-ın lın 
bizi koru~ amızl~r. 

Buna mu'<abil J:L~:ı.:TRIK SU-

l'ÜRG~:SI hu vazıfe ·i tamamile 

l ifa eder. Tozu cezb ve deled•r. 

Malik olduğu bir çok ıeferruın 

sayesinde bu supıirge hılılın, per-

deler~ pırkerleri, eşı anın aln da 

dahil olmak üzere mükem net temiz· 

ler, Ayni veçhile kiıtu 1ı'ıaı•l<.i, 
kiıaplan kıldır nığı (Qzum ol:n ıdn 
elb'.selerl, kürkleri ve s1i -evi d 

temizler. 
C'erevan sarfiyaıi hıç mc;a~ıcsindedır, "fıkp \Ukuund:ı i 'ınetgl ı 

nızda bedava tecrubcsı vapı'ı·. 

SATIYE, bedeli 12 ayda tediye edilmek 
üzere VERESİYE size takdim eder 

A\rupa ınu~tııhzer,ıtı' .ı mu 
a ;il 11.\ \ . KL \ \'l~T .;L 

Rl lll l tcrtıp \C istihz · 
rındakı ın• ı aflakıyec ı e mu· 

kcmmc l) etine binaer. I} ot ile 
gliserofo !atlara ihtiyacı olan 
h:1>tJ!arınıY.;ı hu kıymettar 

şurubu cw,iycnizle vatın! \&· 

zikııi;ı;i ifa ve hasta:annı;ı;a 
~ifa temin edersiniz e'enclım. 

11---------ı Piyango nıüdüriy 
tinden: 
Bazı yerlerde Liste tevzi 

denler tarafından İkramiye · 
telerinin Para mukabilinde s 
trlmakta oldugu işitilmekte · 

Halbuki İkramiye Liste! B. O. Tunel ıneydanı l\tetro han 1 miz, Üzerlerinde de yazıldı 
lııı•a;•••••••ı:~------••••••Zllllill. gibi herkese nıeccanen veri 

Hal etrafındaki yolların • 
ınşası 

Ankaranın yeni yangın yerinde inş;t edil
nıekte olan Hf,l etni.tindaki yolların nıe,·cut 
ktşif ve pUına göre İnşası t l\lart 930 tarihin
den itibaren kapalı zarf usuliylc yirnıi gün 
nıüddetle nıünakasaya konınuştur. l\tartın 
yirminci perş_·nıbe günü saat on dörtte yeni 
ş"hirntleki İnıar nıüdiirlüğü dairei ınahsusa •ııi
da teklifler kabul ve ihale İcra edilecektir. 
Fazla izahat ve şartnaıne suretini aln1a'' iste
yenler cyanıı tatiller müstesna olnıak üzre 
müracaat edehilirler. 

SULARI 
ADAPAZARI 'TÜRK TiCARET BANKASI 

Sermaye ıl: 1,000,000 T. Lirası 
Tesisi : 1913 Anonlmc tahvili : 1918 

Merkezi : Adapazarı 
lstanbul Şubnl : Ynl Postahane karşısı. Telefon : lıı. 2042 

O·~ b ] ·. lzmlt, Bolu. Esklşelllr, KUtallya, DOzce 
10 er ŞU e en. Hendek, BoınyUk, Geyve, Gerede, Mudur~• 

Muhtelif şehirlerde muhabirleri urdır, ller n vi Banka muame-
IAtı yapar ve müsait ,craiıle mevduat kabul eder. 

• 

mektedir . 
Muhterem halkımızın !..ist 

ler için her ne nam altında 
lursa olsun para vennemel 
ni rica ederiz ... 
-------------

suı HAZIM 
INKIBAZ 

Gılfy•• "' mıdt •ufaıh ı d~nıı ..... , .... ,... 
MAZON 

MEYVATOZU 
Gayet nalldlr 

Meoth•r rcraııtler-dc 

,ı,esl 80 lluru,tvr 

-----·- -----ı 

llr. A. KUTIEL 
Btlsoğııkluğu. idrar dırhğı prosıa 

ademi ıkıidu, belgevşekliği, cilt 
frengi ıcdavihıncsi Kırakoy, btlttkç 

fırını ır ında o a4 

ür. Ihsan Sami 

Gonokok Aşısı 
Bel o ukJuıı-u e ihtilAtatına 
k r;ı pek k irli ı·c taıc ~Ldıt 

DLrnn\ ılu Sultan Mahmut 
lurhesi k· r ı>ın<\a ·o 1 rı 

Doktor 

Tepebttı TI
yııroıunct. 

bu akşamı 
21.30da 

Gıılge!ertn 

ant• 
3 perde 

Maımuel Yu 
1 perde 

Terciıme ed• 
l~raıc Fu 

ilanım 
Ru akıım içi 
fıatlırdı ıeaı 
l!t apı mışt 

. 
l\1uhip urettı 



• • 

elıki r 
ar 
teri 
da ı' 
tar 

: 1 
lı1ı ı" 

BlN SÖZ 
BtR RESİM 

t 

~ı r ı azl Hazr : t'crl Antalyada iken Murıl çiftliğini tetrlf bulur· 
~uı 1 ' muşlardır. Resmimiz bu ziyarete alt bir intibadır. 
ed .... _..__ -· ~ .... - _ .. ------0---.-•• -.-.-.-.-.-.11 

t ' .!'-•-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· ~·-!'--·------·. ' Ek •' h · } ' •1 rfiı 'ı ·l ~ık ve sflğlan1 e] ıse crın en l•ı 

CUMARTFSİ 
15 wJAR1' 930 

ı.:~~ ,·:ı ıııiintalıap çeşitlerini ı:ı 
J.e I ıl 'I 1•1 
t~,1 1:1 ERKEK, KADIN VE ı:ı 

Slpant ocağı tarafından tertip edilen binicilik mUsabakalan, dUn Mektebi Harbiye talimhane meyda· 
nında 'ok kalabalık bir halk huzııriyle ve bOyUlı: bir muvalfaklyetle yapılmıtlır 

OUn sabah sitadyumda yapılan Mllllyat kura ·ı mao ın 
ait iki intba 

na'~ ··t ÇOCUKLARA MAHSUS l:l 
.am > J'ı F • k t P d • k t n ı.ı ·.t~ _ı :ı rıç o - ar esu - os um 11.ı tlZ< J. j ı 

~: ·ı·:: Palto ' ' t' rı1tışambaların ı:ı 
ıel ·• :ı zarif çeşitlerini bulunduran Galatada •f 

,.ı: s. ~.: Karaköyde poaçacı fırını ittisalindeki :ı 
·~i ~; :ı büyük mahallebicinin üstünde •I 

~·:·;\EK SEl.SİOR .~ 
:~ /:l Bli yiik elbise mağazalarında ı!= 

,! •1 bulursunuz. Ten1İnatlı cins, itinalı İş, • ., . . 
' ıı •ı rekabet kabul etn1ez f tatlar. ı• 
~ 1 ı •j ısmarlama siparişler için hususi daire. t! 
iy• :...~---·ııı... T d' h'l~ ..... --·--~. 

11 •!t.-~~ .• •J....!.,,,.. e ıyatta tes ı at ...... ~-!...U~-

R:ı:.. ~ ~ 
Avusturya fabrikaları hezaran sanda!iyeleri umumı s.atııı deposu: 1 ~ 

tanbul Katırcıoilu hanında birinci katta 30 numeroda JOZ. N.ACIMA ~ 
telefon lıtanbul 2409 Hamiş; ayni depoda envai çeşit perde vedüşemcl 
kadife harcvefantazi kumaşlar, mütenevvi istur, perde mister, tü1, ket~ 
perde, örtüler; marokenderiJcri, pirinç kornit masif pirinç: ve like karyo1 
far ve çocuk karyolaları fabrika fiatına toptan ve perakende s.atılmaktad 
Fiat maktudur. • 

~------------------------------------------~ \'lrtüzların en me>hur olan viyolonist 

·JOZEF ZİGJ!:Tİ 
Önümüzdeld 22 Mm cumartesi ile 25 Mkn Salı gllnkrl 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
iki konser verecektir. 

ıc:cs= ::•cc:c:c:eo•••••••• &;ıiiJ;'"'~ı 
~lATMAZEL MARİ BELL 

ile CHA.RLES BO\'ER 
) tahtı idaresindeki 
~ pro~ramı 

heyeti temslliyenln vereceği biiıün plye•lerln 

'"' •Y 
• - Devlet ~enıirJOl 1 arı ve limanları umumi i~aresin~en: Devrek lk mektebin mini mini yavruları çiçeklerin resimlerini yaparken l"'V"V". .._,.._,,.._, 

yarınki bütün gazetelerde ukııyacak ~ınıı. ıiııl ,,,.,.....-.,..-,,......-...-..."""" 00• 

f. 11ıElir adet sabit Buhar kazam.Kapalı zrfla münakasay konmuştur. 
~~ 1

' 1Münaıkasa 14Nisan930 Pazartesi günü saat 15te Ankrada Devlet 
ın 1, 1 Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 
ıır ti Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve müvak 

i kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Komisyon ka-
1ıtipliğine vermeleri lazımdır. 
· Talipler münakasa şartnamelerini on (10) lira mukabilinde 

ı j~Ankarada, Devlet Demiryolları, Maliye ve Muhasebe işlerinden, 

1
'. ı . İsta .nbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik edebilirler. 

: ı. Eml~llc 'e Eytam Baı1kası umuın 
·· \! ı11iidürlüğiinden: 
" -~:'Esas No. .\levkii Nevi Tc·minat mikdarı 
at 

1 ı 168 lstanbul Büyükıda Yalı mahalle- Otelin nısıf hissesi 800l!ra 
u· ı1 sinde Altınordu caddesinde 25-23·21-19 No. 
ıt ı '1 170 lstanbul Beyoğlunda ŞişUde Btir Atik 1 O cedit 40 l 5000lira 

: Y'ikdere caddesi No. bir bap g3raj 
111 ~iJ Bankamıza hissei iştirak mukabilinde devredilen.gayri men
i ~ kullerden mevkii ve nevileri yukarda gösterilen iki parça emla
:• l(kin satışı müzayedeye konmuştur. Müzayede bedeli peşindir. 

1 İhale 24 mart 930 tarihine tesadüf eden pazartesi günüdür. 
~ Müzayede kapalı zarfladır. İhale Ankarada banka idare meclisi 
r huzuru ile icra edilecektir. Herbirine ait teminat akçası hizala
ırında gösterilmiştir. Talip olanlar İstanbul ve İzmir şubeleri

İn lmize müracaatle mufassal şartnameımizi mütalea edebilirler. 

-
Eınvali metruke rniidürliiğünden: 

~afılıt nıaa ~a~~e iti ~a~ ~ane ~issesi 
Boğaziçinde Çengelköyünde Beıkar deresi sokağında atik 13 

cedit 4, 3, 3/1 numaralarla murakkam iki katlı 6 oda bir sofa, 
mutfak,2he!S ve tahtında ahır ve samanlığı müşteıınil harap hane 
ile ayrıca lodadan ibareıt hane maabahçenin icareteynli mahal
lin105hisse itibarileHazineye ait 104 hissesile mukatialı mahalli 
nin tamamının bedeli dört taksitte ödenmek üzere 1555 lira be
delle 29/3/ 930 tarihine milsadif Cumartesi günü saat 14 te mü
zayedesi mukarrerdir. Taliplerin % 7,50 hesabile teminat mak
buzlarile İstanbul Emvali met:rfil:e Satış komisyonuna müracaat 
eylemeleri . 

r a 'Ü !aceze ınü~ürlö~ün~en: 
Dariilacezeye bir gassal bir berber ve kadın erkek hademe

leri lazımdır. On beş lira ücretleri Elbise çamaşırı müessesece 
verilir. Açtlc adresli hüsnü hal şahadetnameleri ve nufus ve as
keri vesi.kalan ile müracaatlan. 

l~m,,ali metruke miidürliiğiiı1flen: 

Satılık matbaa makinası 
,L · l Bu şartnamelerden bir tanesinin imza edilmesi ve teklif mek-

_ıtuplan ile birlikte verilmesi ve zarfların şartnameye muvafık Beyoğlun.da Hiiseyinağa mahallesinde İstiklal caddesinde 
g surette kapatılması ve yevm ihaleye yetişmek üzre taahhütlü 80/54 numaralı hanenin bodrumunda bulunan Reaksiyon mat-
aı ',olarak postaya verilmesi icap eder. baa makinesinin 300 lira ıkiymeti mukaddere ile 3!4; 930 tarihine 
: CX'.X:), , , , ~ , , .:: .,, .:: .:: miisadif Perşembe günü saat 10 da maıhallen bilmüzayede satı-
r ~ -ı~lJ~~~ --- k" "lkb h kl lacaktır. Taliplerin yevm ve saati mezkurda mahalli satış ko-
1' nutmayın1z ı 1 a ar ya aşıyor >; misyonuna müracaat eylemeleri. 

• 
1 
, ~z.~I~~r.~~~:i.~7~~~l~!~.~€.~~~~"i~!!:.~ ~l Devi el ~emirJolları ve limanı arı umumi i~a-

flaılanndan yınsına. •~' 1 ~ 1 
Satmakta olın Beyoglunda lstlklll caddesinde Merkez poıtenesl > rsın en 

karşısında 148 numerolu > ı 

p l z l R p ~ 111 t ı y l I :< nak~~~~~ :;ı::u~~~~st açıklığında ~ö~ ~öprii kapalı zarfla mü 

Y ) Munakasa 12 Nısan 30 Cumartesı gunu saat 16 da Ankarada 
Tlcarethanui_nı ziyaretle flmdlden bütün lhtlyacatınızı te~arlk etme- >) Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Uslnlz. Buıün eşya en iyi cinsten ve gayet zarıf ~lçımdendlt. •) Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplanm ve mü-
ı. Ayrıca .~u mığaudı uloo .ve yemek odrn ıçın ' vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa 
1) Şık ve guzıel mobılyalarla bronz :) komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

k 1 1 ) Talipler münakasa şartnamelerini 15 lira mukabilinde An-
aryO 8 ar .) karada, Malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa mağaza-

dahı inanılmaz ucuzlukla alabilecek.iniz , ) sından tedarik edebilirler. 
Kaçınlmayacak hakiki fırsattan istifade ediniz. ) - ...... ,-

1
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:~"""-"-'"""-"-'~CX'.X:)ı I I I r~·~ s anuu uz inuisarı oıüuür ülünuen: 
Maarl•t Em'ı n l ı'g'"' ı'nd İstanbul Balıkhane binasının iliıt katında tuz inhisarı baş mil-

r e n: dürii:yetinin muhteri.k kısmının tecdiden inşasında çıkarılan en-

J Maarif vekaleti devairinde istihdam edilecek 17 - 50 lira 
.naaşlı ve 70 lira ücretli daktilolar için 17 Mart 1930 tarihinde 

J İstanbul Maarif Eman~inde İmtihan yapılacaktır. Kazananlar
ı Jan Orta mektep veya itse mezunları tercih edilecektir. 

kazın 29/ 3/ 930 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 15 te iıle
nen müzayede suretile satılacağından, müzayedeye iştirak ede
cek taliplerin yevmi mezkfuıda, idarei mezkurde müteşekkil ko
misyona müracaat eylemeleri ilan olwıur. 

Na~liJat ınüna~asası 
Tütün iı1l1isarı uı11tnn ınildür

ltiğ·iinden: 
İdaremizin Trakya için olan mamulat, yaprak tütün ve le

vazımatına ait nakliyatı pazarlıkla ihale edilecektir. Taliplerin 
bin liralık teminat mektuplarile birlikte 17/ 31930 Pazartesi gü
nü saat 10, 30 da Galatada mübayaat komisyonunda bulunmala
rı ve fazla tafsili>t için cibalide Levazım ve sevkiyat müdürlüğü
ne müracaatları. 
1 lSTANBUı. VILJ\ YETi 

DEFTERDARLIK ILANATI 
Beyoğlu mal nıi•dürlüğünden: 

1 
KİRALIK HAN, Numara 27 - 29 Yeni Şehirli sokak Ga

lata beş katta elli üç oda beş koridor bir büyük oda on iki hela 
c...oı.nluk kömürlük ve müteaddit depo senelik mühammen be
deli icarı 4800 lira kira müddeti bir senedir icar muamelesi 
17 /3; 930 tarihine müsadif Pazartesi günü saat on bC§de Bey
oğlu Malmüdürlüğünde aleni müzayede ile yapılacaktır. (R.) 

l~ana ~etter~arlı~ln~an: 
Aşıkyan Parsih ve Mihrandan metruk olup Aşıkyan namile 

maruf fabrika 927 senesinde bilmüzayede tekarriir eden bedelile 
talibi uhoesine ihale edilmiş ise de müşteri teahhüdünü ifa 
etmemiş olmasından ahkamı kanuniye tevfikan mezkur ihale 
feşiı edilerek müşteri evvelden gayri ez tediye bakiye altı sene 
ve altı müşavi taksitle 26/2;930 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye vazedilmiştir. Ta
lip olanların yevmi ihale olan Martın on yedinci Pazartesi günü 
saat on beşten eve! Faıbri.kanın bedeli muhammeni olan 100000 
liranın yüzde yedi buçuğu nisbeıtinde k<U:tunnen kabul mecaz 
pey aıkçelerini havi teklif zarflarını Adana Defterdarlığında mü
teşekkil satrş komisiyonuna tevdi eyleımelidirler. Muayyen saa
tin hululünden sonra teklif kabul edilmez. Teklifname bir zarr'a 
vazolunarak üzeri tahrir edildikten sonra teminat evrakı .ile 
ikinci bir zarfa vazolunacak ve zarf gezali:k tahrir edilerek üze
rine ait olduğu iş yazılacaktır. 

Devlet ~enıirJolları ve limanları umumi i~a
resin~en: 

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

Münakasa 5/4/30 Cumartesi günü saat 15 te Ankarada Dev
let Derniryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mü
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,5 kadar Umumi Mü
dürlük kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 40 lira mukabilinde An
karada, M11liye ve muhasebe işleri Reisliitinden tedarik edehi
lirlt" 

' ~eJriselain 1 
Merkez Acentuı; Ga\au köprti 

basında, Beyoğlu 2.362 Şube 

ıcenıesı: Mahmudiye Hanı altında 
J,ıanbul 74-0 

Mu~anJa ~ustası 
Cuma, Pazar, Salı, Çar· 

şamba gunlerl idare rıhtımın· 

dan 9 da kalkar. 

ANT!LY4 P~STASI 
(1, 'EBOLU) vapuru 16 Mart 

pazar !Oda Gal~ta rıhtı'Tlından 
horeketlc lzmir K•lll,ik Brl'lrum 

Rados Fethiye Finike Anu\yay 
ıı;ldecck ve döniişte mezkOr 
l!kelelerle blrllkte And!fli, 
Kalkan, Sakız, Çanakkale, Geli 
boluya uğrayarKk gelecektir. 

12000 kilo elvan üstüpü 
1 2000 kilo kazan tııtyası, 150 
kilo pamuk ipliği, 4000 kilo 
adi soda, l .500 kilo arap sa· 
bunu, ı 500 kilo beyaz sa
bun, 4500 kilo karfiçe, 800 
kilo don yağı, ı 200 kilo 
mum, 5 kilo yün ipeği 1 5,000 
adet zımpara kAğıdı, ı 0,000 
adet çalı süpürgesi 3500adet 
hasır süpurğe, l 700adet eğe, 

IOCIO adet boya fırça. ı, 500 
adet sustalı yağ ibriği, l 000 
adet çinko kova, !00 adet 
yağ l~mbası 2500 metre şalı 

kumaş. 

idare ihtiyacı olan mikdar 
ve ecnası yukarda ya:zılı [9 
kalem malzeme ~artnamele

rinde yazılı evsaf mucibince 
bilmünakasa mubayaa oluna
caktır. 

Kat'! ihaleleri 2 , 'isan 030 
tarihinde icra kılınacaktır, 

Talipler şartnameyi görmek 
için her gün ve münaka,aya 
iştirak etmek için de mazkOr 
tarihte saat l 5 te teminat ak· 

1 çelerile levazım 
uelmcleri. 

müdiJrliJğiinC 

Mes'ul Müdür: Biirlıadei*IJI 


