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BUGüı 
Z inci Hlılfcd 

1 Siyak harı;ena.,( (trdlk1 t 
2- Harici ve on haberler ' 

1 aacll cahlfcdo -
1- Aliye Hanım mahUm ~ 

oldlll .. 
2- Taksim abldeılııdekl çal· , 

laklar bUyUyorl ~ 

4 nııcn 1ablfo!!.!.:_ 
1- 8ugtln, Felet • Hlktye• 

Rom••. Spor hayatı 
5 inci aablfede: 

1- Halk ve esnaf 

6 ıncı sahifede: 
1- Şehir haberlert, Ekonomi 

Borç davaları 'Bitaraflar emlak meseles · de hakemliği reddediyorlaı .. 
~ 

Cihan harbini müteakıp, yen-

Bitaraflar hakemliği ka
bul edemiyeceklerini 
bildirdiler 

Bitaraf farın 
sebebi 

istinkafı nedir 

Dudakho 
makyasa 

Maarif vekillet 
mekteplere 
bir tamimi •• 

ikinci .. 
Hamiller dün maliye 

vekili ile 
temas ettiler 

Mülakat bir saat de
vam etmiştir. Yarın 
tekrar görüşülecek 

1 ı 

\ 

16 

miş ve yenilmiş bütün devletler 
arasında bir alacak verecek da
vasıdır başgösterdi. Fransa'nın 
Almanya'dan, istediğ! tamirat 
parası, Rusya nın eskı verecek
leri, İngiltere ile Fransa ara~
daki pürüzlü hesaplar, Amenka 
nın her iki devletten alacakları, 
dünya matbuatını on oniki yıl
danberi işgal edip duruyor. Bu 
işler yalnız matbuatta değil res 
ıni ve yariresmi muhitlerde de 
bir çok münakaşalara, münaza
alara, hatta dil ve el kavgaları
ııa meydan verdi. Fransa Alm~
nya'run üstüne yürüdü; Amen
ka Fransa'ya çıkıştı; İngiltere 
her iki tarafa karşı homurdan-
dı. Hattii bu sırada, çoktanberi, k" · V 
bir köşede ölü gibi sesiz duran Yunan haşve ılı e-

Maaırif vekaleti tara dan, 
muallim ve talebe hanmılarm 
~~ktCI? mefhumu ile ga · ka
bılı telif surette süslenm erini 
menetmek iç.in gönderilen ta
mim mekteplere tebliğ olun
muştur. Bu tamimde. a rk sa
çık ve süslü giyinmek ve du
dak boyamak memnu olduğu 
bildirilmektedir. Vaki olan bazı 
şikayetler üzerine bu umüne 
lüzum görüldüğü anlaşılınıftır. 

ANKARA, 15 (Telefonla)
Maliye vekili ile Düyunu umu
miye mümessilleri arasında İ-

Mart işgalinden eltm bir hatıra: Bir 
vat~nperver kurşuna dizilirken 

Elim bir yıl dönümü kinci temas bugün oldu. Bir sa-
at kadar devam etti. Mümessil-

c1emanceau bile dile gelip Ame . 1 b 
rika Birlik Cümhuriyetler reisi- ntze OSUn eyanatl -ne o meşhur mektubunu yazdı. 

Bundan sonra, gürültü ve pa
tırdıyı, hakimane konferanslar, 
sessiz müzakereler takip etti. 
Ortaya bir çok hal çareleri atıl
dı; uyuşma ve uzlaşma imkan
ları hazrrlandr. Fakat; bütün 
bıınlar hep pamuk ipliğile bağ
l~nınış meseleler şeklinden bir 
turlu kurtulamadı. Adeta borç
~ ·r. davası ôrtbas edildi. Denile-
ıhr ki, şimdi hiç bir devlet ada 

lllı bu bahsi sinirlenmeden din-
1etneğe tahammül edemiyor. 
Büyük Britanya Maliye nazfrı
~ın, bundan bir kaç ay evvel bir 

onferansta o kadar öfke ve gü
ceniklik uyandıran malfun hu
Ysuz/uğunu hemen her mali mu 
rahhas göstermeğe meyalldir. 

Devlet adamları kadar ve 
belki onlardan ziyade elkari u
mumiye de bu alacak verecek 
ltıünzaalanndan artık bıkmış 
tısanınrştrr. Son zamanlarda Av 
rupa ve bilhassa Fransa matbu
atının bu çatallı bahse dair çı-

ak istediğı yaygara etraf
t~ ~.iç bir yankı uyandırmadan 
•onup gidiyor. 

Şimdi cihanın siyasi havasın
da hükUm süren haletiruhiye, 
ll1ünakaşa ve mübarezeden ziya 
de bir derin bezginligi ifade edi
~or. Olan olmuş geçen geçmiş
t!r. Sinirleri gevşemiş milletle
l'in ancak rahata ve silkfina ihti
~açlan vardır. B:.ınu kanştrrma
ta kalkışanlara artık birer so
k~k politikacısı, birer demagog 
iozij ile bakılıyor. 

Hele cihan harbi dediğimiz 
0 .. korkunç badireden, o misli gö 
~lrnemiş insani haileden sonra 
ır takım hasis Banka hesapla

rı etrafındaki hırıltılar gönülle
re bulantıdan başka bir şey ve
j'mez. Bütün aklr başında olan 
nsan1ar, bir kıyametten arta 
kalmış bu viran alemde, her ne 
P~hasına olursa olsun sulh ve 
8lıkfindan daha büyük bir niy
ltıet olamayacağını takdir et
ll1ektedirler. 

YAKUPKADRl 

Millet nıeclisl 
ANKARA, 15. A. A. - Bü

YÜ'k Millet Meclis Reisi Veki
li Nurettin Ali Beyin riyasetin
de toplanmış ve nlznamede 
'müzakere edilecek mevat bu
lunmaması ve belediyıe layiha
sının henüz tevzi edilınemiş ol
ll1ası dolayisile tetkikine imkan 
hastı olınak için Perşembe gil-
1\Ü içtima etmek üzre dağılmış
tır. 

Anketimiz 
Pek yakında 
başlıyoruz. 

Tarafeyn için mem
nuniyetbahş bir çareı 
hal bulunacağından 

• • Muhit/it mübadele cemiyeti reisi 
emınmış M. Rtvas 

ATİNA, ıs. (Apo.) - Salahiyettar menabiden tereşşüh 
eden haberlere göre bitaıraf aza mübadil emlak hakkında ken
dilerine teklif edilen hakemliği tetkiık ettikten sonra verecekleri 
hükum iki taraf için de mecburiyyülittiba olduğu takdirde kabul 
edebileceklerini bildirmişlerdir. Türkiye kararın mccıbı.ıciyyülit
tiba olmasını kabülden istinkaf etmiştir. Bu mesele hakkında 
dün Hüki'ımet mahafilinde izhar edilmeğe başlanan bedbinlik 
üzerine M. Venizelos &tideki beyanatta bulunmu§tllr: 

_ «Müzakeratın nihai neticesi hakkında daima nikbin bu
lunuyorum. Her iki tarafta da ·hilsnilniyet mevcut olduğu ci
hetle iki tarafı da memnun edecek biır sUl'Cti tesviye buluna
caktır. 

ATİNA, ıs. (Anek.) - Dün .akşgrn bitarai m~ba~ele ılza.sm
da11 hariciye nezaretin·e g~l;n bir tel~.afta ~endılerıne verece~ 
!eri kararın her iki taraf ıçın mecbun olacagı hakkında kendı
lerine evvelden teminat verilmediği cihetle mübadil emMk 
meselesinde hakemliği kabul edemlyecekkrini bildiımişlerdir. 

D/Jnkfl lftlmaa iştirak edtn banka mlJd/Jrlerl 

Beş Banka daha girdi 

Konsorsiyom 11 
bankadan 

teşekkül etti. 

icra komitesine 
dahil olanlar 

Konsorsiyom gelecek 
hafa ta 

faaliyete geçecektir .. 

Maarif müfettişleri. bu tami
mi na.zan dikkate alarak mek-

te !erde tcftişat icra eı•ııekte
dir. 

Bu teftişat nctioesinde tanıl
me nnigavir hareketleri görii
Ien!ll{" ~id<let.'.e tecziye edilecek
lerdir. 

Viyanamuh
leliti geliyor 

----
18 ve 20 nisanda 
yapılacak maçlar 

Viyana amatör muhtelitinin 
İstanbula celbi ctrafmda de
vıam eden milzakerat liliif'en ni-

hayetlenıniş ve 
tarafe)lll arasın 
da miıtabaka 
hasil olmuştur 
Takarrur ede<" 
esasa nazara 
Viyana amatö 
muhtehiti nisa 
nın 15 inde ls 
tanbula gelece 
ıs ve 20 nisa, 
tarihlerinde ik • 
maç yapacaktır 
Mıntaka heyet 
bu organizasyo 
nu daha cfızi, 
bir hal.e getir 
mek için ayn 
günde Ankar· 

Evvelce konsorsiyoma işti. ve İıııniT tems' 

ler henüz tetkikatlarını ikmal 
etmediklerinden bu temas ta 
teklif ve müzakere mahiyetinde 16 Mart faciası 
bir görüşme olmamıştır. Ha
miller yarın akşama kadar tet
kikatlarını ikmal edebilecekle - 1 Ü 
rini ümit ettiklerinden pazarte- s~ne evel bugün Istanbul işga 

hır çok ınasun1lar şelıit eqildi. si günü için üçüncü bir rande - \re 
, vu istemişlerdir. 

Bugün 16 Mart.. Tam on 
D .yduğuma göre pazartesi sene evvel, 16 Mart 920 de ııa

mül0lat:nı ı~ütc~ıp .!'d· Wayt ba.hlayın uykusundan uyanan.İs 
ve M.Deıdozıer bır .. mudd~~ son tanbul halkı sokaklarda süngü. 
ra tek:ar gelm.e~ ~zre Duyunu 1ü İngiliz neferlerinin dolaştığı. 
uınumıye meclıııı .~ı~ temas et- nı gördü. Herkes ne olduğunu 
mek ve Ankara mulakat.18:n hak biribirine sorarken çok geçme
k;1fida .malfunat ".ermek ıçın Pa- den anlaşıldı ki, şehri işgal e-
nse gıdeceklerdır. denler daha evvel bir çok mas-

• • • um vatandaşları tevkif etmişler 
Sehzadebaşı karakolunda yatan 
Türk askerleri pusuya düşürü
lerek şehit edilmişti. Duvarlara 
yapıştırılan bir takım ilanlarda 
!,iıehir halkına sükun tavsiye edi 
lcrek herkesin işi ldicü ile meş
gul olması Jaınngeldiği söyle
nirken şehrin "muvakkaten" iş
gal edildiği bildiriliyordu. Hal
buki bu kabil "muvakkat" tabiri 
nin hakikatte ne demek olduğu 
nu hepimiz anlamıştık. Meb'u
ıan meclisi kapatılmış, bir çok 

ANKARA, ıs. A. A. - Da
yiruer vekillerinin Maliye veki
li ile tcmaslan devamlamalı:
tadır. Mükalematın teferruat 
etrafmda oereyan ettiği müs-

1 tahberdir. 

Emanetin 
borçları 

Emanet Periye Ban
kasına borcunu 

veremedi --
Dün Emanet tarafından Pe

riye Bankasına tediyesi milkar
rer olan paranın taksit gilnli 
idi. Emanet bu takııiti vereme
diğinden kefili bulunan Hiikll
mete müracaat edilmiştir. 

Bu taksit 30 bin lngiliz lirası 
raddesindedir. 

l\'1 e kt ep l il er 
ı11iisabakası 

44 üncü haftanın 
birincilikleri 

Büyük bir rağbetle devam e
den mektepliler müsabakasının 
44 üncü haftası neticelerini bu
gün neşrediyoruz. Birinciler sı
rasile şunlardır: 

1 - Ticaret mektebinden 745 
Adnan Bey. 

2- Darüşşafakadan 82 Avni 
Ziya Bey. 

3 - Galatasaray Lfaeıılnden: 
685 Feridun Bey. 

vatandaşlar Maltaya sürülmek 1 Göz tabibi Esat Pş. gecelik enta
üzre İngiliz gemilerine bindiril- risi/e cebren hanesinden çıkarılıyor 

miş,. dr~tn.otların topları şehre nan düşmanlar topraklarını it
çevrılınıı;tı'.. .. . . gal ediyorlardı. Bugün, 930 da 

Fakat butun tethış usullen Türk vatanı Gazi'nin kurtardığı' 
Türk milletinin .~~ti i~~ı lıi.ir, müstakil, Milli hudutları 
karşısında ~~k. sonuk..v~ gulünç dahilinde asrın terakki aeviye
?iuyo~du. Buyilk Gazının sevku sine varmağa çalışan bir mcml 
ışaretil~ .An~doluda . başl~ış ket, Öz Türk yurdudur. Her Va 
~~~ mıllı mucahe~ ışte böyle tandaş bunu böyle düşünecek. 
gulunç şeylerle akım bırakıl- tir. 
mak isteniyordu. E . I k . . 

Aradan on sene geçti. 920 ile yıpte yapı aca · ıhtı-
930 arasındaki farkı düşünelim. fal merasimi 
920 Martında Türk vatanı ölü
me mahkilm addediliyor ve 
memleketimizi taksime hazırla 

Bııgün yapılacak iıhtifale ait 

(Mabaadı 2 nci aahifede) 
----~--,·--•IHlll-llNllllllllll .. l-9Dllll•ır.ı11--l-llll ___ lllllllO 
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rak ~aran vermiş iken merkex-1 M. Post li takımlarımı 
!erinden talimat teşekkül etmiş olmaktadır. fstanbula elb 4-Erenköy Kız Lisesinden: 
alamadıklarında Türk parasını tabii addedi- için uğra~1'.1akta- Vir~na muh- 15 Nihal Hamdi Hanım. Bu sokak ·niçin 

bu hale geldi'? 
son kararlarını len bugünkü seviyesinde tut- dır. Her ıkı mm,- telıtı .m;rkez :i- Darüşşalaka Lisesinden: 
düne talik eden mak için teşekkül eden Banka- takanın reisle;ı muavını Mok 85 Osman Nuri Bey. 
Doyçe Oryent lar konsorsiyomu Hükumetin bulunan İzmır 

Bu Bey ve Hanımlar bugün-
Bank, Doyçe yardimile de çok kuvvetli bir valisi Kazim Paşa ile muhafiz den itibaren gazetemize müra-

Bank, Amen'kan teşekkül arzetmektedir kitaat Kumandanı İsmail Hak- ti 'k · ı · · 1 b'l· ı · caa a ı ramıye erını a a ı ır er. 
ekspres ve Ban- ~on ?efa iı:ttihap edilmiş o- kı Beyin muavenet.lerini rica Paşa sokağıdır. Resim de ge>- nmlan söküp sok3:1tt~ .lağ~ı 

• 

Bu sokak Bomontide İzzet mülk sahiplerinden biri kaldı-

ka dö Roma ban la~ ı~r~ı komıteye Doyçe Bank etmiştir. Nisanın 18ınde İstan- 45 İnci hafta rüne.n işarette soka~ın ~to- aramıya b.aşla~ı. ~ır ıkı gun 
d Aile yuvası kuracak. ka- d.. kon- • muduru M. Goldenberg de inti- bul ve Viyana takrmlan karşı- mobıllere kapalı oldııguna ışa- kazma ıle ışledıkten sonra 111 

ve erkek birbirini anla- kala~ı om~ni ti- M. Goıdemberg h~p edilmiştir. Bu.ı:ıd_an. başka taşacaklar, ayni g\inde İzmir 45 inci hafta başlamıştır. rettir. S?ka~.ın kapan:nasına sok.ak başta~ ?aşa bir .~a~ 
ÇP tanıyarak mı evlenmeli? sorsıy ş k' k ,. k !arını Zıraat Bankası muduru Cevdet Ank k. 1 . t T b" Ö .. .. d k" b .... sebep, hır gun evvel bır oto -ıhalıne gelmiştır. Sokak u2erı-
h oksa eski telakkilerle mi rak hakkında_ 1 at 1 ar~r v B., Amerikan Bankası müdürü ve ara e ıp en em~ı 1 ır numuz e 1 persem e g_unu mobilin camura saplanıp kal. ne evleri olan ahali çamur i-

areket etmeli?. bildirmiş~er?ır. Bu. s;ı~~1d~r~i - M. Berjran Roma bankası mü- maç. yapacaklardır. 20 Nısan~~ akşamına ka~ar gazetem'..z~e ması ve bir çift manda vasıta- çinde adeta yüzmek mecburi-
! ti velce de ıştırakler~n~ ş dürü M. Parodi, Holanda banka İzmır - Ankara maçının galıbı 'çıkacak havadıslerden en muin- sile çamnrdan dı ~rı rıkanla- yetı"nde kal 1 B" . 

d ç ınai hayatımızı alaka- İ z· t Selanık Korner- İ A k I . . . . .. .. k n ., ıyor ar. ır evın 
lllar eden bu kadar canlı bir o.lan ş, ıraa • ran~ız, Rus- _sı mü<lü~ü .~· ~aster ve Doyçe Vi~a~a ile zmir- n ara ma~ı mını seçıp cumartesı ~unu .. a - bilmesidir. lağımını bulacağım diye koca 
lll evtuuıı alaka uyandırma- çıyale. İtalyana, F .1 beraber Bank mudurlennden M. Haynn maglubu da İstanbul muhtelıtı ı amma kadar gazetemız musa- Sokak daha geçen haftaya bir sokağın bu hale çevirildiği 

....::::::•:::s;:ın:;a=:iın~k~a~n~va~r~mgı~?~=:lı! kan Bar:ık Bankabl~rı;ankadan (Mabadı ikinci sahifede) ile karşrlaşacaktır. baka memurluğuna gönderiniz. kadar iyi idi. Faı~t ansızm,Jgörülmüş şey değildir. 
konsorsıyom on ır 

v. 
tİ ,, 
ıl 
oi .. 
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B ~ '~ arp kabinesinin siyasetti 
Akıbet bugün 
anlaşılacak F" ;ı' .. alanmasından bir hafta _sonr~ itti/ah 

uahedesiııin mahiyet ve şümulü araşll-
~lıki r 'ıyor' - ilan edilen bitaraflığın iç yiJzü.- · 
fr ' l/ 9 LONDRA, 14 (A. A.) -
leri 1sıl bir siyaset tahlblne harar veri gor. konferansını iflastan kurtar-
~a t Daily Mail yazıyor: Beşler 
ıar Kabinedeki tered~ütler bu a- mak için meyusane gayretler 
rıı: 1etler üzerine hır ~t daha sarfolunmaktadır. M. Mac Do-

, adeleşiyor. Derhal bıtaraflık nald'm nikbinliğine rağmen 
11: ~ı lma karar verildiği gib~ i~- buhran devam etmektedir. Fr-
, ı ı. zümresini bu kararın cıddı- ansız, İtalyan metalibatmdan 

1 , ve samimiyetine inandır- l miltevellit yeni müşküllerin i-
uı 1 k için lstanbulda bulunan zalesi için çok zayıf ümitler 
ed t. af sefirlerile müzakereye te- besleniyor. M. Briand kanfe-
k1[ ıbüs ediliyor. Bitaraf kaldı- ransta artık işinin bitmiş oldu-

. t 1 nız halde ne gib~ . r:ıenfaa.t- ğunu söylemiştir. 
dıı temin edebilecegımıze daır 
o 1 ırleri yoklanryor; fakb~t böy: 
I 11 .irleri yoklanıyor ve ır nevı 

te- 1 ~arlığa başlanıyor; fakat böy 

11 l günü gününe verilen .havai 
a 1 menfi kararlar ve tedbirlerle 

· ~!ıttarit bir siyaset yol~ taki-
t' 1 ıe imkan olınadığı nıhayet 
zı ·, tdir edilerek Almanlara kar
rs ·.ittihaz olunacak hareket tar
ti ., •.a ve Umumi harpte güdüle
el ' t siyaset ve gözetilecek he-

:: flere dair harp kabinesi t;ıra-
"f dan etraflı bir surette muza-

Y· , te ve tetkikat yapılmasına ve: 
i '' füaz olwıacak kar::.clarıu yazı 

KAT'I GÜN 

LONDRA, ı4 (A. A. ) -
Bir Fransız mcmbamdan is
tihbar edildiğine göre bııhri 
konferansın vaziyetinde tevak-

1 

kuf vardır. Fakat, Pazar gü
nünün konferans icin kat'i bir 
gün olması muhtemeldir. 

• zaptına ve Meclis azası tara-
' i ı'dan imzalanmasına karar ve- • 
. 1 ' ~ 

Pazar günkü müzakerat es
nasmda M. Briand Amerikayı 
hariç bıra•·mak üzre bir müte
kabil teminat misııkı akti hak
kındaki teklifi yeniden serde
decek ve M. Mac Donald bu 
teklife muarız bulunduğu tak
dirde Fransa kendi emnisela
meti ve hali hazırdaki beyne! -
milel vaziyet icin zaruri olan 
rakamları muhafaza etmek 

, mecburi yetinde kalacak ve bun 
dan sonra cereyan edecek olan 
müzakerat miinhasıran bahri 
teslihatm tahdidine müteallik 
teknik sureti halleri aramak
tan ibaret olacaktır. Briand -
Grandi mülakati bir saat kadar 
devam etmiştir. 

c ıyor. . . 
t 

1 
' Hiç bir resmi mevcudi~~tı 
'myarak bizde de k~n~ı- L 

n, · \den bir "Harp kabınesı,, 
o i· \ nasıl teşekkül ettiğini 

, 'velce görmüştük. Bu heyetin 

- . 
:· 'Ağustos Pazar günü içti

r:'' 1ıında verilen kararlara da
. 'tanzim ettiği zabıtname 
11'n derecede dikkate şayandır. 

t 1 

' ~ O buhranlı günlerde İtti-
t t ve terakki hükumetinin 

'\ . ziyet ve zihniyetini göster-
:k i tibarilc şimdiye kadar 

.ı•ıı< bir yerde inti~ar etmemiş 
ıı••: pn mezkur vesıkayı aynen 

. •1rccdiyonız. 
ı • . Ü 

lı 9 Ağustos ıçtımaının m -• • 'i' zakcre ruznamesı 
fj • ~ t 

1 ı 't 1 - Muahcdcnin metni na,. 
Ln dikkate alınacak ve aynen 

:ııtYıt ve tahrir olu~d~ktan 
l ı 1nra ~ekil ve dereceı naye-! miz tayin olunacaktır. 

.l , 2 - Romanya ve Bulgar
i , rla temini ittifak için ne su
' ı ·tle çalıştlacaktır. 

,:'.ı;; 3 - Bitarafhğ~rz hakkı?
) ı İtilafçtlara cmruyet verebıl

ı l ıek üzre takip olunacak hat
, ı hareket. 
' 

' ' 4 - Askerin ve ahalinin 
için bir En-

1 
1 

1 ~mini ihtiyacı 
'ı rmcn teşkili. 
1 J S - Bu mevat zabıt ve tah
~' 1r ve imza edilecektir. 
rfZabıt ve tahrir edilen mevat: 

' 1r 1 - Şimdilik takip edilecek 
j ı:ı.rzı hareket ahvali harbi ye
l in bir dereceye kadar tezahü-
1 lünc değin vakit kazanmaktan 
~baret olacaktır. 
'ı 2 - Baron (Wangenhaym) 
"n umuru askeriyeye, cencral 
~!Liman) m muamelatı siyasi-

' •eye müdahale ctmiyecekleri 
•
1 

·endilerine tebliğ olunacaktır. 

3 - Bir taraftan Romanya 

~
e Bulgaristanla ve diğer taraf
an Yunanistanla babı müza

ı ere kü at edilecektir; vl' bu 
.>rıüzakcrattan bir ncticei !iliye 
~ >stihsal olunmaksızın hareketi 

iliyede bulunulmryacaktır. 

4 - Rusya ve Fransa sefir
' erile görüşülecektir (*). 

5 - Askerin ve ahalinin te
l ini ihtiyacı için Harbiye, 
ı '.Maliye ve Dahiliye Nazırların
~ ?:lan mürekkep bir komL'>yon 
~eşkil olunacaktır. 

( 27 Tem.110 (9 Ağustos 1914) , 
1 İmzalar: 
, Ahmet Cemal, Cavit, İbrahim, 

l r•] Harbin çıktığı vakit lngil
ı tere sefiri Sir (Luis Malen) izin
~ lr olarak memleketinde bulunuyor-
f u. ( Brendizi) den deniz yolile 

! Ağusto>un on yedisinde lstanbula 
' 'önmüştür.Ve avdetinden sonra o

•uala da ıiJrlllOlmf4tür. 

M. Polills 

Talat, Enver, Mehmet Sait 
Görülüyor ki harbin zuhuru 

ve umumileşmesi üzerinden bir 
hafta geçtiği halde k<ıhine a
zası arasında henüz ittifak 
muahedesinin bize tahm;l etti- FRANSANIN VAZiYETi 
ği taahhütler hakkında bile sa- LONDRA ı4 (A A ) -
"h kat'i bir kanaat yoktur' ' · · 

n ve . .. . · Havas Ajansının hususi muha-
Azadan bır kısmı, ve şuphesız b' · F h ı · h d ki . TalA B d ın ransanm a ı azır a 
Enver Paşa. ile .:ıt ey, er-ıvaziyetinin tamamen vazıh ol-
hal harbe gırmck luzumuna ka- d - kt d A ·k d' - 1 . d ugunu yazma a ır. men a 
il bulunu:l'.or~'.· _ıger en .e lbir mütekabil teminat misakı
muahede?1n boyl~-~ır mecburı- !na dahil olacak vaziyette bu
yet t~l. et:::~ıg~ v~ her ~al- lunınadığmdan M. Briand İn
de vazıyetm . ışa ı~a ve a- giltere, İtalya, Fransa ve di -
zrrlıklarımızın ıkmalınc kadar - Bah · f't d ı ti · . • . ger nse ı ev e en ara-
vakit kazanılması. lazım geldi- smda bir Bahriscfit teminat 
ği müt~leasını miıdafaada de- misakı akdi hakkındaki teklifi 
vam edıyorlar. tekrar ileri sürmüştür. 

Müzakerat ruznamesinde 
bulunmadığı halde (2) rakam
lı madde ile Almanya sefiri
nin asker işlerine ve ceneral 
(Liman) m siyasi muamelele
re müdahale ctmiycccklcrinin 
kendilerine tebliğ olunacağına 
dair ittihaz olunan karardan 
o aralık Almanların İstanbul
da silahla fethedilmiş bir mem 
lckettc bulunuyorlarmış gibi 
hareke etmekte oldukları 
ve buna da mahza, ne olursa 
olsun harbe girmek taraftan 
olan, Enver Paşanın ve Talat 
Beyin muvafakat ve hatta yar
dımlarilc cesaret ettikleri emni 
yctle istidlal ounabilir sanırız. 

(3) rakamlı karar, Alman
larla ittifakın nasıl bir tehalük 
ve hesapsızlıkla yapıldığını ve 
ancak harbe girmek için ta
ahhütler alındıktan sonra, Os
marılı payrtahtmın her an bir 
Bulgar tecavüzüne maruz bu
lunduğunun ve Bulgaristan Al 
manlara iltihak etmedikçe har 
be girmemizin pek tehlikeli o
lacağmm sonradan akla geldi
ğini bir kere daha ispat eder. 

İtilaf sefirlerile müzakere
ye girileceğine dair ( 4) numa
ralı kararın, müzakere ruzna
mesinin ( 3) üncü maddesine 
yaklaştınlmca, nasıl bir iğfal 
manevrasından ibaret olduğu 
ve mahza "bitarafhğrmız hak -
kında İtilafçılara emniyet ve
rebilmek için,, ittihaz olundu
ğu meydana çıkar. Bu bahsi i
lerde ele alacağımız için bura
da sözü uzatmağa, ayın on do
kuzunda bu işe memur edilen 
Maliye Nazırile İtilaf sefirleri 
arasında yapılan müzakerele
rin tafsilatına girişmeğc hacet 
görmüyoruz. 

• • • 
Htikfune'tin takip edeceği si

yasetin 9 Ağustos zabıtname-

ispanya - l\1aca ~i.,tan 
BÜDAPEŞTE, 14 .A. A. -

M. Walko ile İspanya sefiri 10 
Haziran 1929 tarihinde Madrit
te aktcdilmiş olan hakemlik 
vıe uzla'§ma muahedesinin mu
saddaık suretler.ini teati etmiş
lerdir. 

Hind/standa 

11 reis tevkif 
edllmiştlr 

LONDRA, 14. A. A. - La
hordan Daily 
Mail'e bildiril 
yor: Zabıta, İn 
giliz hakimiye 
tini d~nnek i 
çin teşekkül et 
miış olan yen 
bir cemiyetin rr 
esasından 11 in 
yakalamıştK. 

Bunların ih 
metgfilılarında 
bombaılar bulun- .ı...ord lrww 
muştur. 

ı ııııırnnııı rı ınrnıııııııı11M11nırı1111MM 

sile tesbitine teşebbüs edildiği 
sıralarda Atina sefirimizden 
bir telgraf geliyor. Bunda de
niliyor ki: Yunanistanla Babı -
ali arasında muallakta bulunan 
meselelerin müzakere ve lıalli 
için Bükrcşe bir murahhas gön 
derecek olursak Yunanistandan 
da Hariciye nezareti siyasi iş
ler müdürü Mösyö (Politis) o 
zata mülaki olacak ve hatta 
bizzat Talat Bey giderse Yu
nan hükumeti tarafmdan da 
mühim ricalden biri, ve belki 
Hariciye Nazın Mösyö Strcit 
göndcril-.::ck. 

<Denmı var) 

• 

Matbuat hürriyet 
istiyor 

Madritten yazılıyor:_ Hüku-
metc;e yeni yapılacak intihabat 
için hazırltklar yapılmaktadır. 

Emliik meselesi hakkında bltnraflar 
tarafından verilect'k hal'i hühiimler 

ANKARA, 15. (Telefonla) - Emlak hakkında bitaraflar 
tarafından verilecek hükmün 'kati olup olmadığı hakkında mü
zakere devam etmektedir. Öğrendiğime göre bitaraflar bu nok
ta üzerinde israr etmemektedir. 

Müzakerat müsait safhada devam etmektedir. Ankara resmi 
mahafilinde M. V enizelosun gösterdiği nWbinliğe iştirak edil
mektedir. 

Atinadan gelen bir habere göre 
M. Scho/Jer 

Avusturgada 

Italya ile dostluk 

Bunun için ~ 
intihap kanuı 
yapılacaktır. 1' , 
kat intihabatııı 
ancak Teşrinie' 
velde yapılabi
leceği zannedi
liyor. Kadınlara 
da intiıhap hak
kı verileceğin
den bahsedilmi~ 

1 

ATİNA, 15. A. A. - Ankaradan bir Yun.an membamdan 
gelen haberlere göre muhtelit komisiyonun bitaraf azalarının 

; kararlannrrı icrası mecburi addetımeği kabul eylemiyen Tür
kiyenin bu ihtiyati kaydi neticesi olarak mezkur azalar Türk 

isede bunun do-
Viyanadan yazıhyor: - A- ğru olmadığı ar 

vusturya meclisi toplanarak !aşılmıştır. Ga 
İtalya-Avusturya dostluk mua- ~eteler matbua
hedesini tetkik ve kabul et- •ın hürriyetı 
miştir. Bu vesile ile meclisin ıçın neşriyatta Kıra/ Allonso 
bata muhauiri beynatmda bulunuyorlar. 
muahedenin istikbal için sulhu Hükumet, kırallık aleyhinde 
temin etnıek emelinde olan A- neşriyata nihayet vcırmek için 
vusturya'nın emellerine muva- matbuat üııerindeki kaytları 
fık bulunduğunu söylemiştir. ·kaldırmamaktadır. Matbuat bu
t tal ya idaresindeki Alınan e- kabul ve tatıbikine daima aley
kalliyetlerinden bahsedilmiş nun için sansüre lüzum olmadı
ve İtalyan hükfimetinin bunlar ğını, çünkü hükümdara tecavüz 
hakkında iyi muamele edildiği- edilirse kanunun buna karşı ka
ne işaret olwıarak bundan son- fi bir mani teşkil edebileceğini 
ra da Avusturya ve Alınanya ileri sürüyor. 
arasındaki münasebata geçil- -=--------
miş ve baş-vekil M. Schoberin 
Berlinc seyahatı üzerine iki ta
raf münasebatınm kuvvetlendi
ğini söylenmiştir. 

Yugoslavpada 

Gene bomba 
Belgrattan yazılıyor: - Kri-

Jng llterede va-Palanun hattı üzerindeki 
.. - . . jandarmalar, bir kahvede bot?-

Kömur kanunu gerı mı ba atarak kaçan eşhası takıp 
alınacak ederlerken bunların ~ul~.ar 

hududuna kaçtıklarını gormuş-
LONDRA, 14. A. A. - Kö- lcrdir. Diğer taraftan bir de 

rni.iır madenleri kanununun her- bomba patlayarak birçok zarar
.hangi bir kısmı alcylhinde avanı lar yapmıştır. Bu bomba kaçım 
kamarası tantfrndan bir karar komitacılar rtarafmdan kon
ittihazı takdirinde hükumetin muştur. Bunlar bomba patla
iktidar mevkiini terketrniycrek madan evci kaçtık.lan içi? j~
kanunu geri almakla iktifa ede- darmalan öldürmek isted~en, 
ceği sa!Ptivettar mahafilde söy , fakat jandarmalardan kımse-
lenmektedir. nin ölmediği anlaşılmıştır. 

Amerikada Feyezan 

BA YONNE, ı5. A. A. - A
dour vadisinde su ıretleri yıkıl
mıştır. Ovanın he!" tarafı su al
tında kalmıştır. Çiftliklerini 
terke mecbur kalan köylüler, 
çift hayvanlarını kurtarmağa 
çalışmaktadır. Gelecek mahsul 
tamamile mahvolmuştur. 

Dax ile Sario.te arasında sula
rı durdu.mıaık için vücude geti
rilmiş olan tertibat birden bire 
çökmüştür. Haııarat, çok bü
yüktür. Ahali kurtarılmıştır. 

Feyzan 

Mamafi bu suikast hareketle
ri Belgratta serin karlılıkla 
karşılanmıştır. Sırp-Bulgar mü
nasetıatı"bu hallerden mütees
sir ohnamaktadır. 

16 l\1art --·-( 1 inci sahifeden mabat ) 

program şudur: 
Bugün ı6 Mart şehitleri ihti

fali saat 14'S ta Eyipte icra olu 
nacaktır. Merasime Halk Fırka 
sı nezaret edecek geçit resmine 
Halıcıoğlu askeri lisesi muzika 
sı, Halıcıoğ lu askeri lisesinden 
iki bölük, istihkam Kıt'asmdan 

SARAGOSS, ı5. A. A. - E- bir bölük, bir polis taknm, bir 
bre nehrinin suları hala yüksel- zabıtai belediye takmıı, Eyip 
mekredir. Saragoss ile Saint orta mektep talebesinden bir 
Sebastien arasındaki yolun beş bölük iştirak edecektir. 

kikıme'troluk bir kısmı tamami- Toplanış saat 14,S da şehitlik 
le kapanmıştır. Tiileda<la bir te ikmal edilmiş olacaktır, me
afe:t zuhunmdan korkulmakta- rasim Müfti Ef. tarafından şe
dır. su~. bu.~rin lağımları- bitlerin ruhuna fatiha ithafı ile 
nb~ ta.hrik Pk.~tm1 .. 11~· Sr!~ kt~P:~ başlayacaktır. Müteakiben Cum 
ır ço oy u enn a e 1 a - h · t H lk Fırkasından Halk 

k da ..__ .. haber 1 unyc a • 
ın ·~·uz . a mamamış-, namına şehir meclisinden ve 

tır. Demıryolu bırçok yerlerde gençliği temsilen fırkaca tensip 
bozulmuştur. edilen teşekkülden bir zat tara-

fından birer hitabe irat edilecek 

Bes Ba11ka tir. 
> Hitabelerdcn sonra muzika 

( · · h·f d b d) matem havası çalacaktır. Ma-l ıncı ıı ı e en ma ı .. . 

• ktısacli meselelerinde hakemlik vazifesini ifadan imtina eyle
mişlerdir. 
-----~~~~~~~~~~~~---

Iktısadi projelerin tetkikı ikmal 
edilmek Üzeredir 

ANKARA, 15. (Telefonla) - Bugün saıbah saat 10 da İktı
sat Vekili Şakir Be}'ln riyasetinde ziraat ve iktısat müsteşarları 
ve şube müdürlerinin iştirakile iktrsadi projeler yeniden tetkik 
olunmuştur. Tetkikat akşam geç vakte ka.daT devam etmiştir. 

Vekaletteki tetkikatın ikmalinden sonra projeler heyeti 
vekilede müzakere edilecektir. Heyeti vekile hergün 10 dan 12 
ye kadar devamlı içtimalar aktedecektir ve iktısadi projeler tet
kikatını bir kaç celsede ikmal edecektir. 

Yeni belediye kanunu perşembe 
günü müzakere edilecektir 

ANKARA, 15. (Telefonla) - Belediye kanunu mecliste per
şembe günü müzakere edilecektir. Kanun çıktıktan sonra Da
hiliye vekaleti tatbikat için bir talimatname hazırlıyacaktı.r . 

Talimatnamede bilhassa İstanbulun yeni teş.kilatı için ehem
miyetli maddeler bulunacaktır. Bir ay içe.isinde memleketin 
her tarafında belediye intihabatı yapılacaktır. 

Inhisarlarda çalışanların 
tekaüt maaşları 

Maliye vekilinin yeni bir emri 
ANKARA, ıs. (Telefonla) - Maliye vekaleti inhisarla.-da 

ve sairede müstahdem mütekaitler hakkında yeni bir emic gön
jerdi. Bu emirde evvelki tamimde bir yanlışlık olduğu tasrih 
edilmekte hususi bütçe ile idare olunan mahaller ile inhisar 
idarelerinde maaş ile müstahdem memurlardan mijtekait olan
lardan tekaüt maaşlarının tahsisatları ile birlikte katedilmesi 
ve bu de:vairdc üoret veya tahsisat ile istihdam edilenlerin ire 
tekaüt maaşlarının tahsisatı fcvkaladelcrile birlikte verilm"5İ 
lazımgeleceği bildirilmektedir. 

Macar hariciye nazırı Şerefine 
Ankarada balo verilecektir 

ANKARA, ıs. (Telefonla) - Bugünlerde şttırimi2'C gelecel: 
olan Macar hariciye nazrı şerefine Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Bey ve refikası tarafmdan 24 Mart akşaınr Ankaı'a palas
ta bir ziyafet ve balo \Otrilecektir. 

M. Şahi Anharaga davet edilmedi 
ANKARA, 15. (Telefonla) M. Şaıht'm tekrar Ankaraya daf 

vet edildiği hakkında bir alman gazetesinde intişar eden hava• 
dis doğru değildir. 

Hindistanda idare makiı .. ~si 
felce 

v 

ugrayı.ır 

LONDRA, 15. A. A. - Bombaydan Daily Mail'e bildirildi· 
!Yine göre Gandinin geçmekte olduğu köylerdeki Hintli muh
~arlar ile yedi hUkı1met memurları idare makin-esini felce uğrat· 
mak için birer birer terki V1arife etmektediler. 

yeni bir seyyare 
LONDRA, ıs. A. A. - Amerikıadıa Flagstaff Rasathanesi 

heyetşinaslarmdan biri manzumei şemsten rnilyaırlat'Ca uzakta 
büyük bir seyyare keşfcylemiştir. Güneşt~n ~ok . uz~k oldupı 
için kuvvetli dü.ılbi.nlerle görülen bu seyyaı:ıenın zıyası kaanenn
kine benzemektedir. 

Cebren kaçırarak 
kızlığını bozmuşlar ı lzmlrde illi maçları 

İZMİR, 14. A. A. - Bu hafta 
yapılan lik maçlarında Altmor• • . . . . tem havasını muteakıp bır za-

de :l'.edek aza ıntıhap edılmış- bit kumandasında Halıcıoğlu BURSA, ıs (Milliyet) -
lerdır. askeri lisesi talebesinden bir Gemlik hükı1met konağı önUn-

du ikincisi, Altay ikincisini sı· 
fKa karşı bir sayı ile mağlii~ 
etmiştir. İkincilerin finah 
Ka:rşıyaka ile Altınorou arasrıı· 
da yapılacaktır. Birinci takrın· 
lar arasmdaki maçlarda Saka· 
rya sıfll'a karşı birle Anadoluyıl 
Altay sıfıra karşı birle Güzel: 
l:ıımiri, Göztepe bire karşı ilet 
sayı ile Karıpy.ıka Sporu ınağ-

~urul.lah E~t. Bey mukave- manga manevra fişeği ile üc; de- de silihlı altı köylü ve bir ka
le~ı Maliy~ vekılı Beye arzet- fa havaya ateş edecektir. Bun- dm tarafından üzerine hücum 
mış ve ~e_~ıl ~e~. tarafında mu- <lan sonra duruş sırasile k~ta~t edilerek Ercova köyüne kaçırı
vafık gorulmuştur. geçit resmi yapacak ve Eyıp ıs- lan ve zabıta yetişinciye kadar 

Dün akşam İş Bankasında ke~esi civarında dağ.ılarak .Yer- cebren bikri izale olunan mü
konsorsiyom bir içtima yapmış le~ıne avdet edeccktır: Gcçıh~ res t k .t Habip Ef nin 13 yaşm-
ve mukavele Banka müdürlerin mınden sonra merasım ıtaın e aı · . . 
cc kabul ve imza edilmiştir. bulacaktır. daki kızı Sahavetın fclaketıne 

lQp etmiştir. Pazartesi günü bir içtima da- Kolordu kumandanlığı, Şeh- sı;_bep olanlardan bir. k~.çı, yc-
ha yapılarak mukavele teati e- remaneti, Cumhuriyet Halk fır- k~lcttcn gelen .~r ~zcnn.e Prens ve prenses arasında 
dilecektir. kası ve Türkocağı şehitlere çc- bızzat Bursa Valisı Fatın _B.ın PARİS, ıs. A. A. - M. Poifl' 

--------
Dünkü içtimada Banka mü- lenk koyacaklar. Aynca ar~ c- ?emliğe gi~:Si ;e tahkikatı aarenin Monako prensi il.e 

dur.. len· nden mürekkep olmak den müesscsat ve tcşckkuller ıdare ctmesı iizcnnc yakalan- prenses Chadottc arasında ~1: 
b·1· 1 A kan ihtilafta !hakem vazi.fesill' üzre dahili nizamnameyi hazır- de çelenk koya ı ır er. dığı halde diğer üç kişi elan 

· · göreceği söyleniyor. lamak üzre bir komısyon teşkil Bu gün Eyip camiinde bir tevkif edilememiştır. . 
edilmiştir. McvlQt okunacak ve saat 13,40 B nlarm d b' 

1 
t- M. Tardieu Londraya gittı 

• b' k'· "d u a ıran cvve ~· PARİS, ıs. A. A. - M. T~I'" 
Konsorsiyom cumartesi gü- da hususı ır vapur . opru .. ~~ . li liml . .b k dl•u, o··~·- ı:--ı Londra""' pC· 

nünden itibaren filen faalil(_etc davetlileri alarak Eyıb'c ~otu- kifi_lc ad yeye tes en e • - •"" ••••;n J-

e:eçccckti.- ı recektir lcnıvor · miştir. 
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Esıza/ın dertleri Maaş yoklamasında kolaylık istt' 
40,000 kunduracıı 8 .. 1 .. h h 1 k. . .. 1 .d. 1 d • t• ? ır ı mu a er a ma ıçın gun erce gı ıp ge en 1 

ne ıs ıyor. ve yetimler, sarsak ihtiyarlar var. 

(~sı1a( SÖ)rlendiğine göre, 
lıayatıı11 çok güçlükle 
·ıenıiı1 ede1Jiloı~ktedir 

Oktruva resmi, Beykoz 
fabrikası hakkında 

cem: e . reisi 
ne diyor? 

açtığı giıeler aayeainde maq 
tevzii günleri tehacümün bir 
dereceye kadar önü alınmıt ise 
de kırtasiyecilik yüzünden za. 
valh maat sahipleri, meaela bir 
yoklama ilmühaberi almak için 
günlerce gidip gelmeğe mecbur 
olmaktadırlar. 

Bugünkü merkez binası, çok 
gayri müaaittir. Eababı maaa
lib, toplu bir halde bulunmıyan 
kalem odalannı bulmak için ko 

yoklamalarda bu mü9kül) 
kat daha artıyor. Vakıa, 
murlar, nazik, faal kimael 

iti dütenlerc mümkün 
teabilatı göster:yorlar. 

Fakat, evvela binanın 
yeti, aonra da yoklama ilıı 
berlerinin behemehal meı 
den alınması mecburiyeti 2 

alacağı Üf bet liradan il 
alan ihtiyar kadınlan, aa 
ve malul kimseleri bir c;ok 

Biz, bunu 
görmüyoruz. 

biç ta 
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Vilayette 
Buıı;iin ~r rlonomı 

· ngiliz lirası 
• 

düşüyor 
Tadilat BİRİNCİ MATİNEDEN l'flBAREN 

Meclisi uınumi 
azası ne alacak 

id11rel umumiye vilayet 

J:erlin, dün Borsada oldukça 
~ ı mühim surette düştü .. 

< f kanunnııda tadilllt yapıldı 
( ; borsada İngiliz lirasıı dır. Hele Mudanya'da bir çok İd . . - .1, t k 

~ mühim bir tenezzül gös mağazalar, anbarlar zeytinle do areı u1m15umıyeı vıdadya. a-
, 1 d H · 1 ı 1 d nununun ıncı ma esı şu 
1 r. u ur. arıç meın e tet er en k"ld d'l d'l . t' 
~· in üzerinden dün sabah sipariş yoktur. Sebebi de bu se şe Mı el~~ 1 e 1 :11,.1§alır. .. 
'ı • km ec ısı umumı az arına mu 
r mele 1030,5 kuruşta ol- ne her yerde çok zeytın çı a- k . d "'dd t" 

B" lık t "liz 1032 dır za erenın evamı mu e ınce 
i r~~ ara yük n~. F kat 

81 
• yevmi beş liradan on liraya ka-

-r ~ t . seıkmı. da_ Gaz f iatleri dar muhassasat ve şehri sekiz-

0 P E R A SİNEMASINDA 

UÇURUM 
SESLİ FİLM MÜME~StLl 

JOHN 
e muş en ç a ıgın- b' k ·· · d h · h · 'i-T d'" - ha lad ın uruş uzerı.n en arcıra -~ ~ 
,dl ız uşmeg~ ş d" I. LONDRA, 14 A.A. - New- verilecektir. Bu kanun tadilatı l,Y/~$.,.__:;;i~"'~~ 

ı' en sonra mutema ıyen Yorktan Daily Mail'e bildirili- ·ı· t bli- 1 v· ıll ;arı "l l<.Jiha t k ·· · vı ayete e g o unmuş ve ı- 'il~ • 
ye a şam uzen son yor. Dütsch-Shell kumpanyası Iayet meclisi azası yevmiye al- İ~jJl/JIJ ;"\ )ı ' 

.ıte 1027 kuruş otuz para- 1928 de Standard ile fiatlerin dıkları beş lirayı on liraya ib- "!;'~'!Jı~~J '11ıJY 
. : a~. .. . muhafazası için akdettiği itilifı Iağ etmişlerdir. ~ :,;;, ~ 
ll·nzın son gunlerde bu fı- fesetmiştir İki tröz arasında a- -{3 
ı:· :ağı ~üştüğü derecedir. çılmak üzr~ bulunan harp petrol Encümen azası . ~ , 
1., 13, Lıret .. 9.o~. ~uşlar- fatını hayli düşürecektir. Encümeni daimi iz.asma da ~ 

ı ~ele gormugtür. • ayda 75 liradan 150 liraya kadar · 
.ı ii • k . 9 Aylık ıhracat tahsisat verileceği viliyete bil-
i .tnayı ongrcsı d" ·imi · 

cı Rüsumat müdiriyeti geçen ın ştır. 
1 ıra 22 Nisan büyük Sa- senenin 9 aylık istatistiklerini işten ne suretle el çektirilir , 
iı'1il'esine iştirak edecek ikmal etmiştir. Bu istatistiklere Al hl · d V"l" tl · 

l · ~·~ı · k eli · d "hra ey enn e ı .. ye erce 1P-it1&Y1 11...,,,. en en ra- göre geçen sene en zıya e ı - tidai tahkik t · ba ı 
ıf ,.ı hazırlamaktadırlar. catımızm fazla olduğu ay kinu- erk _ _. a terasına. ş ananlara 
ı ·" . dir B . . d bari m e~en mansup memur 
ı[lf'ftin çok düşük n17usamilı:u . l"u aykmııçınetı.ed malce o memurun mcıısup olduğu ve-

r yon ıra n e '-"l • af-'-- ·1 . el ı · f" 1 . · .. .. d 'imi tir .... etın muv ..... tı ı e ııten . ıtoe zeytın ıat erının go.. gon en § . çektirilir: 
~ j,Jı bir tekilde düşkün- Ayni sene içinde ihracatın en • . 
. : :tCihmştı.Piyasada topun ~olduğu ay haziran ayıdır. Bu Yolları teltıı 
1 ıfa kadar zeytin vardır. ayda 9 milyon liralık ihracat oL VilAyet yollarmı tefti'e me-

l 'ciriciler de fiatler 25 ku- muştur. 929 senesinde ithalitın mur Nafia Vekaleti umumi mü-

BESTEKAR PlYANIST M BOJNAY!N lŞTlRAKlLE 
SEKiZ KLŞiOF.N MÜREKKEP 

Mis Arizona 

~ -· Harik, 1ıayat, kaza ve otomobil sigoı-talarıuızı 
Galatadı Ünyon h•nında klin tlNYON SIGORTAStNA 

Yaptınııız. 
Türkiyede blla fasıla icı·ayı muamele etmekte olan 

·ÜN YON 

BÜYÜK 

TlYYlRE · PlllNG~~~ 
8. inci TERTiP 3ÜNCÜ keside: 

11 NiSAN 1930 ' 
Keşideler; Vilayet, Şelıre-

Defterdarlık, iş, Zi
raat, ve Osınanlı Bankaları 
M1ırak1pları 're 11alk hlızu

. runda yapılır. 
Büyük ikramiye 

40.000 Liradır 
Her keşidede çıkan Numara

lar tekrar Dolaba konmaz 

·~ ~kuruş arasındadır. Ge- en çok olduğu ay haziran ayıdır. fetti§i Şefik Bey Bursa'dan gel REVU HEY'E11 
:~fttlere göre hfila Ayvalık Bu ayda 22 milyon tiralık itha- miş ve teftişatına başlamıştır. ı~~~~~~~=~:':~~=~:ı:~=~-~~~~~ LLOYD TRjESTİNO 1 
ı civarında bol zeytin var- Iat olmuştur. l~ MELEK. SINEMASININ , 

!r Jandarma kumandanı ~.....,...,..;-..~ Limanımıza muvasalatı beklenen 
önümüzdeki Çlflatnbadaıı lrlbaren lrae edeceği son vı muhteşem ıes- V 1 ~eyrisef ain 

1; ifo//sle Hasta bulunan jandarma ku- h apur ar 

=~~J!a!ıar~~~~::fı- ·~ i3iR omuANd osiçede ıINunan 16(~:;~~~tı~~~~~ ;eap;; 

,,r 
• _1 

hizmetçi kız kendini iple 
tavana astı 

tir. nani~tan) dan 
Vilayetler bütçesi E R Ü T İ K Ü N ( ABAZIA) vapunı it mart 

İdarei umumiyei vilayat ka- çarşamba (ltalya ve Yunanistan) 
nunu mucibince vilayet büt- heyecenlı fllminln dehaklr mümessilleri gilzel olduklın kadar mahir dan. 

' l · · · d' artl•ı olan iTA RlNA ve OLAF F.JORD dur. \•a)h kızın İntiharına sebep asabi bir çe ennın tanzım ve tas ık• hak Yakında limanımızdan hareket 
:·~ hastah~a mübte1ii olmasıdır kındaki şu kanun dün vilayete l~~~~~~~~~~~··p.._·"-"'-"'.A..A..,1'-""..,A,..,,.._,.._,.__,,, edecek vapurlar 

E. ._...- bildirilmiştir. ---:-==~:::=~..:=!!!:=...;=~ (STELLA DİTALYA) vapuru 
ı d S Ef d Ş Mecliıi umumileree kabul edilen Dünyanın en büyliK muıı;annisi olan 

, ıYJIWIİyede Taşedalar an üleyman . ün ehremi vilayet büt~eleri valiler tarafından A L. J O L S O N U 20 mart perşembe sabah tam 
~ oturan Divanı tem- ninde Taşmektep önünde mer- Dahiliye vekaletine inal olunur. Bu 

1 
roda ( Loyd Ekspres ) olrrik 

eri azalığından müte- diven üzerinde bir tel tamir e- bütçeler alakadar Maarif, Sıhhiye. bütün sinema lleınlnde bir inkılap getiren Pire, Brendiz\ , \' cnedlk ve 

1 · im B. in hizmetçisi 25 derken elektrik cereyanına ka- Nafia, lktıaat ve Dahiliye Vekiletleri , C A Z M U G A N N 1 S 1 Trkste) ye 
it Saime dün bir aralık pılmış ve muvazenesini kaybe- mümessillerinden mürekkep bir ko- ıı 

2 katındaki. k&nürlüğe derek yere düşmüş, vücudü- misyonda tetkik ettirildikten sonra Chanteur de jazz ( AHAZlıi. ) vapuru 20 mart 
·•tavandaki bı"r halkaya nun" muhtelif yerlen"nden yara- lcra Vekilleri Heyetinin kararı ve d k . k .. ıı- . h 11 pcrscmbc (Burgaz, Köstence, Su-- R mh dikt ·ı b'k ı \imin c ırörme ve işıtme uzcrc litiıı;ı e a · 
ı ~ bir ipin ucunu boğa- lanmıştır. eisicü urun taı • e tat ı o u- f .. Hana, Kalas ve İbraile) ye 

'1jirmek suretile kendiıü Ma nurİ>ahili,.. Velciletinde içtima ede- ELHAMRA S_İNEMASINA ( DIANA) 'vapuru 20 mart 
'I Yapılan tahkikat ne nitacı)ar faaliyette cek olan bu ko,mioyoııda bütçelerin b (S l' 'k v 1 Pi 

~----~~~--~--Meıhz Acenıı91; Gal•ta lc:öpr5 
baımda, Beyoğlu 2.'161! Şube 

aceoıesıı Mıhınudlye Hın ılnnda 

lsranbol 740 

Ayvalık sür'at postası 
(Mersin) vapuru 18 Mart 

Salı ( 17 ) de Sirkeci nhtı· 
mından hareketle Gelibolu Ç'n· 
nakkale Kiiçükkııyu, Edremit, 

Burhaniye, Ayvalığa ıridecek v 
dönüşte mezkilr iskelelerle 
birlikte Altınoluğa uğrayarak 
gelecektir. 

17 mart pazartesi Trsbzon 
birinci postası yapılmayacaktır. 

' • - iba ıkın akın .-·,·ımektedir. Bugu-·nkü n.ıar güntl matineler saat 13 ten per~em e ,e anı·, O os, re. 
S • H tevdii tarihinden İti ren bil- ay zar- ., • ı~ 

.ı ~ aune · m uzun ı _Mercanda Evliya Hanın- fındn '"' ldarei Umnmiyei Viliyat itibaren başlar. 1 Pntras, Brendizi, Ankona, Flume, AL .MDA ZADELER 
1 ':enberi asabi hastalığa da oturan rençper Mehmet ağa- K.munanan 84 iincü maddeııi ahkamı =-::~:::: ~;;;:.:::::::::= =-:-%:=.~--::.::!!:::.::ıııı~~= Ven edik ve Triestc) ye VAPURLAR! 

1 
.:::ğuği v:nı".:1_F-.,:!~ nın 100 lirası meçhul iki adam dairffincle. t~~kiki ~~ ~.,Komiıyo M~hur lspanyol mıı'.ımlrlerind<n [COSULICH Llne] kumpan- Seri, lilks karadenlz postast 
-., ~...,... tarafından manitacılık suretile nun me ... ., .~dir. t.htilafl_ı h_u... J. M. KARR~:Tımo nun e•erinden ımıktebe.< vasıııın lüks vapurlarına aktarma • Mı"}Jet v;ıpuı-u 17 

·;nftan mUddei umımıilik alınmı tır oat lera Vekillerı Heyetince nihai ıra. E H İ R L İ K A D 1 N ' Mart !J • -- :L..:-- --'--. Z edilerek Şimali ve Cenubi Ame-ıı;a devam etmektedir. ·-· -~- .,...,.. p 1 ' iıı 2 - Kalkaııdelenli bakkal Mec:liai umumiler selecek ıene Sonderece cız.ip filminin müme>silesı dehakAr rika limanlarına gitmek için ten- azar esı günü akşamı 
-;eyana kapılmış Behçet Efendinin 186 lirası meç ltiitçeUle birbl<te ~!~e .. erilen se- R A K E L M E L L E R zil~tlı doğru bilet verilir. saat 18 ıle 

hul iki ""hıB tarafından manita çe~= ~!"~!~-~~~hepi ta Her nevi tafsil&t için Gılatada Sirkeci rıhtımından hareketle ,,.. . en TIU1ye ......... _......., o,._ elyevm 
, fon firketi memurlamı- cılık surettle alınmıştır. ea1ı mazbatayı tetkik ederek karar it· A S R l S İ N E M A D A mumhane ( Lloyd Trlestlno :) [Zonguldak, İnebolu, Sam -
' ı-i _..;;._ ____ k ___________ =-- tihaz eyler. Bu baaltı lrat'iler ....ıi 

1 
ser acantesınr. Telefon Beyoğlu sun, Ordu, Giresoıı, Trabzon 

·ı' yetler hak ında Salgın yok tarafından Dahiliye Vekaletine inal ldütlıJ4 muzılferiyetlerf ihraz ermektedir. Bugün sut 16,1/2 matiıısUc G 1 d 
___ L li ....,_ d gi 0 2127 vaya a atı sarayın a Rlz-0 , Mapavrl, Paz"r, Ardc-ı ye ıaedik olu........ zre tnYanı mu- suvare e zen n varyete pr gramL • a 

1tı tetkikat baaebata tevdi olanar. - sabık Sel!nlk bonrnarşası bina- şen, Vlçe ive Hope ) )-c 
J3 • İstanbulda çocuklar arasında - E · t d " sındakı yazıbanelerine. Telefon 
)t· cemıyetler nakkmda kızıl ve boğmaca vukuatının is- 1 KLA YV BROK u . mnı ye san ıgı Beyoğlu: 2499 ve yahut Slrkecld azimet ve aynı iskelelerle "(;ö 
ı ler mürakaba heyeti ta- tilai bir şekil aldığı hakkında Em•nelle Q R TL A K Kırzade hanındaki yazıhanesine rele, Vakfıkebir ,-e fınye ve 

l yeniden tahkikata baş bazı neşriyat yapıldı. Bu husus H miidürluğünden; müracaat td!lmesi. Telefon Sinop. a uğrııyarık avdet 
ı.cr. ta kendisine müracaat ettiğimiz Olomob/ //er filminde görmek isıeyen bu meş- Is b 1 - edecektir. 
r:·ar tamir edildi İstanbul Sıhhiye müdürü Ali bur ardstln peresdştirlan Serpuhi Hanımın 13631 ikraz tan u: 

2 .J;ı · Muracaat mahalli: fsıan1ıı 
0'ırtmada Ankara telefon Rıza Bey demiştir ki: MELEK Sinemasına numara~ı deyn sen~di mu~ibin- THEO REPPEN ~leymenet hanı altındaki yazı. 
i·af hatları temamen bo- "-Gerek kızıl, gerek boğma Motosikletli Zabıta/ koşmakıı ve aynca gösterilmekıe ce Emnıyet Sandıgından ıstık- VAPUR ACENTALIGI hane. Telefon J. tnıılıııl ı ı5.ı 

olan V E iti ! E V L 1 L E R raz eylediği meblağ mukabilin- NORJSKE LEVANT LlN1E 
;u. Hatlar dört gün de- ca :;ıbadırn mŞecburi olan hastalık be/ed/ge memurları son de-rece komik vodvl~nde 1 de Sandık namına merhun bulu Norveç J;ıandrrah (Sando) vapuru 
:ıı mütemadi tamirler- lar an · imdiye kadar bu şe- candan yürekten gUlmekt~dırler. nan Kumkapıda Çadirci Ahmet 17 Martla lırnanuıuza muva~c.letle v_e 1 ra dün sabah açılabil- kilde ve naz.an dikkatı calip • . . Anvers - Hamburg ve Oslo ıçın emtl- llllf~ .. ·~----~ ... Yelkenci vapurları ~ hiç bir ihbara tesadüf etmedik. Otomobillerin süratint mil çeleb~ mahalle~ınde Peşt~malcı ai tahmil e<1eccktir. Fazla tafsilat i-

! ~ıra telefonu ıfimdilik tek Bu sene bu kabil hiç bir salgın kontrol ediyor T E p L· B A Ş I sokagrnda esk1 2 ve yem 6 nu- çin Gala tada Mumbanede Eılri Loyd Karadeniz !Oks ye sür"aı posıası 
t · Cı maralı ve doksanbeş arşın arsa Hanında Theo Reppen vapur acenta-
)eyebilmekted •r. Di?;er yoktur ve vukuat Istanbul gibi Otomobillerin 20 kilometro- üzerine mebni üç kattan ibaret lığına müracaat. Telefon, Beyoğlu ''ATAN 
-,akında yapıl<M:aktır. nilfusu 800,000 i geçen bir şehir dan fazla süratle gitmemeleri GARDEN BARI beş oda, bir sofa, bir mutfak, ve 2274· -
Til~ hatlan da, tamir e- için tama~en m~ferit addolu- hakkındaki !kontrol günden Her akşam müştemelatı saireyi havi bir ha- Fatih Sulh üçüncü Hukuk Hakim-

vıpuru 19 ( ~ b 
Mart yarşam a 

redır. nacak vazıyettedır. güne sıkı bir tarzda tatbik edil- 1 R ssı·v . d . h' d liğinclen: ltllltllftllMllUllltltlU.Utılt.111ıııtıııı11111111 llt•lllllltlJI ııuı illi uııumıııııtu11111111rıu11r1111ııırntt11uffHflllll Ü TZE TA A v nenın tam~mı va e~ı ıtamm a Ç•ruımbada Beyceyı·z mahalleain- gOntt akfamı 6da Sirkeci rıhbmından 
mektedir. r motosikletli sey- borcun verilmemesınden dolayı -.-

;
1Mllllyet,, in 

Buıta lıı y ..ı 
ltllm•c-ııı 

SOLDAN SA~: 
~ ..... (5). 
oyun alr.ai (2). Ahenk (3), 
istifham (2). 

(6). 
i3. Yükaeltmek (3). 

ada kalan eser (2). Maa
t (2). 

( 3). Ciltte ıiyah nokta 
(3). 

)"1111 ıJui (2). Ciier (3). 
Yama (2). 

eoıencelarl 
" LİDİNA FORTUNA de koca dede caddesinde 219 No. ha- hareketle dognı [Zonguldak. lno-

rüsefer memuru mütemadiyen satılıg-a çıkarılarak iki bin üç nede mukime iken mar•~ aldlye do>--· bolu, SamJuo, Ordu, Gireııın, 
bu kontrolu ifa etmekle bera- LA KREOLA ve yüz lira bedel ile müşterisi na- ıa-ile elyevm Maknköyilnde emrazı , ·- Trabzon, Sürmene ve Rize] ye 
ber bir kısım zabi.tai belediye mma kat'i kararı çekilmiş ilı:en akliye v~ asabiye haat~aneainde .tah- gidecektir. 

,,_ g""'i::t yerlerinde ANDİS l)aletosundan b .. . tı tedavıde bulunan Alrif Bey kenme-
memuru ""' '""' ?1ter~ yu~de on zam ı~~ başka si Neyir Hanımın hacrile umur veu- Tıfsillı için Sirkecide Yelkenci 
siper alarak süratli giden oto- mürekkep yeni program. Azim bır muşten çıkarak muzayede yetini rliyet etmek llzre zevci doktor hanında klln ıcenıesine rnüra· 
mobilleri çevinnelktedirleır. Mo- ra betler aıekıedir. bedelini 2530 liraya i.b- Feyd Beyin vlı•i tayin edildiği al!ka CUL Tel Jsunbul 15!5 
tosikletli meınurlarm adedi te- Tepebatı Ti- Iağ eylemiş olması cihetile mez daranın malOmu olmak lbre illn oJu.. •-iııiiıiiıııiııiilliiiiiiiiiiıııııiıiiıiıll-•I 
zyit edil~cektir. Emrin ta.ıtbi- fEMRIMANETt yıuoıundı kur hanenin 19-3-930 tarihine n;;u;;;.r;... -~~~===~--
kinden bugüne kadar 500 e ya- bu akşamı saat müsadif önümüzdeki çarşamba Dr. HORHORUN 
km ceza kesilmiştir. Bımlar a- ıı.SOdı günü tekrar son müzayedesinin eucamıe ııtzıı butalıtlar te-
rasında mükerrer ceza görenler Gölgelerin icrası ve muamelesinin ikmali davlbaneel Beyotla Totatllyu 
de vardır. Bu sayede kazalar yınşı mukarrer bulunduğundan talip yamada .Melı:tep Sokak 15 .Ma-
şayanı memnuniyet bir derece- 8 perde olanların mezkfir günde niha- ayeıı• her rta sabalıtaa atfama 

de azaknı:ı,-tır. Matmazel Yull yet saat on beşe kadar Sandık ~-.,-·---------

TAVILZAUE VAPURLARI 

Monta.um İzmir postası 

! perde idaresinde hazır bulunmaları 1ü latıuılıal ikinci TICllret Maltkeme-
lalıl ldlmecemtıda Rusumatın yeni Tercüme eden zumu ilan olunur. .ın.ıe..: 
balledllmlf "tll Piraye Fuıı Sultanhamamında Kendroı Hanı :\luun 17 inci pazartc i gü-

YUKARDAN AŞAOlı nıotörler i H . . altında manifatura ticaretile mlitte- nü akıımı 1111 on yedide Sirkeci 
1 - Çilekq (7). anım d 8'.'yofla lkincı icra M-arluiun- gil iken mukaddema mahkemece ff1i nbumı.odtın hareketle Gelibolu, 
2 - Zaman (2). Ruswnatm İngilterede yapı- İh . .1 an. ama hükmedilen manifatura tüccarm-
3 - Azar (6). la . k k k" .. l tıra 1 anı Bir deynin temini istifasi zimninda dan M. D. Şirinyan Efendinin mua- Çnnakkıle, Edıemit, Burh:ıniw, 
4 - Snllaadır (2). Tavlayı - . ndeyeniki~ . ":çad çhı t~ .. 1P fotor e- "Kibrit kutularının (defterlerinin) mahcuz ve furubtu mukarrer açık ve meUitı lfl&aiyesinln "Unyona/' kalbine Ay»•lık, Dıkili ve umir iske· 

tan (3). nn n sı a a un ımanımı ıalahı'' b•kkmdıı iatibaal olunanl9 Ni- Boik markalı ve btitiln akaaıni tamam mahkemece ahiren karar verilmit ol-
6 _: Haricı.,nin aksi (6). za gelmiştir. oan 1928 tarih ve 749 numerolu ihti- ve itler vaziyette otomobil 17 Mart duğundan alacaklıları masaya kayıt 
6 - Çiine (2). Çocuk doiartaıı Bu müsallah motörler neva ra beratı bu defa mevkii file konmak pazartesi günü saat 10 dan 12 ye ka- ve kabul olunan alacaklıların ünyon 

(3). . . .. . - üzre alMıre dnrüferai v.,a icar ecli- dar Taksimde otomobil durak mahal- sendiği intihap için tayin olunan 19 
7 - Bir oöz (6). kısı ıkmal edilmek uzre Ha~~e leuğinden talip olanlann C'-alataılaı !inde funıht edileceğinden talipleri- Mart 930 çartamba gunü saat 14 te 

itlerine azimeı, ayni iskelelere ~er 
yarak avdet edecekıir. Yemiş 

Tavilzade birıderl~r. T~lefon 

ı.ıanbul ülO 8 - lsıın... (1). alınmıştır. ~uawnatm daha uç Çinili nbtmı hanmcla Rober Feniye nin mahalli mezkı'.ırda buhuıMalı: me- mahkemenin iflh odasmda hazır bu-
9 - !erasati nefiı ..ı.ibi (7). motörü yolda bulunmaktadir. .w-tı.n ilia ohm.r. muruna_ müracaatları ilin olunur. lunmalan lüzumu illin olunur. ..••--------·--



Fabrika nerede 
yapılacak? 

Emanet \ Te Polis Heniiz müracaat 
tahkikatla etnıediler 
meşgtıl 

-·---

M. Mekteplerinde 
---~···,...__ 

muvaffak oldn. 
Jstanbulda mektep 

buhranı yok 

anı 

·ı 

• 

Kaid~ıı İn tasla 1 .. 
mutPcanis dpo 

b 

Tahir Kevkep 
Beyin beyanatı 

Cemiyet reisi Fe
rit Pş.nın izahatı 

~ 
~enlerde Galata'SaI"<IY mer

k~~de bir tütüncüye ve evvel
Kibrit inhisarı tarafından, ki gun de seytıüsefer merkezin-

bir kiıbrit fabrikası yapdacağı de bir şoföre atıldığı iddia olu- İnhisarlarla mülhak bütçe-

Şehrimizde bulunan ilk ted
risat müdürü umumisi Ragıp 
Nureddin Bey ilk mekteplerle 
Millet mektepleri hakkında 
tetkikat icrasile meşgul bulun
maktadır. 

Bu itibarla su kaide 
nüfuz ediyor. 

i 

~ı ded~kodularımiicip c 
1 

:' 
Taksım abidesinin tamiratı 
a'/J. -~a~r ilana! edileceı~ ~ 
D':1"?lfunun jeoloji müder: J 
Mfili·k Beyle profesör M. ş-' ,; 
tahta perde içinde yapılmı 
olan bu tamir. atı yakından : 
kik etmişlerdir. 1 · 

Aliye Ha11ım tatlcvap edilirken 

Muhakeme nasıl oldu? 

Herkes biribirine soru yor: 
Aliye Hanım nerede? 

Reisin ihtarı : "Fakat 5 sene zar
fında bir cürüm yaparsanız .. ,, 
Üsküdaıra Madam Mıamıiği, Berger isimli keman muallimi 

ıneseıesi dolaıyisile ta/banca ile cerheden Aliye Harumm muha
k~i:nin nak2ıen rü)'etine devam ve Aliye Hanımın ~kfuni 
~ ile intaç olundu. Dün saıbah erkenden bu davayı .d~~ek 
ısti'.)'en merakldar adliyeye g.elmiş bulunüyorlardı .. ~~~ ve 
İstarııbulun tanmmı'§ aileleri gelmişi.erdi. Herketı ibinbinne so-

ruyor: 
- Aliye H. acaba geldi mi? Gelirken~- gö~ti. 

!Jalbuki Aliye H. ·kapalı biT otomobille ve vekliı Sa_dı 1:'7:3 B. 
ıle birlikte adliyeye gdmiş, doğruca Baro salonuna gıtmıştı. 

Bir iftri muhakemenin rüyıetinden sonrn reis Hasan Lutfi B. 

emir verdi: 
- Aliye Hanıımı çağırınız •.• 

• Mıaznun acele biraz da sinirli adımlarla içeri girdi. Aliye H. 
eski ııiyah ve s~ kürklü mantosunu giymiş, ayağında beyazlı 
SııyalıJı mevsimlik bir iskarpin bulunüyordu. 

Aliye H. istiçvaplara cevap ı N akz~ ittiba ~arıın:ın~ soın
Vererek hüviyetini izah ettik- ra muavın Cemil B. ıddıanaıne-
ten sonra devam etti: sini dermiyan etti: 

- «Bekarım ve mahldiıniyıe- - «Ali'.}'e Hanımın Ma<lam 
tim yoktur Mamriği 1 haha h:.stalığını mu 

. • · . cip olacaık şekilde rövölver ile 
Bu ıstıçvaptan soııra Temyız ceııhettiği mahkeme zahitna

nakiz ilamı okundu. Bu ilamda: melerinde muharrer deliiil ile 
- «Filin 457 inci ınaıdde daıi- sabit olduğundan 456 mcı mad

resi.nde silaJı ile U:ra edilmiş ol- de ile tayini cezasım ve aleti 
'nası takıbi şikayete bağlı ah- ceırhin ta/banca olması dolayisi
'1alden olmama-sı ve 46 inci le 457 inci madde mucibiDCe 
l'lladdenin de filikası görıülnıedi t~idi cezasını ve 36 m1:ı mad
!İitıden verilen k.a.ı:arm bozuldu- de delalıetile ileti cerhin mü-
t:ıı" yazılıyordu. saderesini talep ederim". 

:Bu esnada Aliye H. resim al- Sadi Riza B. müdafaada bu' 
lllaık.la uğraşan gazeıtıe fotıograf lırnaralk hiç olma.zsa ceZanın 
objektiflerinden saklanmak i- tecilini istedi ve tecil seıbeple
'"1n mütemadiyen mep olu- rini izah etti: 
~. kalı mantosıın~ y~~ - «Kadmılığıırı hıisUscyeti ııh
~al<brıy<ır, kAh elilıe yiWünü valinıe vıe mahkumiyeti sabın
kapıY'Ordu. Sadi Riza B. nakza sı ibulunmaması, ahlaki hazıra
ıttiba olı.uınıryarak ~r edil- sının bir daha cürüm yaprnıya
nı~ini talep etti. M.uaıvın Ce- cağı.na zaman olması ıwktala
trııl B. mükabek etti: nndan tecili isterim" Dedi. 

- 456 mcı fikra aşındJncı 
&ilah oluırsa dava si.rkıit etmez. 
.itiyor. Nakza iıttiba olunması 
lazımdır. 

Sadi Riza B. cevap verdi. 
- Şimdi hukuku umumiye 

'davası sdkıit etmez diyen iddia 
lllakamı evvelce eder ckmişler
<li. Bu iti·raza Cemil B. cevap 
verdi: 

- Makamımız mahakim ka
rarının hüsnü s;iretle ifa ve in
f azrna memurdur. Yanlış gör
düğünıü tashihe çalışır. 

Karar 

Maıhkeme >heyetıi müzakere
den sonra karar verdi: 

Reia maznuna sordu: 

- «Senin bir diyeceğin var 
mı? 
-Hayır. 
Yarım saat S'Ollra Hasan LUt

fi B. kararı tefhim etti : 

- Cerh sabit olmustur. An
ca!k adi mahiyettediır: Bumııı i
çin 456 mcı maddenin birinci 
fükrası mucibince 1 ay hapis ve 
silfilı noktasından altrda biri· 
nin ilavesiJ.e 1 ay 5 gün hapsi
ne 10 lira cerrahi masrafın 
müşt.eıki yedine tesılimine ve 
aleti katil olan silaıtım miieade
resine ve hapi6 cemsıırım tecili
ne ittifa!kl:i karar verildi". 

Kararın tefıhimini müteakip 
Hasan Lutf1 B. maznuna ihtar
da bulundu: 

malfımdur. Fabrikanın inşası nan dayaklar ıhakkmdaki tahki- l.erden ücret alan mütekaitlerin 
kesbi katiyet etmiştir. NiS'allm ka'1:a devam edilmektedir. Polis tekaüt . maaşlarının kesilmesi 
birindıe, fabrikanın hangi mm- meı;kezindeıki day>aık hadisesile hakkında emir verildiğh · ve 
taıkada yapdması lazımgelece- Po~s ~ü~iriyeti ve seyriiseıfel"- mütekaitlerin de bazı teşeıbbü
ği hakkında bir heyet, İzmit, deki hadıse ile de Emanet mii- satta bulundukları yazılmıştı. 
Bursa havalisinde son bir tet- fettişleri meşgul olmaktadır. Bu husınıta Mütekaitleor cemi-
kik yapacaktır. yeti reisi Ferit Paşa şu fr.ahatı 
Heyet İnhisar K (" . k vermiştir: 
umum müdürü ıymet 1 bir Tiır - «Başvekalete ve diğer ına-
;.:n.:.;~~ r-· mu[oYibbl kamata cemiyet tarafından va-

··-:t-·-- ki olmuş bir müracaat yoktur. 
brahiın, profe- Cemıyete oe ı "' 
sör Mazhar, ne- p teıbr 
batat muallimi ~ofesör Mears 9'/5 Ame ;::amı;f1~~ K:ü 
Nuri B. !erden rıka Darülfünun ve tıekaitler maaşı' 
müteşekkildir. Kollecinı"n l' tarını mu~assasJ.ar_ ı ile 
Faıbriıka ve in- se am geçınemedikle-

hisarm diğer İ§- Darülfiinunumuza bil- rinden bu :kati-
leri hak'kında d · l yattan mütees-
Tahlr KevkepB. ırnıe < üzre buraya siır olacaklardır. 
şu izıaıhati ver- gelmiştir. Avnıpanm bazı 
mİ§tir: memleketlerin 

- «Sinop veci- Tahir Kevke, - de devlet bütçe-
varmda yapdarı Bey Karnegi müessesesi profe- si haricindeki Mütekaitler 
tetkikatın neti- sörü sıfatile profesör Eliot Me- müessesatta ça- cemiyeti reisi 
cesi raporu İktisat '\llekaletinde ars'in şehrimize geldiği gaze- lışmağa mukte- Ferit Paİja 
tetkik edilmektedir. Nisan zar- telerde yazılmıştır. Tahkikatı- dir mütekaitler 
fmda, İzmit Bursa ?avalisinde rruza göre Mister Mears mem- bulundukça hariçten bir kimse
y_apdacak son tet~iık seyaha- leketimizin yabancısı değildir. nin istihdamı memnuduır.Mem
tınd~n sonra, fabırık~ yapı- 11919 senesinde ceneral (Hari- lebıtimizdeki müesseselerden 
1aca~ı =ııı:~a taayy_:ın ede- yord) komisyonunun iktısadi ıbir çoğunda çalışan mütekait
c.e~tır :. Mevıkıtn taayyun.etme- mütehassısı sıfatile memleketi- lerin meomuu yüzde onu bul
~mı muteakıp derhal fabrıkan~ mize gelerek tetkikatta bulun- maz. Diğer memleketlerde ol
ı~şasına b~şlanrl~ktrı:. Teşn- muş ve sonra 1919 ve 1920 se- duğu gibi bizde de bir kanun 
mevvel n~hayetın~e m~~ nelerini Amerika A!aşe kome- vücude getirilirse ifayi hizmete 
~~en ıkmal edi~erek kıbnt rsiyali sıfatile burada geçirmiş- muktedir mütekaitler işsiz kal-
ımaline başlanılacagı kuvvetle tir . akl d r 
·· · ed"lm k d. · mıyac ar ı •. 
umıt ı e te ır. 

Burada bulunduğu sırada Yeni yapılacak askerf ve 
mülki tekaüt kanununda eski 
mütekaitlerin teralkkilerini te
min edecek mevat ilave edile
cektir. 

Bizde ilk esaslı kibrit fabri- (Asri Türkiye) diye bir kitap 
kasr bu olaıcak~. Ymni sene tertip etmiştir ki ihtiva· ettiği 
ev_;ıt'.. bazı yahudıl~ tar.af~ ·haplardan her biri başka başka 
K1;1çuk~kmecede bU" ~rıt f_a- mütehaEsıslara yazdırılmıştır. 
brik.ası mş.asma teşebbus edil- Ezcümle iska babını Nafia Ve
mi§'Se de ecnebi rekaıbetinden kili merhum Süleyman Sırrı B Bu takdirde, mütekaitlerin 
akim 'kalmıştır. Fclırikıınm in- maden babını sabık Maadlı; hariçte iş aramıyacakları şüp-

Sehri:ınizde Millet mektep
lerinin son devresine devam 
edenlerin imtihanları netice
l~nmiş ve müdavimlerin tak
riben yansını teşkil eden ( 20) 
bin kişinin muvaffak oldukları 
anlaşdmıştır. Yakında şahadet 
nameleri tevzi olunacaktır. 

İmtihanda muvaffak ola
mıyanlarla henüz okuma ve 
yazma bilmiyenler gelecek se
":ei. ted.risi~e iptidası olan Teş
nnısanı ıptidasıncla açılacak 
yeni devreye devama mecbur 
tutulacaklardır. 

Bu sene tedrisatın (4) ay
lık devre olarak yapılması 

ı dolayısile bu seneye ait tedri
' sat ikmal edilmiştir. 

Diğer taraftan lise ve orta 
mektepleıde ikinci yoklama im 
tihanlan yapılmaktadrr. Bu 
yoklamalara ( 8140) kız ve er
kek talebe iştirak etmiştir.Se
ne nihayetinde de son bir yok
lama yapılacak ve notlann va
satisi (3,5) tan noksan olan 
talebeler gelecek senei tedrisi
ye iptidasında imtihana tabi 
tutulac.aklardır. 

Bu mektepleri tetkik eden 
Maarif Emini Muzaffer Bey, 
vaziyetin mucibi memnuniyet 
olduğunu sö'ylemiştir. 

Muzaffer Beyin izahatına 
göre, şehrimizde mektep buh -
ram yoktur. 

Bir sene zarfında 34 kadar 
y~ni tlkmektep açılacağı gibi 
bır orta mektep te küşadı muh 
temeldir. 

şasile, 600 bin liradan fazla pa- umumi müdürü Cemal Bey ıheısi.zdiı:. 
ra dahiJ.de ~1~ oJ:ıcaktır. İn- Tiirkiyenin beynelmilel müna~ _;_ _ __,____ İstanbul orta mekteplerinde 
hisaır idaresı;ıın ,,vandatı geçen sebetleri babını Salih Kera- Ihsan Bey tedrisatın muhtelit olarak ya-
seneye nazaran % 20 artmıştır. met Bey yazmıştır. Profesör pılması henüz bir tecrübe ma-
<:'eçı:11. sene 1 milyon. 740 bin Meaı:s Türkiyeyi anlamıt hiyetindedir. 
ıı_m ~dı. :su sene 2 mil}"Oll 150 ve sevmiş bir adam ıııfatile ki- Sabık Bahriye vekili Muallim ve bina itibarile mü-
bin Hrayı bulmuştur". tabını Amerikada neşre kalla- Jd" hün ıbirtasıarruf temin eden bu u 

şmca Amerikanın o zamanlar lstanbula ge 1 sulden iyi netice alındığı tak-

Müskiratta Türklüğe şidde~ bir düşman- Sabık bahriye dirde diğer bazı mekteplere 

U j 
.. d" ı: b 'k lık besleyen teşkilatı ayaklan- kili thsar -~ teşmili mümkün olacaktır. 

mum mu ur ıa rı a- mıştır. Profesör Mears hiç bir ve d 
)arı teftişe başladı. tabı bulamıyarak kitabı bizzat ~_,~.:,aragealı-, Yeni mektep binalarından b kalın ,...,. ....... ~ köylerde yapdanlar açılmıştır. 

Müskirat inhisarı umumi mü- neşre mec ur ıştır. Ame- mitti ı: thsaı İlk tedrisat muallimlerinin 
dürü Asım Bey mfu:ıkicat fabri- rikalılara haTJ?ten. so~ra. ilk de- Bey Ü.sküdard; maaşlarına baremin tatbiki il~ 
ka ve imalatanelerini teftişe f~ olar~~ ?aki~atı bıldi~n bu 'hemşiresinin ıh haık'kı müktesepleri iıhlfil eıdil-
b 1 

kitap buytik bır rağbet gormüş sinde ikam• · k aş amıştır. tür. Am.e. n.'k. ada .. bugün hakla- netme ektedı'r. mıyece ve Baremin ahkamı 
Asııın Bey Kabatıaştaki depo- d hüküm umumiyesine göre lazım gelen 

nun iqşaatmı da gözden geçir- mız a suren dostane Sabrk v~kilir muamele yapılacaktrr. 
miş ve hazirandan evel iıkınali Avrupaya gic ' için emir vermiştir. ceği söylenmek Barem dolayısile hiç bir mu-

Likör tabri!..:ası tedir. İhsan Bey a~limin maaşı azalmıyacağı gi-

Yapılacak olan liıkör fabrika
sının inşasına da nisanın onun
da başlanması 1ıakarriir etmiş
tir. ...... __. ......................................... .... 
polis elinden tutmuştu. Kapı
daki otomobile sürüklüyordu. 
Üst katta Adnan Bey yere yat
mıştı. Bana: 

• •," •", •• •,, ................. ~·-· bı maaşı aslilere göre bir kısmı 
zam da göreceklerdir. 

essesesi tarafından milletler a
rasında fikri teması muhafaza Muallimlerin terfih ve ce: 
etmek vazifesile Avnıpaya zalandırdma kanunu layihası 
gönderilmiştir. (Kamegi) mü- Heyeti Vekileye tevdi edilmiş
essesesinin bu vazife ile meşgul tir. Bu kanun kıdem zamlan
olan kısmı Kohimbiya Darül- nın kaldınlmasile husule gelen 
fünunu müdürü Doktor (Bat- vaziyetin düzıelmesini temin et 
ler) in riyaseti altındadır. Pro- mekte ve memurların tecziye
fesör (Mears) in ilk merhale !erine ait ahkamın muallimlere 
olarak İsvic;rede Cenevrede ne gibi ahvalde tatbik edile-

M. Şapü de, ~de için kul~ 
nılan taşların çok fena old 
nu. te~ etmiştir. l+k:i prof~ 1 

aıbidenin vaziyeti hakkında 
rapor. h;ı,zırlı)73ca!lı:lardır. 
Abıde kunisıyonu bu ra 

nazarı dikkate alarak Jaz~' 
len tedabi".1 ittihaz edecekj 
M: Kanonıkayı, hatalarını , • 
mıre davet edecektir. Abide 
çatlryarak döküLmekte olan 11 
parçalarından alınan nuınu1 ıl 
lc:1" J?arülfünunda muayencl , 
d;lımş, bU11!aım gayri müte , j 
ms olduğu için suyun nufuzı ·• . 
m~sait okluğu anlaşılmış · 
Dun bu taş nümunelerinin rr · 
Y~~ei h~rdclıiniyelerini yal• 

1 

~~c:rrıs Malik Bey bir muJıl'. 
nrımıze denıi5tic ki: 

- «İşin bi<lt:-etinde alı 
taşlarının mükemm<:i · • 
~ ebc?iy~n payıdar olaca&ı 
d1a edılmııti. Zaten ıbiz ahit 
nin yıkılacağını söylcmis de ' 
!iz. Yalnız kaide için kullanılı 
taşların iyi cinsten olmadığı ' 
ve tesiratı h<l'Vaiye kaITısn:f . 
sathen tahallül edip parça p; 

Ç. ~ dö~ülece~iı:ti iddi<: ~. işt" ı 
Şımdı bu naıki , " dıfer mü 
hassıslar tarafından, batta 
zat M. Kanonikanın vekili K 
M_~ tarafından ka'oul ecl; 
mıştır. 

Geçen sene M, Kanonika !.!" 
tihfaf ve istitıza ile benim iıı • 
sürdüğüm Silikataj usulün 
tatobiki pek gülünç olduğuncl 
bahsetmişti. ~ 

Halbuki kendisinin vek 
ça~l~an taşların ancak silii 
taJ ıle tamiri mümkün oldu· 
niı söylemektedir. Ve bugüne 
•kaide taşlarındaki deliıkler si 
kataj ile doldurulmaktadır. 

Gene teıkrar ediyorum ki l 
taşlar, zannedildiğinden pc 
fenadır.Bugün husule gelen 
likler kapaınmadığı ve yağm~ 
sulamım nufuzwıa mani olu:4 
madığı ta:kdirde kaidenin kı ı 
mızı renkli taşla:rile tczyinf 
kıs:ımlarından bir kaç sene z 1~ 
fmda eser bile kalmıyacaktııi 
Yapılan tamiratla kaideni 

mıthafazası mümkün olup o~ 
yacağı ancak gelecek kıs g 
tikten sonra anlaşılabilir. H 
halde memleket'mizde hu 
-.e inşaatında kullanılaccıl· ç 
iyi taşlar vardJII". . 

Bınıdan sonra abide yapı' 
ken müteyakkız davranıla 
taş nümunelerine dikkat etm 
ve nümuneleri Dariilfi.İonun 
taıhlil ettirmek lazımdır." 

Eytam, Eramil 
maaşları veriliyo - Yüzbaşnn, beni Basri 

vurdu, dedi. 
Diğer 3 phidin dinlenme

sinden sonra maznun vekili 

(Enstitü Üniversiter) de kon- ceğini göstermektedir. Eytam, eramll ve müte'kai 
feranslar vermiş, sonra 975 Kadık~y orta mektebi nin üç aylrklarınm tediyesi 

- «Keyfiyet müzakeıre ol~
ilu. Biz evvelce cürmün mahı
~'~tini ter.oyizin <le tastik ettiği 
Veçihle adi cürüm olarak tavsif 
etıniş, ancak şahsi şikayet ol
tıı<u:nası dolayisile sıikut kararı 
\'ermiştik. Halbırki Temyiz 
~tıa.lııkemesi aşındırıcı bir silah 
•le cürmün ika edilmiş olmasın
<.lan dava şttküt etmez diyor. 
Mahkeme nakza ittibaa karar 

- Ma}ılkumiyeti sabıkanız mahkemeden bir talepte bulun 
ycık. Asil bir aile nezdinde bü- du: 
yüınüş olmanı~ ikinci. bir <:.~- - Arza mecbur olduğumuz 
rüm iıkına imkan vermıyecegı- bazı hakayık vardır ki davanın 
ne dıtlır rnalııkemede kanaat ha- hafi olmasını icap ettiriyor. 
siıl olduğundan cezanız tecil e- Hafi olmadıkça ne müekkili · 
dildi. Fakıat 5 sene zarfında bir miz ve ne de bizler bu hadise
c:ürüm yal?.a.:.s~rı:.~~kemr ola.- den amme huzurunda susmak 

Amerika Darülfünun ve kaile- K dık.. bugün başlanacaktır. 
cinin selamlarını ibli.ğ etmek · a oy orta mektebi mü- Tevziat bir hafta devam ed 
ve Darülfünunurnuzda bir kon- düriyetine müdür muavini Ne-cati Be t . ed.lmi . cektir. 
ferans vermek üzre memlek'1i- Y ayın ı ştır. ıımıııı111111HHııııumuuıııııtııuıumı1111111111111111ıııoııu 

;ı,k ceza gorursuıruz · . mecburiyetinde kalacağız. 
\· -·~d·u 

l • * * * ..<. Mahkeme karar verdi: 

Ak ,ay ciııagefi daVaSl Şahitlerin istimamdan sonra saru maznundan sorulacak mevat 
den yüzbaşı İsmail B. şu şekil- h~da bil!hare karar veril -
de ifadede bulundu: mek uzre. dey~ muhakemeye A.rı Ak~arayda karısının dostu 

fi• ıan T~:yi katleden tüccar 
.. n>et Basri Beyı·n muhakeme o•ne d.. .. 
tels dun. devam olundu. Dünkü 

e e ıstima edilen şahitler-

_ Vak'a gecesi arkamdan kar
1 

.ar vfb~ııtı~ğ ~ava şahit-
. ban sesi işittim. Oraya enn ce ı ıçın art sabahı-

bır ta ca . B • bir na talk olundu. 
doğru koştum.~· Ba~n - eyı -

M. El/ot Mears 

cereyana Mister (Mears) in ö 
zamanlar için büyük bir cür' _ 
et sayılan kitabı az, çok i.mil 
olmuştur. 

Profesör (Mears) 1920 ae-
nesindenberi Kaliforniyada 
(Stanford) Darülfünununda 
(Coğrafya ve beynelmilel ti
caret) kürsüsünü işgal etmek
tedir. Geçen sene Karne.ıti mii-

ı 

mize gelmiştir. Bundan sonra Erkek muallim mekte- naklen tayini hakkında ade 
İskoçyaya giderek Edinburg binde konferans ma!U~at bey~ etmiştir. 
ve Glaskov Darülfünunlarmda Faık Sabrı Bey, matbaa 
üç ay kalacak ve konferanslar 16 Mart 930 Pazar günü ak- vaziyeti mucibi memnuniyet o 
verecektir. şamı saat 19,45 te Doktor İh- duğunu, son bir sene varida 

san Şükrü Beyfendi tarafından nnı yüz bin lira fazla olduğu 
Profesör (Meara) in bugün Erkek muallim mektebinde söylemiş ve şunlan ilave etm" 

saat dörtte Darüfünunıımuzda (Dimağ nasd çalışır?) ünvanlı tir: 
vereceği konferansın mevzuu bir konferans verilecektir Ar-(Coğrafyanm iktsadiyatla mti- zu edenler teşrif edebilirl~r - Liselerin ikinci devre 
nasebeti) dir. Amerikalı ilim, · taplarının yüzde seksenini 
on sene zarfında memleketimiz Devlet Matbaası basılması ikmal edilmiştir 
de go'"rdügu" ·· farkları ifade ı"çın· De 1 Muhtelif Vekaletlerin &ip · 

. v et matbaası müdu·· ru·· ı 
kafi derecede kuvvetli kelı"me F eri de matbaamıza verildi aık Sabri B. kendisinin Anka- · · · k V bulamamaktadır. ıçın ış ço tur. aridat artm 

ra orta muallim mektebı"ne tad ır._ 
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rı;Fikir, 1".lzalı, .. ~Q~~!_y_~_~:t, _____ .. .!.!!,~~---
i: ;~-;~t·-·-7 ~;~y~~;;~~l-~--- ..m:-ı~ı -;;;:~~:-.. •ka.ye 

'\llJ.~ lı\\..tt-~ ~~ - _,, .... -----------··-- : -- ~ : 
l t "111 Umdesi "Milliyet" tir. Elim fakat muntazar netice! r la vdudıı ZJncirliyen kız!.. 

il : 
( !ı 16 MART 1930 Cuma gü~ü Türkiye sporu: artık içimizden ilelebet çekildi ~JL l>~Zur.:n cyvt:l J 

-r nun en eskı ve canlı temeli gitti .. Galatasarayın bu feci 
ı!d · yanarsınız.. Mail akşam ışığmm pembeleş ~':ı~ . .:.~~ıf;et, ei: . Galat~~ar~y ve Fenerbahçe bu akıbetinin gerek kendisi. gerek- tirdiği yolda genç kız neşeli ne 

n ~ sene ıkıncı defa olarak Tak- se memleket için en teselli ve- Dünkü kasırga matbaanın da şeli yürüyordu.. Uzun boylu 
Telefon numaraları: sim stadyomunda karşılaştı- recek noktası burasıdır. mındaki kiremitleri hallaç pa- iri,parlak ve ahenkli idi.Çehresi 

r tanbul 3911, 3912, 3913 lar. Galatasaray bu sene gene Bu"'rhaneddm" - ·b· vururken biz de A mugu gı ı sa ni.: serinliğe uzatrrken ruzgar 
i ~ O LERI ikinci defadrr ki 20 senelik aramızda başbaş vermiş Fran- lagarson saçlarım arkaya atı-

l BONE CRET rakibi olan ve dört beş senedir -;======:::;;;;;::=:.:;- d rt 1 - l boğ bu"yu""k 
1 ~ sa a o a ıgı se e an yordu.. Çıplak elleri uzun ve Tilrlı:iye için Hariç için kendisine muttasıl yenilen Fe- ı ,. ~w fırtınadan bahsediyorduk. Biri- muntazamdı . Pardesüsünün 

400 lruruı BOO kurut nere mag-lup oldu. Snnrda ga- .. ELE :. · 
7 so 1400 ,..,... _,,~" si dedi ki: :bileklerinde sıkılmış yenlerin-

1400 ",, 2100. ", lehe ve mag-lubiyet gaye olma- _ _ :"o 
- Hele şlikür uzun boylu- den iki çiçek gibi çıkıyordu .. dığma nazaran bir eski sporcu 

f ·ı b h . K k f yum. Selde kolay kolay boğul- Parlak genç kız sonbaharı 
1 :len evrak geri verilmez sı.atı ~ .. una e emmıyet ver- OCa arı lfflOaSJ m~I . . . !teneffüs ediyordu.·; Hayatt-

ı ~ı ~ ıı:cçen nuahaiar lO ~u1ruıt1~ mıydebılib1:~·. Fsakakatl oyunckula- İçımızdekı kısa boyluları t""- nın harekatını tanzım ederken 
'zete ve matbaaya ait ış er .,... nn an ınsı at anıp çı an, Laf aramızda, Cuma günü ,... 1 l" .. llri ~ Uraeaat edilir d" • · d h k "t t · l"k ret etti: gösterdig" i sıhhatli bir iştaha uu Yç•ç m . . · . ıgen e a eme ı aa sız ı Kayışdağı sırtlarını bembeyaz 1 ~etcmiz llAnlann me• uliyctıni ettiği için çıkarılarak daha görünce inanın ki az kalsın Ab- - Sizin vaydır halinize.. ile teneffüs ediyordu •.. Düşün-

kabul etmcs. "lk h f d 9 ·ı Ben atıldım·. cesi hür, fikn· temiz, kalbi asu-1 a taynn a oyuncu ı e dülfeyyaz Tevfik Beyin keha-
' kalan Fener taknnı karşısında netine hak verecektim. Fakat - Akıbet, sen de boğulacak de idi. Kırları seviyordu. Dar 
r1UGONKÜ HAVA 'aciz, şaşkın ve şirazesi dağıl- arkadan yetişen sıcak bir güneş değil misin? kır yollarını, ırmaktan, orman-
jla haıatd en çok ııı 1111 u mış bir hale gelmeseydi .Gal~- banyosu bu beyazlıkları çabuk - Evet ama, sizden herhalde lları seviyordu ... Yorulmaksı-

1 d t h kkmd eh mı etli 
1 

bir kaç saniue sonra boğulu- zın uzun zaman yu"zcbiliyordu .. .ı <tt<>O idi. Bugün riizglı o Oll a.saray .a. a e. m Y eritti ki artık Tevfik Beyfendi- ' 
• .---- b 1 d F k rwn. Ve uzun zaman sıkı etlerini ı 11;ı ban hafif bulutlu olacaktır. ır şey soy enemez ı. a at n;n son ümitlerinin de bu kar-
' senelerce İstanbul şampiyonu larla birlikte eridiğine kanaat Aramızda bulunan İ. N. Bey mıncıklayan suda ve kamçıla-

1 
I taknn önUnde ->deta varhg"ını - Ya yıldırım du"şerse.. O kalk.ar v_e kö01ııü_n. bahç.esindeki 

~.,.. kaybetmesidir ki bana bu sa- zaman da siz bizden evvel yanar , yemışlen daha uzerlerınde ge-

rici boynu dimdikti. Ve erkek 
te iki parmağı ile bir çiçek ezer 
g~bi ezeıbÜeccği bu boyuna elini 
uzatamıyordu. Kalbi adeta işiti 
lecekmiş gibi atmağa başla
ırtıştr. İkisi de hareketsizdi. İ
kisi de esrarlı bir tarzda biribi
rini ölçüyordu. Erkek nihayet 
hiç konuşmıyan kimselerin kı
sık sesile: 

- Evet doğru gidin! dedi. 
Kız muttasıl ona bakıyordu. 

Kız biliyordu ki gözlerinin nü
fuzunu ve sahte itimadını herif 
ten ayırdığı dakikada tekrar 
düşman olacaklardı. 

Meçhul adam hayı ..... , yı
kıldı. Taarruza uğramış bir ka 
dınrn feryadı yerine ne gör
müştü? 

Adam ne bekliyordu? Kız 
kaçacak, o tutacak. 

Bükeceği ellerin boş bir mü
dafaası, tıkacağı ağzın boş bir 
feryadı!. . 

r lq>'6" ~· olmuş bir taknnın 9 kişilik bir getirdim. cevap verdi: yanhaıvada tutabiliyordu.Erken 

( · ,..ı1 ~~1 ~~ lt' " Halk takvimini büv. ük bir " 
trrlan y31dırdı. Galatasara- dikkatle takip ecıen annem sımz!... cenin soğuğu bulunurken yer-

• . yın rakipleri, hasımları, F.e- karlan görünce -dedi ki: Kulak misafiri di. Her zaman böyle sayfiyede Dizini genç kızın göğsüne 
' ı lf dl t hdf dl · h 1 'k · d bastıracaktı .• Yiizünü genç kı ısa a nrin taraftarları ve dostları ne - Og"lum, Kocakarı sog-ug·u ve topragm a <t atın e yaşa-

k · d' zın yüzüne dayıyacaktı. Beklc-kadar beyanı meserret ederler- Üç giln Şubattan dört ,,.;;" ma ıster ı. ·• t Jfh t ,., _. diği bu idi. Halbuki kız ona yo 
l ,; ~ eS a ••• se etsinler, muhakkak ki Cuma Marttan. _M~i!. akşam ışığının pembele~ lunu .soruyordu ... 

~nf l k bol 1 günkii hadise spor alemimiz i- Hatrrnndı-dır ki bu kocakarı 1 tı<rdııp Y'O ••• l.da genç kız ıı.eşelı, I Kız sözlerine devam etti: · erans an pe 0 an çin bir facia, bir haile idi. l d Ak 
3- iımandayız. Başta Londra soğuğu her sene o günlerde neşe ı yuruyor u.. şamın ses ı E- . d f .d. 

. k nf Türkiyenln en eski ve kavi, soğuk, kar, fırtına, velhasıl bir siz gilrültüsü onu korkutmu- - ger sı~ e o tara a gı ı-
; , i tahdidi tesl:ihat o eran en esaslı bir müesse5CSinin o . d V k" k . k . . yorsanız, benımle beraber ge-ı ~ı ı • hald 930 senesi bir münasebetsizlik yapar. Bu mü- Tı 1 yor u. . e oş e gıtme ıçın r . . . , Bak k ld 
r~ ..... ,. .... :ı.:,ıt luy Tah hale dUşmesl memleket sporun· şahedemi arkadaşlardan birine eres[ere siJg/ef •• geçilmesi laznn gelen koruya 1 İır. mısın~z. ın a şam_ o u . . ı,..-- .-~ 0 or. da maddi manevi hissesi olan- d · · · t' y 1 1 'tın k ı çımde bır korku var. Ne ısabet 

: 
1 ıfeslihatm çeıitlcri de çok: 1 • 1 k d" B'"yle söyledim, bana ciddi bir tavrr- Sultan Aziz, fartafurtası ol- . a gınntt~~. 1•• anlı~~ egrÇ"nküe .. oldu da size rast geldim! He-
1 dıatahd'~' tıeslih-denizde ar ıç n acınaca şey ı. o la sordu: ıcap e ıgını an lyv•uU. u "f "'ld" U .. 

Kn --. bir müessesenin bir saat zarfm- mıyan, ağzına geleni söyliycn l k · d d n gu u. zun suren ve sar-lihat, havada ~ ..... ı.dı' E 1. · • , ,_. semaıo gun ayısı rengın en o b" .. 
1 
.. 

1 
"'ld" V kı 

1 teıı _..... da bütün dostlarını ve rabıta- - v ı mısın . . ıuır adammış . Bir gün Teşrifat- nuk zümrüt rengini alıyordu. san ır g~ uş e .. ç:u ~· . be l -
• ıab~vedeni~~Yrük~ ~~a~~{ larmı kaybederek yıkılışı alaya - Hayır.. çısı Mahşer midillisi Kamil Süratle lacivertleşiyordu... zdın yanın a yurumege aşa-

l ·
1 ır gum e e tahammUlü olan bir hadise teş- - Öyleyse hakkın var, bi- Bey, Cuma selamlığından son- Kız da asabi korku yoktu. ı.K d . . 

1
. .. 

,isli.hat!.· Bugün lf\ı sonun- kil edemezdi. Ben Galatasara- 1 · 1 ra kabul olunmak üzere Rus se- Fak t · b 1 k ız aıma emnıyet ı ve gu-
•.. bdidi t-'iıhattan L-'-·-- emezsın. İ 1 a gecenın azan yo ıvnm 1 b k b' b _, .,...,....,. ani ""'' k ··k firi g" natiyef ile talya sefiri 1 d 1 k .. 1.. h . ze a ışını ır ta anca namlı-. . H 1 yı Y Lur sporunun en yu - _Neyi?.. arın apara goz u ve aşın .. h 'f d 

iattyoruz. arp vasna an sek bir parçasını harap eden a- M. Dökova ve Amerika sefiri ta 1 f ktar klad ğ sı gıbı en e ayıyordu .. Son-
):ça milletler araamdak:i em feti yeni ve mevzii görmüyo- - . . . Kardeşim! Kocaka- M. Bekeri padişaha takdim e- nı vefa 

1bif:~.~ 88 ı ı- dra onudn vahşi. kıllı 
1
v
1 
e . korbakuknç 

'ı ,:aizlik te artıyor ve silAh- rum ... Kimsenin suçu olmak- n iken - ihtiyarladığı için - derken acele ile dUi dolap- Mün be . b" k laş erece e genış e erme tı 
' teslihat rekabeti devam senede ancak üc dört gün fırtı- rak: ase tsız ır arşı ma ve dedi ki· 

"' · İ di la bu sızın bu müesseseye nasılsa gir düşüncesi kafasından geçerken · 
•r: . ıte, yorlar, tıp - miş ve maalesef kökleşmiş olan na vapar, IAkin gençleri .. her - İğnetiyef Kova ile Bokyer sağında ağaçların arkasında çiğ "- Eğer birisi önümüze çı-

1 ı gıbi m~ek~tler arasmda "kıncı,, tarz memlekette ve tanrının günü. · cenaplan ... demiş . karsa beni koruyacak kudrette-
ilk tarifelen de arttıkça nenen yaprakların hışırtısını ~ın· ı'z 1 'idi sah da da ·u ti . hatta kendi içlerinde bir kaç Sultan Aziz gülmUş: · ·ti B' d b" d rd Rü a 

i wu:ıı ·=k e ~~~- şahsı kurban verdikten sonra BiR ILA VE _ Te11Mlere söyle.. Yedik- i~~ ~~d:ni:~~ ~e:·bulu~= . Kız bu son cümleyi hUzü~l~ 
·' '·Huçarbi öarilngı çe k - bütün Türlt futbolünü birlikte Dünkü "Haftanın yazısı leri bo .. .un hepsinden haberim lan büküyordu İlk yarasalar bır sesle adeta yalvarır gıbı 
'' n n e geçnıe ve "'rükl si hl'k · • l" " 1 kıran. • r'i söyledi ve adamı zincirbent et-.ti.eri ağır masraflardan su. eme te ı esını ~ev ıt .ııda "çekmek,, mastarının bü- v;ır, demiş. uçuş arını gayrı me ti 
ı ,'---k ı"çın' nasıl ~Ldı"dı" t- cc;tınce Türk ~~emlen bu tün kullanıldıg"ı yerleri guya duvarlara çarpıyorlardı. · 
...... ..., ~- nızamsız mu r t k Bu serseri, bu yolkesici, ""r-
1 dn .. u-wü- ··"--''"-'er . ve. zı sıs eme ar- toplıyabildim zannediyordum. Yı Genç kız korkunun kalbine "" 

...,~. 1
-- 15......... dd[ t lm k en/neşriyat rinden herkesi kapılarını kilit-ııden çıkan aynhğı da kal '! ? . v~ye a ta zarure- Halbuki üç şey hatırlattılar ki saplandığını hissetti. Artık teh lemeğe mecbur eden bu hay-

4 ruım · bakmal tını hi11SCtmışlerdl. şte bu sene unuttuğuma mahçup oldum· likeden şüphesi kalmamıştı. d 
ı' çaresıne 1

• • Galatasarayın müşahidi olduğu • · Varan ÜÇ ö ut, namuslu bir adam olmuı-
l iddianm neticesi olarak muz mütevali muvaffakıyetsiz- Sıne:!'.e çekmek - enfiye çek- nünü kesmeğe uğraşan ada- tu. Genç kız onu bağlamıştı. 

1 "Vrede bir konferans tOP- liklerinin sırrı bu idi .• ·Yoksa mek - sılah çekmek!.· Genç ve kıymetli şair Na- ;mı görmüştü. Bağırmadı. Bili- Kız biliyordu ki herif ona ce-
li O tılan klif yordu ki bayılmıyacaktır, uğra 

1 1• ı:t&Y~ •,. .. te üç iddia ettikleri gibi ne takımın Acaba daha var mı?• zım Hikmet yeni bir eser verdi: şacaktır. Bütün çevik vücucfile, vap vermiyecekti, fakat parlak 
~gilm~ birü~k mu~farel k~,, ak- yanlış tertibi, ne oyuncuların FELEK ~aran üç. Naznn Hikmet bu tırnaklan ve dişlerile pençele""' zaferinden emin olarak onda 

ı •- tan e enni ar- idmansızlığı ... Galatasaray gi- şıir mecmuasında en nefis eser- cektir. :ı:- hasd et~iği iyilikleri, tatlılıkla-
1 1Jllaktrr. Fransız heyeti ta- bi en eski ve kavi müessesemize lerini toplamıştır. Genç şairin n ve şaşkınlığı idameye çalışı 
, jdan vaki olan teklif pek arız olan bu afet nihayet kendi ALENİ TEŞEKKÜR yeni eserini tavsiye ederiz. Meçhul adam önünde yürü- yordu. Ona bir sürü sual soru-
ır cud" • yordu. Dar alınlı ve c!iretkar l 1 ·ı ka 1 • mev ıyetlenni de birlikte sil- Çok sevdiğim kızım Sabihamın h r "d" N yor, ve ya an cevap arı e ala -

11 ı konferanstaki cereyana rükledi. .. Ve .. - umalım ki- cenazesine bizzat teşrif buyurmak Birinci Ticaret Mahkemesinden· a 11 ı . azarları pusu kunnuş dar oluyordu. Erkek serseri ol-
ti 1icfkıil edilmesi isteniyor zahmetini ihtiyar eden ve tahriren Eskişehirde Çifci Bankası tarafı~- gibi görünüyordu. Gençti, ve duğunu güç halle saklıyabili-

! yalnız memleketler arasın ne marn vardır? .. İşte gümrük taziyette bulunan zevatı muhtereme' dan Sotirivadis biraderlere terhin e- en korkunç bir hmm:lık arzusi yordu. 
, ıgiimrlik tarifelerini indir- mütarekesi veya tarife tahdidi hazeratına bipayan teşekküratımız ı dilen ve Sirkecide Aksaraylar hanın- le gözleri yanıyordu. Kız sükutun ağırlığını berta 
, İkt arzu takdim eyler ve afiı'Ctler tcmeıı · da bulunan Tütünlerin bilmüzayide Şimdi erkek kıza yan gözle 
fe kalınıyor. ısad! mesa- teslihatı gibi isimler takılan ni ederiz. furuhtuna mahkemece karar verilmiş b k • b 

1 
t T ' raf etmek için ufak tefek şeyler 

zünden çıkacak ihtilafları cereyanın başına geçenlerin ile- Pederi: Eaat, Biraderi M. Ali olına •c!a talip olanların 20 Mart 930 a makg~ . aş amış bı: kaarruza anlatıyordu .. Ve yol bitiyordu. 
me havale etmek için dev- ri sürdükleri dava budur. pcf'! . ml>e günii v~ kabil olmadığı tak geçme ıçın onun ır orkusu- Gece çökmüş gibi idi. 

~!r araamda bir itilaf akti ile- Umum! harpten sonra dün- dirde anı veli eden glinlerde saat on- nu bekliyordu. Fakat korkan Erkek şimdi genç kızın sakin 
~ lırfilüyor. yanın iktısadi müvazenesini ye- irtihal ?a mezkCır handa hazır bulunmaları ve korkudan geri sendeliyen ve beyaz çehresini, aydınlık 
fıınun için daimf bir hakem rine getirmek için ortaya atılan ılan olunur. kendisi oldu . Genç kız yanma gözlerini seyrediyordu. 

. ki Akıaray poıtalıanesi telgraf mu- 1 yaklaşmı yüksek ve ah nı·1· 
• teş edilmesi isteniyor- ve nihayet bir konferansta mü- habere memunı Recai B. in refikası ZAYi : Haydarpaşa Emvalinden . e "' 1 Kızın söylediklerini anlamı-
ııi sahada harp kanun hari- zakere edilen bu fikrin az cok ve gazetemiz muharrirlerinden Alıied almakt1 oldu um maaş tatbik mühii- bır sesle soruyordu: yordu. Bir hayvan gibi kiza 
1
ln edildikten sonra artık varacağı bir netice vardır. din Ki.mil B. in baldızı Memnune Ha. rümli gaybettim. Yenisini kazdıraca- 1 

- Affedersiniz Delidereye h~ .-,J anmış c1arak satlerce, yor-
1 iktısadi münasebatta da Fakat şimdiki halde konfe- nım uzun müdd3tt~nberi çektiği has- ğım, eskisi in hükmü olmadığını ilan 1 buradan mı gidilir?. gunluk, arlık ve uyku hissetme 

talıktan rehayap olamıyarak vefat e lcrim. • . .. .. . . " 
iltlerin arasını açan eskiden ranstaki heyetleri tesiri altında etmiıtir. Kederdicle a·ı sine beyans Kadık y Rasimpasa mahallesi: Kız erkegın onunde dı ındık den gitmek istiyordu. 
~usullerin kaldınlmasiçin bulunduran şey şudur: İhtiyat .. taziyet ederiz. Firdeı duruyordu. Parlak ve iştaha ve Kız, kendisini ona emanet 

'M//[/get,,inedebl roma,;ı: ~ıo-- -- hah havadis çok... Ha dur bak- liman işine karıştınlmİya(;ak.1recek-. - -- iş adamını komisyon reisi ve i. 
~ bende de havadis var. Bugün ye - Şu Sedat Aliden, meb'us · - İnşallah! zası esasen tanıyorlardı. Ra-
1 '" . '*" '" I ni fakat esaslı kara verildi. Hidayetten işittiğimiz lakırdı- İki arkadaş otomobile atla- hat bir koltuk gösterdiler. 
11..ıı~_fllı Jlll -- mı ~ R e il 1 Cevdet B. telii.şla sordu: lar. dılar. Şoför Cemal sordu: Cevdet Beyin dıırlaklarında 
~...-...- ll!Uiı!!!FFl!2J JIWIU - Hayır ola, ne kararı?. -Evet,sşağı yukarı öyle! - Nereye beyefendi. mebzul bir tebessüm eksik ol-

- Şu liman inşası mesclcısi - Demek işi onlar daha iyi İkisi birbirlerine bakıştrlar. mamakla beraber yüzii san, se-
Hürhan Cahil canlanıyor. yerlerden takip ediyorlar. Cevdet Bey yüzünii buruştur- sinde garip bir tokluk var. Za-

- Ne diyorsun? Nusret B. arkadaşının bu sö- du: j ferinden emin, fakat heyecanı-
~det B. haIA heyecan için- bin 1 
ıgaranın birinden birini ya- - Yüz bin fark var. Kafi. 
k elleri cebinde odadan o- Haydi şimdi istirahat et, yarın 
\ dolaşıyor, gözleri dalıyor, ı dokuzda burada buluşur, berp-
pıüyor, ınınldamyordu. ber gideriz. 
)mç mühendis yarnn saat Genç mühendis, patronunu 
ie son işleri bitirdi. Yazıha hünnetle sciamladı. Çıktı 
~ dört aydanberi takip et- Cevdet Beyin heyecanı kesil
bu mühim işe ait dosyayı miyordu. Yarın saat ona kadar 
~· uyumasına imkan yoktu, sı.km-

Tamam Beyefendi 1 tıdan ne yapacağını şaşınnış 
det B. gözlerinde garip bir halde m!itemadiyerı sıgara 
parlıyarak zarfı aldı: içerken Nusret B. geldi. Arka-

Kefalet mektl.lbu da içinde daşının gelişi onun bi1kin halin 

Koydum efendim 1 
aşça sordu: 

On dort milyon yedi 
eğil mi ? 
Tamam ! 
Onl ın ki neidi? 

deki asabını biraz teskin etti: 
- Otur azizim. otur, dedi. 

Ne var, ne yok bakalım, anlat 
yüz Allah aşkına 1 

Nuısret Bey ondan havadis 
bekliyordu: 

- Haber sende yahu, dedi. 
Dün dört saat kaldrm. Yarın sa On ort mılyon sekiz yüz 

- Evet, evet, !bu öyle uydur- zün.e alındı: - Bu gece şöyle bir sarhoı m yenemiyen bir hal var. Biraz 
ma havadis değil, teklii bana - Yok, dedi. Rivayet her za- olmak istiyorwn. Haydi (Altın !sonra Ahmet Sami, yüzUnde 
gıeldi. man olabilir. Fakat işin ciddt Palas) a gidelim. 1 cali bir neşe ile girdi. 

- Eh! şekle gİırmesi ancak iki günlük Otomobil Şişhane yokuşunu Heyetle beraber iki hasım 
- E si bu. Demir yolu ihale- meseledir. hiddetli bir dev gibi çıktı. İki se!Bnılaştılar. 

sinden bir ay sonra liman imti- - Neyse, vaziyete göre iş gö arkadaş sırf içmek ve sarhoş Reis işe başlamak saati geldi 
yazı <Ta liman tesisi şartile veri- receğiz demek. olmak fikrile otelin banııa gir- ğini söyledi. 
lecek. - Zarfı hazırladın mı? diler. Evveli salahiyetnaıneler ve 

- Garip şeyi - Hazır. Ve içtiler, geç vakte kadar iç banka itibar mektupları tetkik 
- Bu eski bir fikinniş. Hatta - Bir işin var mı? tier. edildi. Zaten iki tarafın da bu 

bir zamanlar hükumetçe yapıl- - Hayır. işteki ihtisası malilmdu. Niha-
ması d~ünüldü, sonıra şirkete - O halde çıkalnn, sen biarz Saat on, kalın perdeli pence- yet mühürlü zsrflar he}•etin ma 
havalesi fikri canlanmış .. Tabii sinirlisin! Telaş etme, şu ha- relerden hafif bir ışık süzfüen sasında açıldı. Tesadüfen ev
doğnısu da bu! Bu sabah bizim pıshane münakaşasında, Çatal- büyUk odada münakaşa komis- veli Cevdet Beyin zarfı Reisin 
encümene geldi. Tetkik ettik 1 ca şaseleri işinde de böyle si- yonu meşin koltuklara dağılınıt eline gelmişti. 

- Netice? nirli idin, üzüldün, ne oldu, bu lar, aylardanberi dedi kodusu Ahmet Sarni sakin ve mfüıte 
- Fikir muvafık, heyeti umu iştir. Kazanç kaybın ortağıdır. olan bu ihale işinin son dakika- rih koltuğa yaslıııımış gözlük-

meyeye sevkedilecek. Ve tabii- Şimdiye kadar bu iş için ne ver larmı hazırlıyorlar. lerinin altından etrafı seyredi-
dir ki reddedilmiyecek. din. Komisyona evveli Cevdet yordu. 

- Yarınki işle alakası. - Dokuz bini geçti. Bey, koltuğunda büylik maro- Reis zarfı açtı. Ve he}«e 
- Yok. Fakat şurası muhak- - Ne diyorsun, yahu! ken çantasile girdi. gösterdi. YekUnıı zaptetti. 

kak: ki, demir yolunu alan grup - Çok az, onu netice göste- Bu hem nüfuzlu, hem zengin Sıra öteki zarfa gelmişti. Re. 

etmişti. O da ruhunu ona ver· 
mek, elini, eteğini öpmek isti
yordu. Köşkün önüne gelmişler 
di. Kız: 

- Dostum, dedi size minnet 
tamnl ..• 

Erkek, o karanlıkta da kızın 
itimatkar gözlerini ve güzel te 
bessümilnü seçmeğe çalışıyor
du. 

Genç kız devam etti: 
- Biliyorum, hayat buan 

acıdır. Kara günleri de vardrr. 
Size bir şey vermekliğime mü
saade eder misiniz? 

Sonra çantasını açtı ve erke
ğe para uzattı Erek: "Hayır!" 
dedi. O zaman genç kız iucc vo 
zarif ellerini haydudun korkunç 
elleri içine bıraktı. 

Erkek heyecan ile bunları öp 
tü. Kız herifin vahsi sakalmm 
sert kıllarını, iki d~mla göz ya
sının ılıklığını hissetti. Herifin 
serseri hayatmn ilk e v ·""' 
yaşlarım yumuk ellerinin üstün 
de duydu .. 

Kız köşke girdi. Herif yolda 
uzaklaştı ve gecenin içinde kay 
boldu. · 

Mümtaz Faik 

Mettıphler ıüubıtnı 

Konsorsiyom 
44 üncü haftanın 1 incilifini Ti

caret mektebi talebesinden 745 Ad
nan Bey kıızaıunqbr. Yazısı tudur: 

"Bu haftanın en mühim haberi kon 
soraiyom'un filen teft kkülüdür . 

Maliimdur ki, 1 ng·ili7- lira11nın ga
yritabii yükıelmeıile ka:>unızı çalan 
felaketin önüne geçmek üzre hükiime 
timia bazı tedab'.r ald•. Bunlardan bio 
ri de kambiyo itlerini idare ebnel. •• 
Milli parayı ıukuttan kurtarmak 
ınaluadile, bazı Bankaların iıtirak et
tiği, Konaoraiyom tqkiliclir. 

I• Ziraat,~ s.ı;nilr, 
Memaliki Şarkiye .Franıız ve Ru 
Sovyet Bankalarmm ittirak ettijl 
Ko--.iyom'nn aermayea.i bükU-. 
tin de yardmu ile 1,000,000 lat.W.. 
balii olmaktadır ki, aliluıclarlan:a ih
tİ)'Ka kili sörülmekteclir. 

Hayati bir meaele halini ıılaa .,.. 
nmaım ~tikran yolunda Wyük faicle 
ı..i olacağına ıüphe etmediiimis 
Konııoniyom bu hafta zarfmda ia. 
m intihap ile resmen ve filen t9f91oo 
kül~ aloha. 

Nurullah Eaat Beyin ri:raaetinde 
toplanan a....W projelerini tan.im et. 
mitlerdir. Maliye vekaletinin proje. 
ainden aonra kat'i proje tealıit ediJe, 
c:ektir • 

Çok bayırlı ııördütümüa bu .. _ 
binaiaon" a muvaffakiyetlw clilem.. 
nazarı chkkatimizi celbeden bir nokta 
Ü•erinde de durmaktan kenclimiai ., 
laınıyonı%: 

Türk piyaaaamda çıılqaa lıazı bu 
kalar bu birleımeğe dahil olme""'" 
!ardır. Bunların içinde bidayette Ka. 
aoraiyom'a en mütemayil olanlarm 
mevcudiyetini öireıımemiz hayreti
mizi bir kat daha artırmıftır. Bu ı... 
kalann devletimize müfit olabilecelıı 
bir harekete liıkayt kalmalartnı lıia 
Türkler ancak nankcirlülde ifade ede 
biliriz. 

Çok !~menni ederiz ki, bu Banim. 
!ar da "Combinaison" a dahil olarak 
vaziyetlerini tahkim etainlwı Y8 .,.1 
bilsinler ki, artık bainmızda ,..ı.. 
büyütecek değiliz. . " 

is ayni sükUnet ve ağırlıkla o
nu da açtı. 

Cevdet Bey Peisin yüz(lne ba 
kıyordu. Ahmet Sami Beye ait 
zarfı açıp ta göz gezdirince Re
isin kaşları hareket etti. Yan 
gözle Ahmet Samiye baktı ve 
kağıdı yanındaki izaya g&ıc. 
di. 

Komisyonun bClf 4zaaı da Ud 
mektubu tetkik ettiler. 

Reis yüksek sesle neticeyi 
bildirdi: 

- Ahmet Sami Beyin tekli
fi ile Cevdet Beyin teklifi ara
sında bClf yüs bin lira gibi mü
him bir fark var. 

Cevdet Bey memnun, müte
bessim doğruldu, Ahmet Sami 
Bey telaş etmedi. 

Reis ilave etti: 
- Ahmet Sami Bey, Cevdet 

Beyin verdiği yeldlndan bq 
yüz bin lira noksan vermiştir. 

Cevdet Bey kulaklarına ina
naımyordu. 

Reis devam etti: 
- İki tarafta ayni evsa ı.: fen 

niye ve kanuniyede bulunduk-J 

(Bitmedi) 
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L·T·PIVER 
PARJS· 

... FRANSA ÇİÇEKLERi \ 
KOLONYA SUYU 

EAU DE COLOGNE 
AUX FLEURS DE FRANCE 

1 E R A ş lstanbul Şubesi 
PorlumOrl L. T. P V · ·• 

Şlfll Ahmet Bey sokak No. 56 • Tel. Beyoölu 3044 

VEREHLİLERE, $/RACALILARA, uzvın 
llE J<fflflK ZAY.'rUXLARINA. HAl'lll.E 
VE SU!. V!REN 1!"-DINl.ARA,ÇOClllCLA· 
RIN 8/IYÜ/lfESINE, KEHIK /(/R/Kl/KL4 
li'INA, HASTAL.IKOAN KAL.KAIVL4RA . • 

zca, manca ve 
İngilizce Mütercim 

Aranıyor 
l\·1ill1 l\Iüdafaa Vekaletiı1clen: 

Çev:rme ( rcü şubesi için 
100, 1501iramaktu ücret.le asga
ri iki ~ene ba nıukavele hizmet de
ruhte edilmek şartile mütercim 
alınacaktır. ütercimlerin Fran
sızca Almanca ve lngilizce dillerin
den birine esaslı surette vakıf ol
maları şarttır.IBunlardan aynı za
manda iki dile veya bu dillerden bi
rile birlikte ltalyancaya vakıf olan
lar çevirme şubesinden bizzat ve 
lstanbulda ve ya diğer mahaller
den talip olacakların da istida ile 
müracaatları. 

lstanbul Liman sabili sıbbiJe merkezi ser lababelin~en; 
Merkezimize ait Kavak istimbotunu müceddedeıı iıniil cttir.Uecek teknesi ile kazanı ve makinesinin 

tamiran kapalı zarf usulile mevkii münakasaya vazedilmiş ve yevmi münakasa 27 
mart 931) tarihine milsadif perşembe günü saat 14 olarak tespit edilmiştir . Taliplerin 
mezkör inşaat ve tamirata ait kararname sureti musaddakalarını almıık üzere her gün Ga!atada 

Kara Mustafa paşa caddesinde kAin merkezimiz Levaıam şu.besine ve münakasaya iştirak edebilmek 
üzere olbaptakl kanuna tevfikan ve kararnamede mubarr('r olduğu veçhile tanzim ve imlA 
edecekleri teklif :nektuplarını münakasa vaktinden eve! mezkôr me rktzdc müteşekkil ihafo komis· 
yon una tevdi eylemeleri ve Ticaret odası vesikalannıda işbu t<' kli!nı.me d'rununa vazcylemelerl 
iAln olunur. 

-~ksürenlere: KATRANHAKKI EKREM 
Piyango n1üdüriye

tinden: 
Bazı yerlerde Liste tevzi e

denler tarafından İkramiye lis
telerinin Para mukabilinde sa
tılmakta olduğu işitilmektedir. 

l~ana ~etter~arlı~ın~an: 
Aşıkyan Parsih ve Mıiıhrandan metruk olup Aşıkyan namile 

maruf fabrika 927 senesinde bilmüzayede tekarrür eden bedelile 
talibi uhdesine ihale edilmiş ise de müşterıi teahhüdünü ifa 
etmemiş olmasından ahkamı kanuniye tevfikan mezkur ihale 
feşh edilerek müşteııi evvelden gayri ez tediye bakiye altı sene 

Ha1buki İkramiye Listeleri- ve altı müşavi taksitle 26/2/930 tarihinden ıitibaren yiıııni gün 
miz üzerlerinde de yazıldığı müddetle ve kapalı zaııf usulile müzayedeye vazedilmiştir. Ta
giru' he~kese meccanen veril- !ip olanların yevmi ihale olan Martın on yedinci Pazartesi günü 
mektedır. saat on beşten evel Faıbrikanın bedeli muhamrneni olan 100000 

Muhterem halkımızın Liste- [liranın yüzde yedi buçuğu nisbetinde kanunnen kaıbul mecaz 
, ler için her ne nam altında o- pey aıkçelerini havi teklif zarflarını Adana Defterdarlığında mü

lu.rsa olsun para vermemeleri· teşekkil satış komisiyonuna tevdi eylemelidirler. Muayyen saa
ni rica ederiz.. . tin hululünden ııonra teklif ka:bul edilmez. Teklifname bir zarf'a 

razarlıtla ~olaJ ve saire imali 
Ali ticaret mektebi mubaya-

at komisyonundan: 
. . d s a dolabı ile bir masa ve 

. .Mektep için lüzumu olan ıkı. ~ y •. d talip olanların 
"l<trın ·1 · 1 ettınlecegın en 
18 Pazarlık suretı e ıma "teşekkil komisyo-

Mart 930 Salı günü saat 14 te mektepte mu 
:ıa tll" tıre.1: aa t 1 arı. · 

Beşiktaş Omı.an memurlu
ğundan: Kemer burğazda mah
fuz 16 çeki yüz kilo odun Hazi
ne namına satılıktır. 1/4/930 ta 
rihinde ihale olunacaktır, ta
liplerin müracaatları . 

Dr. haan Sami 

Öksürük şurubu 
Öksllrllk ve nefes darlığı 

için pelr tesirli ilaçtır. 
Diwınyolu SultanMahmut türbesll8 ................... 

vazolunarak üzeri tahrir edildikten sonra teminat evrakı ile 
ik:•ci bir zarfa vazolunacak ve zarf gezalik tahrir edilerek üze
rine ait olduğu iş yazılacaktır. 

Jandarma imalathane müdü-ı Şişlide izzet Paşa sokağında Vali-
riyetinden: de a~rt~anı 11 No. _Daire. 

8 _ 12 _ Bin geyim at ve ester Koprubaşında Vahde Han deru-

1 
nunda 10 No. yazıhane. 

na ı. 
1 • 2 - Bin kilo mıh. 

yukarıda yazılı olan nal ve mıh 
Pertevniyal Vakfı 

kapalı zarf munakasa ile satın akaratından balilda muharrer emlak 
alınacaktır. Munakasa 5 Nisan 20 gün müddetle. aleni ı:ıüzayedeye 

· ·· ·· aat 14 t G d'k konulmuştur. !stıcara ta!ıp olanların 
cumartesı gunu s e e ı . .. .. . 

d 
· l'th d 1 k yevmı muzayede olmak uzre tayın o-

paşa a una a . ane, e yapı aca Junan Nisanın 2 inci çarşamba glinü 
tır. Şartname ımalathaneden ve saat ıs e kadar İstanbul Evkaf müdi· 
rilir teklif namenin tarzı imlası riyetinde Vakfı mezk()r idaresine mil-
şartnamede münderiçtir. racaat eylemeleri. 

DOKTORLARA SORUNUZ 
. !iAF TRIKALSIN 

HOMPRIMI!, KAŞE. TOZ Y1! GRANÔ LE' 

6ürıde 3 •det yehot 3 lf.IJflH 
11cvlcl11r11 nn111\ 

Gayri mübadiller 
Talısilat - ,.revziat komisyoııu 

D. N. Semti :\Jahallesi Sokağı N. Nevi Şeraiti tediye 

1 1 

1. 

1181! Bilyükada Yalı Balık P. 78kAgir dükkAn !senelik beşit 
799 Beyoğlu Asmalımescit Hocopulo pasaı 31-38 ,, ,. ,. ,. j~ 
3'15, 5 ., Şah kulu Karanfil 1 O Apartmanın ı ,. ,. 

başinci dairesi 
l 1 %5 Büyükada Yalı lskele 11·1 1 kılKir eczane ,, ,, Y, 

1228 Galatada Kcnıankc< Kiı<·i.ık millet hanı 33oda ı ,, ( y .,. ,, :( 

il 69 Çengelköv Kuleli Hasan paşa l 9kagır hane l ,, ,, 

CalAda mevkileri ve tediye şeraiti muharrer olan cmlAkin ~ 
bir sene müddetle icarı müzaı edeye çıkarılmıştır. Talip olanl,mn .~ 

yiizdc on uislıninde pey akçesiyle ihalei kat'iye günli olan 
2'1-3 'l30 pazartesi günü saat unda Beyoglunda imam okag-ında ı 
'.!O ııunı roda komisyonumuza ınuracaatları. 

'ficaret işleri unllı111 -,-n-iı-. J-u---r-liı-'.~-r-ü_n_<~le_n_:--~t: ' 
. 30 İ!<inci Teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre Tü'l' ' ı· 

kiyede ış yapmağıa izinli bulunan Ecnebi Şidı:etlerinden (ServiJ I' 
Kontraktüel dö Mesajeri Maritimi Şirketi) bu kere müracaa1 
ederek şirket vekilliğine Şirket namına yapacağı i~lerden do ", 
ğac_:ın. da.':'alarda bütün . mahkemelerde müddei, müddeialeyl' ! r 
\'e uçuncu şahıs sıfatlanyle hazır bulunmak üzre (Loran Röbü 1 
ve Şürek~sı Kolektif Şir!<eti) ni ~ayi.n eyledğini ihbar ve Iazmı1 ' 
gelen vesLkalan vennıştır. Keyfıyet tetkik edilerek: muvaf , '' 
görülmüş olmakla ilan olunur. ıJ 

'ilaJet ~ainıi encüınenin~en fı' 
9401) li.ra bedel mukabilinde halis kan pilevne buğası satı ı 

alınmak üzre 11 Mayıs 930 tarihine müsadif Pazar günü saat or ~ 
bire ıkadar kapalı zarf usulile müll!akasaya konmuştur. Taliple· J· 
rin vakti muayene kadar teminat ve teklif mektuplarım encü- 1 

meni vilayete tevdi eylemeleri ve şeraiti anlamak !; 
131en kalemile Baytar müdüriyetine müracaatları. ' 

~evlet ~eınirJolları uınuıni i~aresin~en : ~ 
Kayseri-Sıvas hattının 457 000-603 000 Kilometreleri al · 

rasındaki Karaözü, İhsanlı, Şarkışla, B lirli ve Söğütlü istasi- ! 
yonlarile kilometre 145 teki askeri makasta. vapılacak olan me· ~ 
ba~i v.~ t.~sisatcı sabite inş~~tı 31. Ill. 30ta~hiı'.~1?-üsadif pazar· 
tesı gunu saat on beşte munakasaya vazedilmıştır. Talip olan 
!arın bu baptaki münakasa evrakını 50 lira mukabilinde maliy 
ve .muhasebe dai~elerindı:_n tedarik edere~ tekliflerini mezkilı ~ ~ 
tarıhte saat on dort buçuga kadar Umumı İdare Münakasa ko- 1_ı misyonuna tevdi etmeleri ilan olunur. • 

lstan~ul vilaJetin~en: ı _ \ 
1 - Elaziz - Erzincan yolunun 25 t O kilometrosunda ve) 

Murat nel:ıri üzerinde yeniden inşa edi1ecek olan 216 metro tu~ 
lun.<lt;ki ahşap (Per~_ek) ~öprüsü 15/2/930 tarihinden 24/4/93 
t~rıhıne kadar 69 gun ~ud~etle 28264 lira 4 7 kuruş bedeli keş 

1 
fıle ve kapalı zarf usulıle munakasaya vazedilmiştir. · 

2 - Taliplerin münakasa kanunu mucibince yüzde yedi bu· ı 
çuk teminat muvakkatlerile tekliflerini yevmi ihale olari 
24/4/930 Perşembe günü saat on beşten evel Elazi~ vilayeti na· 
fia dairesine göndermeleri. , 

3 - Talipler inşaatın devamı müddetince iştirak mesuliye~ · 
tile beraber bir fen memuru bulundura bilecekleri. : 
_ 4 - Müddeti inşaat tarihi ihaleden itibaren dokuz ay oldu 

1 

gu. ~ 
5 - Evrakı keşfiyele<ile daha fazla malumat almak isteyen· 

lerin Elaziz Nafia dairesine müracaat ~ylemeleri ilan olunur. 

Konferans 
Darülfünun hukuk fakültesi reisliğinden: 

1 
1 

. Neuc~at~l Darülfünün Em!ni Hukuk fakültesi Profesörle} ' 
nnden Mosyu Claude du Pasqmer 19 Mart 930 tarihine müsadit · 
Çarşamba günü saat on altı buçukta "Asri içtihatlara nazaran. 1 

kanun ile ıhakimin münasebatı" mevzuu üzerine Darülfünün1 1 

Hukuk fakültesinin 1 numaralı dershanesinde biı' konferans ı 
verilecektir. Arzu eden zevat gelebilir. · 

H. raşa ~eınirJollar ına~aza ınü~ürlü~ün~en ; 
• Aşağıd~ ya~ılı iki kalem malzeme pazarlrkla satın almaca • 
gmdan taliplerın 18/3/30 Salı günü saat 9 dan 12 ye kadar mü· 
racaatla fiat vermeleri ilan olunur. 

1000 Kg. Neft 
2000 Kıg. Kaynamış İngiliz beziri 

Saat 12 den sonra fiat kaıbul edilmez, İzanat almak ısteyen· 
ler Pazar ve Pazartesi günleri mübayaa kısmına müracaat ede· 
bilirler. 
-----------.,--~--,=-----=-------· 

Kastaınoni ev~af ınü~ürlü~ün~en: 
Kastamonide Saraçlar çarşısında yeniden yapılacak yedi 1 

adet dükkanın inşa'Sı kapalı zarf usulile münakasaya vazedile- 1 
rek Martın on sekizinci Salı günü ihalesi icra edileceğinden ta 
lip olanların şartnameyi görınek üzre ıhergün İııtanbul Evkat 
levazım idaresine ve projeleri görmek üzre de Kastamoni Ev. 
kaf idaresine müracaatları. 

KARON Alman Kitaphanesi ' 
Beyoğlu Tünel meydanında 51!3 

Mes'11I Müdür: Bürhanettln 
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Aıkoks ile 
1 .... ~-

~ğrıları• 

izale 
, 

f 

edını~ ~ 
• ,ıı ~ ı, 

'Göğüs ağrılarına ve soğuk algınlığına, ıalf rlğerlere, 
öksurüıı:e, lumbağo, romatizma, ve ya her hangi mev
&li sancı için, bu eski ve tecrübe edilmiş ilaç en seri, 
en Hl, 'Ye eıı müessir olacaktır. Ağrıyan yere Alkoks'u 
tatbik ediniz. 

AltCöCk~· 
Plasters 

JllkOkS Hariçten istimal edilen iliiçların en iyisidir. 
Htr ccz:ancdt bulunuı:, 

ALLCOCK MANUFACTURING CO. Birk<nhead, England 

., flirlıı.lyc için accntahğı: J. _ _Bcrt ve . ŞQ:rckAsı P. K . Galata: 'Ji33 

t ' 

Bu resimde Bolu kız muatllm mektebi talebesi izci te,kll&tına 
dahli talebe görUlmoktedir 

Ernvali metrtıl<e müdürlüğünden: 

~atl!ı~ bila ~ava l:ı!tka~~enıa ~ayı~~ane ~alen 
ta~taoi ~ir o~a 

PAZAR 
16 MAR1' 930 

.J 
!• .. +• Bomonti Fabrikası~••+. ı ~c ıremaneti ıL'tnatı 

DOPPEL ı c,~:':;;::~~~~:ğ?~"ı;;;; 
i 

zühreviye hastaneleri için Iiilı 
mu olan Ekmek ve sebze ka 

Birası çıkarmıştır. zarf.ıa münakasaya konmuş~ıı: 
............ Her yerde satılır ~AA•• AA..-"" Talıplerin şartname almak.~ ...,.....,.....,.. · v..,......,...._,..,..,...,.. her gün levazım müdür!üğ 
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, J gelmeleri. Teklif mektup!~ 

OY e uODllfJO arı ve ınıao arı UlllU!Ill H '.1i;u3~nuen ~~~~a~ee;~~:~~~~:ıı;ğ;3~e 
Otuz dört metroluk bir adet köprü kapa! ı zarfla mün:ıkas.ı. !eri. 

ya konmuştur. • • • 
Münakasa 13 Nisan 30 Pazar günü saat 16 d:ı Ankaracla Dev- Kadıköy şubei idariyesind 

ı Iet Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. j Başı boş bulunarak daireye 
tirilen merkebin bir hafta ti. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
vakkat teminatlarıEı ayni günde saat 15,30 a kadar Münakasa 
komisyonu k.ltipEğine vermeleri Iazımdır. 

Talipler miinal<asa şartnamelerini 15 lira mukabilinde Anka
rada, Malzeme dairesinden ,İstanbulda Haydarpaşa mağazasın
dan tedorik ed~bilirler. 

llevlsl ~u '.liryJlları va limanları nmıınıi i~aresin~en: 
Mill1 iktısat ve Tasarruf Cemiyeti tarafından 20 nisan 1930 

tarihinde Ankara'da açılacak olan Milli sanayi Nümune sergi
sinde teşhir edilmek üzre Ankara hattile doğrudan doğruya il-

fında sahibi çıkmadığı takdir 
satılacağı ilan olunur. ,-. 

f stanbul Maarif müdürJiiğ~ 
den: Muallim Kazım Beyin ı 
lif ettiği (Ferahfeza ayini) ıı 
eseri musiki için 15-3-930 ta 
hinde hakkı telif ilmühaberi' 
ti.!.2iği ililn olunur._. 

:MIİDE 
HıtZll\ISIZLIKI,ARI 

EKŞiLiK ve YA~MALAR"DA 
,. 

Mulıasebeı' "usnsı'yo DJU"du"rlu"oundon• Buğaziçinde Amavutköyünde Birinci caddede atik 34 cc<lit tisakı olan Devlet Demiryollan istasiyonlarmdan Ankara'ya 
U il il U Y Uö • 36 numaralı bila hava mı.i.kaddema kaıyıkıhane halen tahtani gönderilecek ve sergide teşhir edildikten sonra iade edilecek 

ı '1 Beyıkozda Arpacı Çiftliğinde mahfuz Tıraıktor ve teferrüatı bir odanın bedeli dört talksitte ödenmek üzre 1000 liıra bedeli eşyaya ve serı:-iye eşya gt'rce!• mal sahiplerine nakliye ücretin-
] r 22/3/930 Ctimartesi günü saat 14 te mahallinde müzayede ile muhammen ile 30/3/930 tarihine müsadif Pazar günıü saat 1 de den yüzde elli nisbctinde t~n .~.\lat yapıla.caktır. Muıtahmı 1•1•• nalidi• 

SODO GASTRIN 

·~ ~ satılacaktır. Makineyi görmek için 21 Cuma günü mahallinde pazarlrkla mÜıı<\yedesi mükarrerdiır. Taliplerin ')'o 7,50 hesabile İşbu tenzilat müddeti 1 S !nart 930 tarihinden 24 mayıs 930 tari Methur eczanelerde 
• , 1 f bulun.acaık memura ve müzayedeye iştirak için 100 Ira depoziıto teminat makbuzlarile İstanbul Milli Emla!< Müdüriyeti Sat!§ hine kadar mer'i olacaktn-. ,ı,eaı ıoo kuru1tıır 

~'.~ ~ak~ça:ı~~il~e~be~raı~be:;r~m~li~za~y~e~d~e~h~e~y~e~tın~· ~e~m~ü~ra~c~a~a~t,~lar~L'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!ll!!!!l!~k~om;!is~y~o~n~u~na~m~ü~ .. a~ca;;;a~t~ey~I'e~m~cl~e~ri~.İıloıı!'",:-,~~~!!!!!!!'!!!!!~l!!!'!!!!!;J..~F;a~zl~a~ta~fs~i~la~t~iiçı~·n~i~s~ta~s~i}~o~n~J~a~ra~m~iı~·r;a~ca~a~t~e~d~i~Jm~el~id~i~riı!. !!!!!'!!!il"•~- ~·:~==~~=~~~ 
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bugiın 
Tarihi tefrikamıza başlıyoruz. 

EYiT BATTAL 
Yazan : Nizameddin Nazif 

Okuyunuz! 

Bugün 

• 

bugün 

GAZi 


