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t.Ar torbası • 

f- Osmanh Bankasının va~ 1- Spor Alcml · 

ır: nu :.-:& -----~ n Az J..._, ~ - ._ sz u • n "'42%1': 
Da.m-.Jıı.arrir•: S:aı...-~ .,b_s_ l'lıl~:U:91lUT 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

~ncll sahifede ( 5 inci sahifede: 1 
zlyetl nedir? ~ 6 ıncı sahifede: 

2- Mecl1s korldorlnnnda. "il! 1- 'ehlr haberleri, Ekono.nJ •w· iıiıiiiı;ıiiıi:iimn 
• 
Büyük meseleler 

İçinde yaşadığımız devri~ ~u 
llU&iıyetini iyıi bilmeliyiz. Hük : 
metin yeni bir faaliyet devresı-

Mübadil emlak için yeni bir çareihal aranacaktır .. 
ll · d" - · · umumi ikıtısat mee gır ıgını 

sel · · hal ile u o-raşmakıta ol
esıı:ıa b- ~f· d - ·1 d - d;;.,ünmek ka ı egı -

ugunu ....,, bb" l 
dir. Mesaisinde ve teşe . us e-

, 
I 
f 
t 

' 

_.,. Müspeti 
' 

\ 

l Düyunu umumi 
ye vekilıerile 

üçüncü mülakat 

rinde ona hakvermelk te. bır va~ 
zifedir. Tü!1kiyede bugun hallı 
mevzuu bahsolan büyüık mese
leler nedir? ... Ticaret müvaze
nesi, tediye müvazenesi, milli 
paramızm isıtıı"kran,Devlet Ba.n: 
kası, icktısat programı, h~ıcı 
borçlar,umumi ıslahatı ~~lıy~ .. 
Bu meselelerin her bırı bır 
memleketin umumi faaliyet 
melkaniıımasını harekete getir
meyi icap ettiriyor. O kadar 
ınühimdir. Hükfiımeıt bu büyük 
meseleleri hal için ortaya sa?e
ce bir program veya nazarıye 

e.tmış olmuyor. Bilakis fi.il ve 
tatbickat SGıhasınaa büıtün bun
lan halletmek imkanını arıyor. 
1'ürk'vataiıdaşı şimdiye kadar 
hiç bir devirde yeni iktısat t_e
lakkilerine, iktısadi terbiye ı
caplarına maruz kalmamıştı_. 
Umumi hayatımızda m~~~u~ı
Yetinden tektük bahsettıgımı.ı 
buhran ve müşkillat sadece .Y~
kın bir mazinin yanlış ma~ s~ -
Yasetinden doğmuş değildır: 

Muhtelit mllbııde/e komis}'onu bitaraf ılza>t 

M. Aııdersoıı M. Holşlad M. Rivas 1 ~NKARA, 16 (Telefonla)-• l" k 1 Malıye Vekili DıiyUJlu umu-

Mu• • badı"l em a meSe e- ı~iye .. mü.m;ssilİeri iıe yarın ü-

1 

çti.?cu. m_ıilakatını yapacaktı~. 

· h k "z halledı"lecek'~:::ss~~~~1~~~~a;ııırı:a~i Sl a ernsı 'mülakat, daha müsbet bir sa
hada cereyan edecektir. 16 mart şehitleri 

Bugünkü hal asırlardan ben 
devam eden gaflet ve ihmalin 
en tabii neticesidir. Şaşılacak 
§ey müşkülatm böyle birden bi
re gelip çatması değil, buhra -
nın bu kadar geç kalmasıdır. 
Bizim için ateş bacayı ~a~.a -
dan faaliyete geçilmesidır. Şup
he yok ki İsmet Paşa ve onun 
hükumeti bu büyük meseleleri 
halletmek muvaffackiyetinin bü 
Yiik askeri zafer g'ibi,siyasi Lo
tan gibi milll ve yüksek bir şe
ref olduğunu taıkdir ediyo~l~r. 
B erh de iktısadi meselemızın 
normal bir Ş>flk>ilde halli Türki
Yenin isti.d!lalini ebedileştirecek 
Yegane amildir. 

Son zamanlarda gerek kanu
ni ve gerek idari cephelerde a
lı.nan tedbirlerd·en şikayet e
denler bütün bu mülahazalan 
derııiş , eıtmelidirler. Unu~
lllalı ki her fevıkalade tedbır 
n:1~i1ıt~ az çok .tazyikin{ hisse_!
ti.rır. Hülkilmetin maksadı, ala
kadarları ve piyasaıyi tazyik 
değil, umumi hayatın oereya
IUnı teshil gayesine _ma.tuıftur 
Iı.llrı.un aıksini kimse ıddıa ede
mez. Bundan başka Maliye Ve
k8.leti aldığı tedbirlere ~utlalı:_a 
ebedi ve değıişrniyen bır mahı
Yet izafe etmiyor. Hale ve m~
laha.ta, uymadığı tatbikaıt . netı
Cesin<le anlaşılanları tad1l et
lllek tabiidir. Hatta bu mülaha
ıa kıanunlar için de varittıir. 

Türkiye - Yunanistan arasında 
tekrar müzakereye başlanıyor 

Ankara Yunan sefirine Atinadan 
yeni talimat gönderilecek 

bu hafta 

ATİNA 16. Apo.) - Muhteliıt mübadele komisiyonu bitaraf 
§.zası mü~dil emlak meselesi i~iı_ı kendileri~e vaki olan hakem
ıtk teklifine verdiıkleri cevapta ~tılafn~e Tilrk v~ _Yun~ par!§. 
meıntoları tarafından tasdiık edilmekdrkçe teklıfı vakıı kabul 

ed ·ye·-'·lerini aıksi takdirde V1ereoekleırl .karııırın Lozan mua-
eını .,.,,,, • - b'kl" . ı d" hedesi ahkamına muhalif olacagmı ı ınnış er ır. 

Bitaraf aza Ankaradan ayrılır ~~ıl?"az iki Hük~et ara.sı~
da noktai nazarlarım telif v: t.atrmn ıçıın do*rudan ~g~ya mu~ 
zakeraıta başlanacakıtır. SalaıhıyeUar mahafılde sen bıır çareı 
hal bulunacağı ümit ediliyor. 

ATİNA, 16. (Anek.) - Diin: akşam Ankar~ yunan sefirin
den hariciye nezaretine uzwı bır. telgıraf. gelmıştır. B'.1 t~lgx:aI-
t b.t af a"za' tarafından dermıyan edılen kuyudu ıhtıraııye 
an·ı,ar . . hh" d •· 1 
esaslı olduğu cihetle itiHifnamenın ımzası tee ur e ecegı an a-
sılmaktadır. 

• 
ATİNA 15. - Türk - Yunan müzakeratı hakıkmda Ankara 

Yunan sefirlnden istenen mütemmim malfunat gelmiştir. Yu
n~ srfirinden gelen telgraf de:hal M. V enizdosa t~b!iğ edil: 
ıniştır. Ağlebi iıhtima~ Pa~~rt7.snıden ı:onra Yunan sı;f~rıne yem 
talimat gönder,ilecektır. Çunku başvekıl, Yunan hancıye nazırı 
M. Mihalaıkopulosun, bu talimatı göndemıek !çl~ ~ıısır<lan a':'
detini bekliyecektir. Mihalakopulos Pazartesı gu~u İskenden-

, ... dönüyor . .Yunan hariciye nazırı MEsrrdan donünceye ka-
yeucn )'" · l · h kk d dar bitaraf müıbadele azasının hakem. ıgı mese esı .aı , 1'?". a 
b" ka ar iıtıti.ihaz edilmiş olacaktrr, Bttaraflar hakemliklennın 
ır burn olması noktasında ısrar ediyorla Tiiılciye hükftmetince 

mec f' · ı· t .. d ·ıe ittihaz edilecek karara göve YUJlan se ınne ta ıma gon en -

cektir. 

Kadınlara hakkı intihap .. 

ljayiha perşem
beye miizal{ere 

edil~cf' ktir .. Vatandaşlık, ve vatanperver
lik icap ettirir ki her fert, bu 
büyiik işte kendi nefsine düş~ -
ıra21ifeyi ifaya calışsm. İnkılap Kadınlar, belediye 
Türkyiesi yeni bir imti-han de- in"tihabatında mün-
vresi geçiriyor. Bugün dünya- • h 
daIDj doM: ve düşmanlarımızın fahİp ve mi:ınf8 ap 
Ünıi1: ve intikam ile dolu gözle- olacaklar .. . . 
ti memleketimize diıki imiş te- --• _ 

§Cibbüslerimizin neticesnni bek- ANKARA, 16. (TeJe{onla)-
liyor. Miitcraıklci, mütekamil ve V.ıhiliye Vekili ŞOkrii Kaya Bey 
medeni miletler arasında.şeref- Perşembe günü M.ecllste müza 
ti bir rne"ki almağa J§yYk mı- 1"eresinıe başlanacak belediye olma.kla beTaber Türi.t hukuku 
yrz? layiıhaısr haıkıkında mcümenin aımrnesi hak!kmdaıki 49 uncu 

Dünya efıkarı umumiy.esi bu ~bırtasında layihanın rnünte madde mucibince "Türkler ara-
h"" ·· iıktısadi müc.adelemizde hlp vıe rnüntehaplarm evsafmı 1 sındaki müsavatsızl~k zümre, 
illanu . . kaz.ana- tayıin eden kısmında denilmek- · 

QJacag· ı:m.z vazıyet ve . _.,,_ ,_, . sınıf, aile ve fert imtiyazları 
.. ve- t"°"" •ıu. 

t:ağımız muvaffakıyete g<>t'C . . _ ·mülgadM'" Binaenaleyh kadm-
"""e'~'ır. '· ·_«B .. u._ k,an·u· nla be. lediye,_lntihap '~.... "'"' lann belediye inıtihaplannda 

" Siirt ıneb'usu farı;ıd~ mu~hıp ve muntıaıhap 
-- .!' Mı\HMUT_. __ olriialt-l'liı~ı Türık k.admlaı-ma müntehip ve mi.intehap olmala 

_____ ___,.. ·,,- vei'iıııni~tir." Filhakilka garpte rı inkıİlap ve Cümhftriyetinüzin 

lla. · it H :bir· çÔk·memleketler kadınlara umdelerine uygundur. 

'"t'flde Fer ,. 1b~~h:uımku baıhşetm:İŞ oıdukla- ·,.-------~ ... 

ı ~- Ferit. H. 

' Londi"a se~- rından dolayl bu Iayiıha şu ncık •At k l 1 •l 
ri Ferit Be.~~ tad~- medeni memleketlerle 1,.1.e ep l er 
refikası Mufi-

1 
·m· ızdaıki farkı kaldırmış ol- müsabakası 

F 't Ha- ara 
de ~? h . , aıklll beraıber Türk kadınlığı 
nımdun.şe n- m - - · 'h h k 
mize gelmiştir. da-mahrum oldugu ıntı ap a 45 İnci f'.afta başladı 
Müfide Hanım kmı almış oluyor. Bu ıhususta 411 inci halta ba,ıamıftır. 
efendi şehri- teşlci!Mı esasiy·eye miığayeret Gazetemizde çıkan haber-
mizde bir müd- meselesi asla mevzuu bahsola !erden en mUhlmmlnl ıeçlp 

crımartctl aktamına kadar 
det kalLaca~ ve maz. Mezkfir ıkanunun lO ve .11 , mnsabaka memurlupaa &'öa
tekrar on ra- . . maddelerindeki mi.lıntehııp-ı deriniz. 
Ya avdet ede- ıncı . . ü haııır 'l.-------------1 . l"· ebus ıntıhabına m n 
cektır. '""m -

ANKARA, 15. A. A. - Da
Y!~I~r vekillerinin Maliye Ve
kili ıle temasları devamlamak
tadrr. Milicalematın teferrüat 
etrafında cereyari ettiği müs 
tahberdir. 

Eyipte şehitlerin mezarında 
büyük bir ihtifal yapıldı. 

lktısat projele
rinin tetkiki 

Mahberenln başında dualar okunmuş, 
nutuklar söylenmiş, havaya üç el silah 

atılmış, parlak bir resmi geçit yapılmıştır. Diln yapılan ihtl/alden 
bir manzara 

ANKARA, lG (Telefonla)- Dün İstanbul 10 sene evvel 
. İ~tısat ~ekili, bugün de pr~- cereyan eden i~gal faciasının 
ıelenn tetkıkatma devam etti. gönüllerde sızısı bir an eksilmi

Bern sefirimiz 
ANKARA, 16 (Telefonla)

Bem sefirimiz Münir Bey, me
zunen Ankarada bıılunmakta
dır. 

-+ -

Maliye teftiş heyeti 
ANKARA, 16 (Telefonla)

Maliye heyeti teftişiyesi müza
kerelerine deva~ d"• or. Mü
zakereler, hentiz bitmedigfoden 
umumi içtima glinü tayin edil
medi. 

Fransız sefiri 

yen bir hatırasını yadetti. 1336 
senesi Martının 16 mcı günti 

şina olduğumuz bu azizlerin ı- ,bi bu emre. demir silahla:da 
şıklr göz yaşlarile karışan hatı- fırlıyan çelık kurşun seslen cı 
ralannı takdise geldik Kışlasın \>ap verdi. Ate§"ÜÇ defa tekr 

d 1 · · b" .. ah edildi ve geçit resmine başlan 
a gece eyın masum ve ıgun Ge ·t k t ld 

çı ço mun azam o u ve a 
uyuyan, vatanın kederli günle-
rinde uhdelerindeki kudsf vazi
feyi şıarında ki büyük ferağatla 
mütevekkilll.ne ifa eden vatan 
evlatlarını ihtiraslı bir emelin 
sinsi bir darbesile uyandrnna
dan vuranlar 1<haksrz tecavüze 
karşı hiç kımıldamaymız. Ciddt 
bir hareket değil hattA uykuda 
bile bir harekete gec;ersenis ce
zannı bu olacaktır.» demek iste
diler.» Riikneddin B. c;ok ıılkış
lanan hitııbesine şehitlere bin 
tazim ve hürmet yollamakla ni
hayet verdi. İkinci olarak halk 
nammıı cemiyeti belediye aza-

ANKARA, 16 (Telefonla)
Fransız sefiri yarın Hariciye 
Vekili ile görüşmek üzre ran. 
devu aldı. 

~ sından Sadeddin Ferit B. söz 
\ • TJF""' söyllyerek bu muau:ez öltilerin ' 

ff. Pır/ıaaı namına Riiknf!d· ölmez hatıralarını ırehir namma i Ma/ıberf!nin başında hafı 

---- din B. nutllk irat ederken •. selamladı. Üçüncii olarak Türk ı lar dua okuyorlar" 
maarif cemiyeti namına Şamas 

HAmit B. geldi Şehzadebaşmda 10 uncu Kaf-
İık oekfil . . k 

1 
kas fırkası kararg§.hında uyur-

dilrü 
.. tıH~t ': ,.,_eıtı !.:: .et_ er mü ·ken süngülenen Türk askerleri-

, am.t ,,.,y Şourımıze gel . . 
ımiştlr. Hıfunit Bey, son zaman nin namını tebcıle ve bu vesıle 
larda a11tan ga,yri faal şirketler- ile zafer ve gaza yollarında can 
le meşgul olacaktır. veren vatan çocuklarının ruhu-

Sanayi ve maadin 
Bankao;ı 

Sanayi ve Mıaadin Bankası 
heyeti umumıiyesi bu ay niha
yetinde Anıkarada toplanacak
tır. 

na fatihalar ithafına fırsat bul
du. Halk fırkası ihtifalin mak-
sada layik bir intizam ve parlak
lıkla icrası için icap eden her 
tedbiri ittihaz etmişti. Saat 
ı 3,45 de Haliç iskelesinden kal 
kan hususi bir vapur davetlileri 
Eyip iskelesine çıkardı. Makbe•'.===========::a re konacak çelenkler en önde 

Anketi 
NELER 

soruyoruz? 
"Mllllyet,,ln izdivaç 

anketi bir ka~ gUna 
kadar ba,ııyor. MU
nevver Türk hanım
larına bllhassa şu su
allarl soruyol"uz : 

1-Si:zce izdivaç nB tarz
da olmalıdır? 

2-/deal bir aile erkBği 
l(~ln ne düşünilraünii:z ? 
BiiyltJ bir erkek nasıl 
olmalıdır? 

8-İdeal bir aile kadım 
nasıl olmalıdır? 

4-Genç kızlar, koca 
olarak en ziyıtde hangi 
me•lek erbabını tercih 
ederler? 

olmak üzre yavaş bir yü
rüyüşle ihtifaJ yerine ilerlendi. 
Eyip halkı caddeleri doldurmuş 
ihtifale başalnmasma intizar 
ediyorardr. Kolları bantlı teşri
fatçrlarla, polis ve belediye me
murları intizamı temin ediyor
lardı. Şehitliğin etrafını Halıcı 

oğlu askeri lisesi, Eyip orta 
mektebi talebeleri, polis ve be
lediye müfrezeleri ve halk sar
mrstı. Saat tam 14,30 da biitün 
davetliler toplanmışlardı. Müfti 
Fehmi Ef., Vali muavini Fazlı 

B. ve Fırka müfettişi Hakkı Si
nasi Paşa mezarların başucu~a 
geldiler ve güze 1 sesli hafızlar 
Kuran okumağa başladdar., Bu 
kıraati müteakip Fehmi Ef. bir 
dua okuyarak şehit neferlerin 
ı-uhlarına fatiha ithaf etti. Du
ayı müteakıp fırka namına İs

tanbul vilayet idare azasından 

Rükneddin B. bir hitabe irat et-
ti ve dedi ki : 

Anketimizi 
bekf~glnlz! 

- «Belki yüzlerini görmedi
ğimiz, sesl~rini duymadığımız 

===========:lıl fakat vicdanlarına, ruhlarına. a-

Atilll. Ef. heyecanlı bir hitabede kışlarla bitti. 
bulundu. Atili Ef. işgal senele- j Mezara «Türkocaklan, Hah 
ri tafsilatını acı bir lisanla anlat oğlu askeri lisesi, 3 ilncii kolor 
trktan sonra sözlerine şöyle ni- 'du, Hukuk talebe cemiyeti, Ş 
hayet verdi: remaneti, Halk fırkası, H 

1 1'11 · · · T - Bütün mefkure ve istikUıl ,ma ~ eı:ı cemıyetı, ıp tale 
şehitlerine haykırıyorum. Geri- I ce~y~tı» namına çelenkler va 
ye bıraktığrmz genç nesil mazi- ı zedıldi. 
nin ve bugünlerin intibahrnı da- İhtifalde vali muavini Fazlı B, 
ima yaşatacak ve yaşatarak ya- Fırka müfettişi Hakkı Şi · 
şıyacaktır, müsterih olunuz.» ı Paşa, Hüsarnettin Paşa, Ord 

. müfettişi Ali Sait Paşa, Şehre· 
Hıtabelerden sonra Halıcıo"" ı · · · · H • · M "f · 

• . . .. • 6 mını muavını amıt, aan mt 
lu asken lisesı ınuzıkası matem 'd·· ·· H d E · · 

J 
uru ay ar ve mın muavın 

havası çaldı ve başlar açık din. Fah . B 1 1 Fı k . . 
l "Jd' N'h . ı n ey er e r a heyetı ıd 
enı ı. ı ayet bır ses duyul- ! . d C d . 

du : resın en ev et Kenm B. v 
1 askeri ve millki bütün rical ha. 

- Doldur ve ateş .. Demir gi- zır bulunmuşlardır. 
-•••-n.••"•••••H•••H••••nnı..,.......,.-.,111......_....,. ... .._ ...... , ___ n 

... . _,..._. 

Şu geçen adamı 
gece bardadır. 

Mirasyedi mi? 
Hayır, garaonl 

gördün mil, her 



Tercftm• v• iktibas baklıumahha&d•r 

- :il -

.~;tlman gemileri Çanakkaleye 
nasıl geldiler 

; 
l 
Saarazamın yalısında - Enver Paşanın 

iki çocuf1u?-
r 
i 

'~! 

,. 

Haberleri var mı, yok ınu? •• 

• 

---
,1 , Yavuz ilk /stanbula ge/di/!f sıralarau .. 

• 
ı Umumi harbin patlaması jmezden evvel kabulünün tak.: · 
lzerine vukua gelemiyen (Sa - rür e.t~ğini. (Wangenh~ym! ~ 

r ı Halim • Venizelos) mülaka- kendisıne hır muvaffakiyetı sı
~nın yerine geçmek üzre orta sasiye olarak .söylediği~.de~ ba
a erkan bu tekliften istifade hsile büyük hır yalan soyl~y.or. 

1 dihnek isteniyor. Dahiliye (Wang~nhaym) .. m ~endisıne 
1 Jazrrmm Romanyaya gitmesi- böyle hır yalan soylemış olması 

e ve Sof yadan geçerken Bul- hatıra gelirse de müteveeffa _ ga 
ariada bir ittifak vücude ge - yet mert ve namuslu, dogru 
rmesine; Bükte te Yunanlı- ·sözlü bir zat olduğuna 
ırla - Talat Pasanm tabirle- ve ( Morgentaw ) m şar
:ıe czavahiri muhafaza icin»- latan ve yalancı olduğuna söy-
1üzakere vesilesile de Romarl- lediği yalanlarla ..... » hükme. 
anın bitaraflığını temin ede - diebileceğine göre rivayeti doğ-

• ek Bulgarların harbe girme- ru değildir 
~ ine imkan hazırlamasına ka- • • • 

ar veriliyor; fakat bu kararın Osmanlı devletini cihan har-
:rasına başlanmazdan evvel bine sürüklemekte başlıca amil 
rtaya mühim bir hadise çıkı- olan Alman zırhlılarnun Çanak 
or. kaleye girmelerine dair bizim 
ıo Ağustos pazartesi akşamı 1 t~:af~.n nele: hi~a~e ettiklerini 

arp kabinesi sadrazamın yalı- gor.duk. Şımdı hır de Alman 
mda içtimada bulundukları es- vesıkalarına b~k~lrm. ve Alman 
.ada harbiye nazın telefona ça- membalarını dınliyelım. 
'trılıyor. Bir kaç dakika sonra Umumi harp başladığı vakit 
Cnver Paşa meclis odasına dön- Akdenizde bulunan Alman ge
üğll vakit şöyle bir haber veri- milerine dair elimize geçen ilk 
·or: vesika 1 ağustos tarihinde, yanl 

- İki çocuğumuz dünyaya ittifakın imzalanması arifesinde 
'eldi! Almanya sefiri tarafından Ber-

. !inde hariciye nezaretine gönde Bu garip tepşirın manasını 
nJamak üzre bütün gözler ken rilen 396 numaralı telgraftır ki, 
lisine çevrildiği zaman sözünü aynen şöyledir: 
zah ediyor: «Viyanada alman sağlam ha-

- «Göben» ve «Breslilv» zır.. 
berlere göre 'Rusların do-
nanmalarile boğaza hücum et-

ılılannı İngiliz donanması sıkış mek niyetinde oldukların! Mar
ırmış. Onlar da kacıp Çanakka ki Pallaviçini benim yannnda 
eye gelmişler, e;inneğe izin is- sadrazama söyledi. Göben mut
emişler. Müttefiklerimizin ge- laka Akdenizde kullanılmıya
nilerini geri c:eviremezdim,emir caksa Türk donanmasile tak
rerdim gir~iler. Şi.mdi istihkam viye edilerek Karadenizde Rus 
anınızın hımayesı altındadır. donanmasının harekatına kar
ar! (Göhen) ve (Breslav). m şı gelebilir. Romanya ile muva
.uıaı:rmız~. ı:.elmelerin~n cıhan •salatı temin eder ve Bulgaris
ıarbıne suru.~l~!Ull~mız . ~usu- t tan sahillerine Rusların asker çı 
ıunda pek muhım bır tesın o!- karmalarma mani olur. Eğer 
m~ştur. B• Alman harp gen;ı- telgraf kablosu kesilecek olursa 
en Çanakkaleve nasıl gelmiş- bir müddet Avrupa ile muhabe
er ve ne suretle kabul olun- , reden mahrum kalırız.» 
nuşlardır: harp mes'uliyetleri- . . 
ıin tahkik ve tevcihi hususunda «Avusturya ıstasyonen İstan 
m noktanın 0 kadar ehemmiye- bulu terketti. Bizim istasvoner 
i vardır ki, En.ver, Cemal ve (Lorelay) ın da teıs;z cilıazi 
ralat Paşalar gibi meselenin yoktur.» 
ç yüzünü bilmeleri lazım gelen- Bu müracaata Almanya hari 
er hakikati bir türlü söylemek ciyesi tarafından (Göben) in o 
ste.ınemi !erdir. Enver Paşanın aralık başka vazife~i olduğu ce-
1\lman zırhWıı,rmın Canakkale. vahı veriliyorsa da 3 ağustos ta 
re gelmelerini, gilya- evvelden rihinde Almanya bahriye nazırı 
>İlmiyormll§ gibi haber verdi- tarafından hari::iye nazırına 
!inı' go"rdük.' . gönderilen bir tebliğde: 

Cemal Paşa da hatıratında 8 «Atideki malilınatm İstanbul 
ığustosta Almanya At emvali da Almanya sefirine gönderil
:Hümann) ın kendisine gelip mesi rica olunur: 
:Göben) ve (Breslav) için kö- . . . 
nür istediğini ve (Derince) de «İttıf~~ ?1~edemnın res-
>ir vapura kömür yiikletili ç men teblıgı üzerine (Göben) ve 
1akkaleye gönderildiğini ':wr~= (Breslav) m derhal !stanbula 
ve eder ki muharip devlet] a gitmeleri emredilmiştir. Amiral 
nensup ~rp gemilerinin bi~:~ (Soşon) Türk .d?nann:ı:ası_na ~ 
·af limanlarda yirmi dört saat m~da ebtmektlk ıçın TuTr~ykenın 
<alabilerek kömür ve erzak al. emnne ıra ~ıştır._ • ur d~
nalarma beynelmilel hukuk mil nanmasını tak_viye ıçın emn
ıaade ettiğinden bu muamelede n,e Alman. zabı~~n .v~ efradı ve
Jİr fevkalıidelik yoktur. np ~~remıfecegımızın telgrafla 

bıldınlmesı mercudur.» 
. Fa~a~ gemilerin boğaza gir-
3ıklenru bahriye nazın da 10 İmza: Von Tirpiç 
ığustos akşamı Sait Halim Pa- G" "l" ki (G"be ) 
anın yalısınd .. - . . . oru uyor ' o n mese-

Tal' t p a og~enmış ımış. 
1 

lesi Almanya ile ittifakın takar
d ~ h a~a ?1e.rd umk hatıra •. rürü sıralanrıda ortaya çıkmış 

un a a a ı erı gı ere der ki: ve muahedenin imzalanmasını 
«Amerika sefiri ( Morgen-Jmüteakip 3 ağustosta Çanakka· 

aw) kitabında (Göbr.n) gir- leye gelmek için Almanya balı-
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HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 
!!'-gilterede 

itilaf edildi 

Japonya - Am~rlka 
uyuştu/ar 

LONDRA, 15. A. A. - Ja 
ponya ile Amerika arasında hu 
sule gelen itilaf Amerikan ve 
Japon krövazörleri arasındaki 
nisbeti Japonya aleyhine ve fa 
·kat iki taraf torpit.:> muhripleri 
ve tahtelbahirleri arasındaki 
nisbeti Japonyanın lehine ola
rak tesbit etmekter\ir. Bu itilaf 
sayesinde İngittere ile Ameri
ka kendi aralarındaki ihtilafla 
n betıtaraf ederek hi.ç olmazsa 
İngiltere Amer•ka ve Japonya 
arasında Uç cihetli bir itilafın 
akdine imkan bulunacaktır. 

Manş tüneli etrafında 

LONDRA, 16. A. A. - İngi 
!iz matbuatı Man~ tünelinin in
şruıı lehinde bulunmakta ve bu 
tünelin işlemesinden İngiliz ik 
tisadiyatı için ehemmiyetli neti 
celer beklemektedir. 

Fransız başvekili 

LONDRA, 15. A. A. - M. 
1'arıdieu saaıt 18,35 tıe Londraya 
gıelmiştir. M. Briand ile M. Pi 
etri ve M. Dumesnil M. Tardi 
euye konferansın mesaisi hak
kında izahat vermişlerdir. 

Konferansta müzakere 

LONDRA, 16. A. A. - M. 
Tardieu saJba.h1eyin M. Dvigl:ı,t 
ve M . Morrov ile görüşmüş, 
bundan sonra refakatıinde M. 
Bri'B11d ile Dumesnil bulundu.k
lan halde saıat 10 da Ohequers' 
e gitmiştir. Burada M. Mac Do 
nald, M. Henderson ve M. A
lexender ile göriişecektir. 

Yarın anlaşılacak 

PARİS, 16. A. A. - Temps 
ga.2letesi Londra ıkonferansın
dan bahsettiği sırada tam veya 
kısmi bir netice anlaşmağa im
kan olup olmadığının pazarte
si günü anlaşılabileceğini yaz
d•kıtan sonra Fransa.nm umumi 
emniyet ve selametinin muhafa 
zası için ciddi bir karşılık ve te 
minat elde etmedi:kc;e bazı mü-
saadetta bulunmasına intizar e 
dilmemesi lazıııngeldiğini kay
deyWmıektedir. 

Amerika da 

BİR YILDIZ KEŞFİ 

LONDRA, 15 ( A.A.) -
Amerikada Flagstaff rasathane 
si heyetşinaslarından biri man
zumei şemsten milyarlarca u
zakta büyük bir seyyare keşfet
miştir. Güneşten çok uzak oldu 
ğu için kuvvetli dürbinlerle gö
rülen bu seyyarenin ziyası ka
merinkine benzemektedir. 

BİR YANGIN 

NEW-YORK, 15 (A.A.) -
New Jerseyde Hadleyfield tay
yare karargahında çıkan bir 
yangın esnasında 18 tayyare 
ile bir çok posta çantası yan
mıştır. 

FEYEZANLAR ARTIYPR 

BA YONNE, 16 (A.A.) -
Adour nehrinin kabarmsaı ne
ticesi olarak Saint-Laurent'da 
bir su seddinin 150 metrelik 
kısım yıkılmıştır. Nive ırmağı 
eski mecrasna girmiş ise de bü. 
'tün ekinleri alıp götürmüştür. 
'Halagedaki şimendifer köprüsü 
kısmen harap olmuştur. 

YENİ TAHTELBAHİR 

WASHINGTON,16 (A.A.)
Amerikan donanmasının en bü 
yük tahtelbahiri dün denize in
dirilmiştir. 2760 tonilato hac
minde ve 88 kişi alabilecek 
büyüklükte olan bu tahtelbahi
rin güvertesinde iki topu bulu
nacaktır. Gemi mazutla müte
harrik olacaktır. 

RUSYADA TİCARET 
MOSKOVA, 16 (A.A.) -

Hususi ticarete tekrar müsaade 
edilecektir. 

M. Burof 

Balkanlarda 

Komiteci faaliyeti 

Yeniden· bir çok bom
balar atıldı, adamlar 

öldürüldü! 

Belgı:attan yazılıyor: - Ge
çeajerde komitacılar tarafın
dart° atılan bombalar bir çok a
dııımrn yaralanmasına sebep ol
muştu. Yugoslavya - Bulgaris
tan arasinda aktedilen itilaf miı 
cibince bu kabil vukuatın tah
kiki iki tarafın iştirakile teşkil 
edikn muhtelit loomisyona bı
ra!kılınıştır . 

Komisyon, k.omi•tacılar tara
fından yapılan sui kastları tet
kik ettikten sonra bu harekatı 
şiddetle takbih etmiştir. Komi
tacılarm Bulgaristandan gel
dikleri anlaşılınıştıc . 

Bombalarım patlattıktan son 
ra gene Bulgar ıhududuna ikaç
mışlardrr. Bu husustaki evrak 
Sofya hükilmetine yollaınacak
tır. 

Bulgar hükilınetinin bu hu
susta şiddetli tedbirler alması 
Muhteli misyon, tahkikatın 
çabuk olması için her iki ıhüku
met arasında muhabere cere
yan etmeııi icap ettiğini de kay
detmişler. Bu hususta on beş 
vesika Bulgar hükUmetıine bil
dirilmiştir . 

Bulgar hariciye nazırı M. Bu
rofun lbu hususta yakında Belg
rada malumat göndereceği bek
leniyor. 

Filistinde 

Zil çalıyorlar 
Proje üzerinde tam bir mutabakat vardı 

Türk - Yunan itilafı 

Yahudiler bu behane ANKARA, 16 (Telefonla)- efkara varını bulunmaktad 
ile .filika et ettiler Yunan itilafnamesi projesi ü- !ar. İtilafnamenin im.zası }ç 

ır Y zerinde Türkiye ve Yunan hü- bitaraflarla mevcut llıtıJafW 
KUDÜS, 15. A.A. _ Yahu- 1 kumetleri tam bir mutabakatı halline intizar edilmektedir. 

dilerin bugün ağlama dwan ö- ' · 

!~!i:;:~ Kadın parmağı 
birine kuvvetle 

vurulan zil gü- ~~~~~ 
rültüleri ve tı- F 
rampete sesler 
ile yeniden ihla 
suretle hasııl o· 

Ankarada kanlı bir cinayet 
faili yakalandı 

lan büyük gürül ANKARA, 16 (Telefonla)- ve Remzi Faiği biçakla öldür 
tü yahudiler ar2 Ankarada Atıf Bey mahallesin müş, katil cesedi srrtına ala 
sında hiddet ve de bir cina)"et olmuştur. Şehre- telsiz istasyonu arkasındaki b' 
infiaıl uyandır maneti süpürgecilerinden Sefer çukura gömmüştür. Tahkika 
mıştır. Bunlar oğlu.Remzi v~ nakliy". arabacı- neticesinde cinayetin faili old 
daha evvelce C' sı faıkla munasebeti bulunan _ 'k H tic 

· 1 · · b terlikçi Hatice isminde bir ka- gu anlaşılan Faı ve a 
ayın enrun u .. kif d'ld' F 'k, b kabilden gürül- Lord Plümer ı dm cinayetin müsebbibidr. Ci- dun gece tev e 1 ı. at 
tü ve nümayiş- nayet Haticenin evinde olmuş, şeyi itiraf etti. 
lerle selcteye uğratılmış olma 
sından dolayıi tahk>iJkat komisi 
yonu nezdinde şikayette bulun
muşlardır. 

Hüseyin hüsnü 
peşanın vefatı 

.Almanya da -
Cumhuriyetin 
müdafaası 

Fransada ANKARA, 16 (Telefonla)-
Büyük Erkanı harbiye sıhhiye BERLİN, 15. A. A. - Rahi4 

A 1 k · apan kadın müfettişi Mirliva Hüseyin Hüs. tag rneolisi cümıhfuiyetin müda 
ç 1 grevl Y nü Paşa, bug\in Cebeci hastane faası hakkındaki lkanuınlan ikiJI 
PARİS 16 A A _ Gazette 1 sinde irtihal etti. Hüseyin Pa- ci kıraatinde kabul etmiştir. 

d .,, '_.._...:_ l. ·~in menfaat şa, bir müddet evvel hastalan- Merkez katolik fı:dcaııı reisi~ 
u ri'anc dlUVUe erı 1 h l - .. . F K '-~:L • • Y'""' 1 · · kı<>rulnalk · · teşeıkıkül e- ıruş ve asta ıgı artması uzen- on aas mruıı.a etmaştır. .,.. 

dennı k • ıçınMadaım Hıa '.ne hastaneye kaldırılmıştı.Böb- ne mebuslardan M. Jos intihaP 
en mer ezı grup ·' -· · d f l ha di' •- · , 'k' · b' 'keş'f apıkna regı cıvarm a az aca cera t e •CCCwtır. 
na~~-1 dıaıncıki ~:~ b' 

1
• yedd 'toplandığı anlaşılarak ameliyat -------

sı ,..,,,_,,.ın """'e ımn r e- lm F ka "l" " " .. L b k b · · k'ld' dilmesinden dolayı itiraz etmiş yapr .ıştı. a. t okıumun 1ı_ınhu - e a ınesı çe ı ı 
M d serbest b akılına ne geçılememış ve ymet ı e- V ARŞOV A 16 A A - Lelı 

ve . a amm B ı:r ~ .... ~ kimimiz saat 16 da vefat etmiş- '-binesı' dun" r'eı·s.ı'cümh.' ·ura ,...; 
sını ı~ .omıştır. u grup ... ,.~ tir 'K"' ı•w 

Hbini. bildirmek üzre adliye ne "c . . 1 kald fasını vermiştir. . bi h .. d __ ,_ enazesı merasun e ırı -mretme r eyet gon eıu"""" 
1 

kt 
niyetindedir. aca ır. Nehirler kabarıyor/ 

Talebe arasında vaka 

PARİS, 16. A. A. - Yüksek 
taıhsil talebesi birliğinde dün 
yapılan intihabat esnasında ne
ticeden memnun kalmryan üç 
yÜz kadar talebe birlik binası
nın etrafını sarmış, kapıları kı 
raraık içeriye girmiştir. Bunun 
üzerine bir arbede çılkmrş, bina 
nın içinde müdafaa tertibatı al 
mış olan talebe kendilerine hü 
cum etmek istiyenlerin üzerine 
duman çııkara.n bombalar ve ar 
ıbede esnasında kırılan mobilye 
parçalarını atmrşLardır. İtfaiye 
ve polis efradı miiıtecaviz.lıeri da 
ğrtınıştır. Maddi hasarat çok 
tur. 

Jlindistanda 

Ingilizlere karşı 
nıukavemet 

LONDRA, 15. A. A. - Bom 
baydan DaHy Mail'e bildirildi
ğine göre Gandinin geçmekte 
olduğu köylerdcıki Hintli muh
tarlar ile yerli hükumet memur 
lan ıidare makinesini felce u
ğratmak için bire: birer terki 
vazife etımlktedirler. 

Gandhi h1p<edilect·k 

KALKUT A, 16. A. A. - Sun 
~ay Times gazetesine nazaı;an 
Gandinin pek yakında tevkifine 
ihtimal verilmektedir. 

SARAGOS, 16 (A.A.) _., 
Dün akşam feyezan sahasmd• 
tehlikeye maruz kalan bir çok 
kimseler kurtarılmıştır. Erbe 
nehrinin sulan mütemadiyen 
kabarmaktadır. 

SARAGOS, 16 (A.A.) _., 
Erbe nehrinin ta ması ilzerine 
500 ev yıkılmış, 1500 aile açık· 
ta kalmıştrr. 

Gene sular taşıyor 

PARİS, 16. A .A .- DünkÜ 
met dalgası Pau ve Oloron de
relerinin ıtaşmaBma sebep ol 
muştur. Adour neıht'i boyunca ıı 
zayıp giden su seddi birçdk no!< 
talarda yıkılmıştır. Bumıın net; 
ce&i olarak birçok köylıeri sil 
basmıştır. 

Niçin çekildiler? Jsvlçrede 

Paris ile Ceva arasmd tele' 
fon irtibatı ilk defıa olarak düıl 
ak§am temin edilmiştir. 

lspanyııdaieyezan 

Irak kabinesi lng-ilizlerle 
ihtilaf yüzünden istifa etti~ 
Bağdat'taki İngiliz 
müşavirlerinin hL.,-
metlerine nihayet 
verilecekti; İngiliz 

ler bunu kabul 
etmediler 

Bıığdattıın yazılıyor: - Baş
vekil Naci Süveydi Bey kabine
nın istifasını verdikten sonra 
kıra! Feysal bunu kabul etme
miştir. 

Irak Kıralı Feys1/ 

re kabinede milliciler taııa{m

dan itiraza uğradığı için mü~
külatın ıbundan çıktığı da söy
leniyor. 

Hicaz ile İrak arasında 

Kabinenin istifası esbabı hak 
kında çok şeyler söyleniyor. 
Fakat bunlardan en mühim ola
rak İraktaki İngiliz mümessili 
ile çıkan bir ihtilaf öne sürül
mektedir. frakta bir takım İn
giliz müşavirleri vardır. Bunla
rın artık hizmetlerine nihayet 
vermek için hükumet tarafın
dan yapılan teşebbüs İngiliz 
mümessili tarafından şiddetle Hicaz ve İrak kırallarınm 
muhalefete uğramıştrr . mü13.katlarından sonra aradaki 

Halbuki N~i Süveydi Bey mesaili halletmek üzere Bağda
kabinesi intihar eden Abdlil da gelen Hicaz hariciye nazın 

Bağdattan hareket etmiştir . 
Muhsin Sadun Beyin yerine İki Arap hüıkilmeti arasında 

Gümrük mütarekesi 
CENEVRE, 15. A. A. -

Gümrük mütarekesi konferan
sında Belçiıka, İngiltere, Dani
marka, Estonya, Fransa, Maca
ristan, İtalya, Letonya, Litva-· 
nya, Norveç, Lüksemburg, Le 
histan, Portekiz, Romanya, Al
manya, İsveç ve Küba hüku
metlerinin murahhas heyetleri 
devletlerin iki taraflı olarak ak 
tetmiş olduk.lan ticaret muahe 
delerini 1931 Martının birinci 
gününden eve! fesh etmemeleri 
hat.dundaki Fransız projesini 
kabul etmişlerdir. 

MADRİT, 15. A.A. - Muit' 
telif eya•letleroe vuku bula11 
feyazanlar endişeye düşürecek 
bir şekil almıştır. Saragos eya' 
letinde bulunan Pradiyada bit 
çok mahalleler su altında kal• 
mış, birçok yollar kapannu~tır. 

Sadullah B. in istifası 
doğru değil 

Seyrisefain umum müdüril 
Sadullah B. in istifa ettiğ-1 hak• 
kında bir gazetenin neşriyatı 
üzerine dün alakadar bazı z~ 
vattan maliimat istedilk. A ııı• 
kadarlar, bu şıryialan stirt-ti ){il 

tiyede tekzip etmişlerdir. sa• 
dullah B. elyevın Ankaradadıf· 
Seyri.sefain işleri, Yalovanıt' 
sureti imarı ve bu sene yapılll' 
cıık yeni imar işleri hakkında ıı· 
la.kadar makıamatla temaslardB 
bulunmaktadır. Bu sene Ya!Q'lll 
da daha vasi bir imar proğranıl 
tatbiık ·edilecektir. Sadullah ~~ 
in yeni talimatı hfunilen, bir İP 
güne kadar şehrimize hamiteıı. 
gelmesi mUhtemeldir. 

Murahhasları konferaneta 
hazır bulunmıyan 7 devlet tabia 
tile reye iştirak etmemişlerdir. 
Fenlandıya ve Yunan murah
hasları bu projenin kat'! suret 
te kabulüne dan'i srınra karar 
verıeceklerini söylemislerdir. A 
vusturya murahha.;;ı bu itilafrn 
fileyhinde buluruluğunu söyle 
miş, bu suretle İsveç. Çekoslo-
vakya ve Sırbistan murahhasla 
nnın projeyi kabul hakkındaki 
kararlarını sonrı:ıya bırakmala-
rına scıbep olmuştur. Yalova hakkında ki 

Fransız murahhası M. Flan- eser basılıvor 

geçtiği zaman sabık kabinenin aktedilecek muhadenet muahe-...,...,,..,.,... __ _,..,..,. ___ ,., hattı hareketini takip edeceği 

riye nezaretinden emir almıştır. desi henüz imzalanmJ§tır. Bu-

din Avusturya murahhasmın Seyrisefain idaresi tarafmdıııl 
aldığı bu müessif vaziyete dik- Yalova kaplıcalarını halk~ "~ 
kaıti celbetırniş ve umumi men- bilhassa ecnebilere tanıtJnllP 
faat namına müsadatta bulun- maksadile bir kitap hazırlaI1' 
malarrnı a13.katlarlardan iste makta olduğu malfundur. Kit•• 
miştir. bm tabi ıiçin, Darülfünun kiIIlY' 
.......... - ........ _...,. __ ....,__,....,... heyetinin, kaplıca sularının talı 
lar ortadan kal:kacaktır. Esasen !iline ait rapor bekleniyordU. 
iki Arap kıralı arasında itilaf Heyet, tet!kikatını bitirip rap~ 
zemini hazırladığı için muahe- runu verdiği iç;n kitabın ta 
denin imzasından sonra buna yakında ikmal edilecek ve bil' 
her iki tarafça riayet edileceği nyo mevsiminde kitaij çık.ıılıi 

Hatta Amiral (Soşon) vasıtasi- söylendi· nunla beraber muahedenin im-
le bütün donanmamızı ele al- Şimdi İngiliz müşavirlerinin zalarunası çok sürnıiyeceği ü
mak fikri bile daha o zamandan hizmetine nihayet vermek te- mit edilmektedir • Bu suretle 
mevcuttur. şebbüsli ihtilafa yol açmıştır . iki memleket arasında şimdiye 

Diğer taraftan söyle~d~_ğine gö_ ~adar ?c:_vam etmiş olan ihtilaf- söyleniyor. bulunac~rr. 
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onsorsiye>m 
i ver Bankalar 

av 
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Bankalar itilafı bugün teati Bir hakaret 
ediliyor. 

Osmanlı BankasL 
ko11sorsivoı1ıa . 

tı;irı11ek isti yor .. 

----
Konsorsiyom ne 
zamana kadar 

faaliyette bulunacak? nsorsiyonıa ili mel!e tdlp ola·7 

Osmanlı Bankası dırekUJrQ 
M. Dil Sorblg~ 

&nkalar kosorsiyomu mukavelesi bugün teati ed!lecektir. 
Ronşorsi om bu sene nihayetine kadar devam ed~e~.r. . • 

Bu mfıddet zarfında Devlet Baıııkas~ ktm.ılacagı ıçın mıllı 
paranın ist:ikran için lazmıgelen tıedbıderle Devlet Bankası 
tneşgul ola~aıktır. 

Bir yazıdan 
çıkan dava 

H. Fahri B. 1000 lira 
tazminat istiyor 

Edebiyat ve san'at alemini 
alakadar eden yeni bir hadise 
olmuştur. Şair Halit Fahri B. 
Darülbedayi rejisörü Ertuğrul 
Muhsin B. aleyhine ikamei da
va etmiştir. 

Ertuğrul MuhBin B. Uyanı§ 
gazetesinde Halit Fahri Beyin 
tahriri riyaseti altında ve Darül 
bedayii istihdaf eden aleyhteki 
neşriyattan müteessir olur. Bir 
gün iki san'atkar Alay köşkün
de karşılaşırlar ve münakaşa u
zar. Münakaşa şiddetlenir ve ar 
zu edilmiyen bir neticeye vanr. 
Halit Fahri B. bu münakaşada 
tahkir edildiği iddiasile Muhsin 

etmek Ve B. aleyhine tahkir davası ikame 
"'---- .1 k · müvazeneyi idame 
vaıııaıılı Bankası e .onsorsı- memlmt:n mali ve iktısadi ed'erl'ğve is~dasını müddei umu-

Yom hariciqde kalan d~ğer ba h .. t essir eden gayri mı ı e verır. 
~ BankaJar da ıkonsorsıyomun ay~tını m.1:1 e . .. .. . . 
iati al e<kceğl kambiyo faali- tabiı ~ez~~rlenn. onune geç- Dava Sulta,n Ahm~t bınncl 
)'~ · ti ak . · Hükfırnete mektır. Hük(\metın bu gaye. e- sulh ceza mankemesıne havale 

rn .. ış r .1çlınrd. Ancak • ıtrafındaki yüksc·k hareketine edilir ve yevmi muhakeme ola-
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Maaş 

Üç aylıkların veril
mesine başlandı 

"\esilen 
zaman 

küsurat ne 
verilecek?_ 

l•ıaaş alanlardan bir grup 

Dünden itiıbaı-en üç aylıklann 
tevziatına başlanılrnl§tır· Zat iş 
!eri muhasebecisi Hamdi B. şu 
izahaıtı vemıiftir: 

Piyango 

Donanma piyangosu 
çekildi 

İkramiye kazanan 
numaralar 

Donanma piyankosunun 42 
inci keşidesi evvelki gün çekil
miş ve ·ıs numaraya atideki ik
ramiyeler isabet etmiştir. 
Sıra No. Tertip Lira 

31 9665 1200 
96 7259 300 
29 4531 100 
70 6305 10 
79 9764 10 
59 • 2616 10 
66 515 10 

1 3174 10 
69 9764 5 
14 7259 5 
61 4779 5 

2 2616 5 
63 515 5 
76 2616 5 
19 7259 5 
94 9764 5 
94 515 5 
26 3174 5 
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Dilenciler 
------

Vilayet emrile 
toplattırılıyor 

----
Dün 150 dilenci 

derdest edildi 
'Viliiyet, son zamanlarda hal

ıkı çok fazla i.zaç etmclı:te olan 
dilenciler hakmda çok müsip 
bir karar ittihaz eyleıni ve tat
biki içindünPolis müdüriyetine 
emir vermiştir. 

Poolis dünden itibaren dilenci 
leri tıoplamağa taş.Jamış.tır. Di 
lenciler toplanarak Polis müdü 
riyetine getirilmiştir. Dün top
lananların adedi yüz elli kadar
dır. 

Bunlardan sag lam olanlar bir 
daha dilencilıiık yapmamaık üz 
re, ikamet senedine raptan ser 
best birakıhnıştır. 

Tekarar dilenciliğe kalkar
lar ise cezalandınlacaktır. Allı 
ve kimsesi.z olanlar da Dariili 
cezeye gönderilmektedir. 

1 
• 

ate 

------
Sokağı niçin ı · ~I 

tamir edilmedi"' 

Belediye müdürü 
Kadir Beyin :zahat 
Bomontide İzzet Paşa sol; 

ğının feci vaııiyetirııi dün 
mı:ştık. Beyoğlu belediye dE 
si müdürü Kadri Bey gazetı 
ze şu izahati vermiştir: 

- «İzzet Paşa sdrağmm 
rür ve ubun.ı iş.kAl eden bir 
ziyette olduğu dıotı"udur. 
sele şudur: 

Sakak sakinlerinden pre 
Rükiye Hanım bundan bir 
det eve! müracaat ederek lli 
larmda tathirat yıapmak · 
ruhsat alınıştı. Yapılan te 
:kat, borukluğunu ıxnumi 
crada olduğunu isbat et.ti v 
mwni mecranın ac;!lmaısı 
reti ıhasil olduğu için boru 
paıi<elerin hemen yerine kOI 
ması kıabil olamadı. Bittab~ 
nıoksan k9bil olduğu kadar 
ratle iZoale edilecektir." uracaat etmış e ır. ı ·· Bankala rak N' b h · · Oıımaoı B k tekflif~ memlekette muesses . : 1 21 ısan sa a ı tayın edı-

ı an asının • .. ı rm da alaka göstemlelen ve nı [lir. 
tayanı kabul olmadıgı soylen- kk"l · inde müşte 
lnoktedir. 1 hayet bu teşe u 

1
;leri dikkat- Halit Fahri B. Muhsin Bey-

- «Üç ayl*Iardan küsurat 
ke6ilmeoktedir. Bu küınırat Ka
°:unu~el maaşı ile birlikte ve 
nleceıktı'I". İnhisarlarda ve Şeh
remane1ıinde ücretle miiBtah
dem bulunan mütekaitlerin ma 
aşlarının kaıt'i emredilınişsede 
yeni bir emirde bu gibi mües 
sesatta ücretle müstahdem bu
lunanların maaş ve tahsi.satmın 
tamamen ve bu miiessesatta ma 
aşla müstahdem bulunan mlite 
ıkahleı;ıin de maaş ve tah5;satla 
rıının kati bildirilmektedir. 

Baklcallar ihtikftr ls1anbuldan Ank- 50Yataklı nakahataı ('-'r. 
araya 8 Şehrimizdeki haeıaneıenı .1 . 

Kon ·yoma ikitı.ık içııı' re'k hareedike.t1e g-~bir hadisedir. den 1000 lira tazminat istemek-
sorsı le ·kayt ec.,... · 1 • • t d' 

·'Y'aki olan yeni rnüracaadarı Ma Konsoniyomun icrai komıtesı e ır. 
·Uye vekaletine bildiren icra ko- faaliyete geçmiştir." . 
DJİotesi reisi Nurullaılı Esat ~y, Sermayesi I,100,000 İs.t~rh~ 
bazı Bankaların ve ezciiml~ olan konsorsiyomun dahılı ~~
'<>amanlı Bankasının konson;ı- zamnaıne projesi perş~be g~-
yıorn haricinde kalmaları esba- 1 .. ·cra 'konütesine verıleceıktır. 

Eman~tte 

Şehir meclisi b .. • . bi nu ı 1 ek ıimar ını ogrenınek ı&teyen r mu- , Konsorsiyom, ge ec c 
haı:nrimi.zıe demistir ki: . tesi gününden iıti•baren borsada 

- «Bunların konsorsıyoma ki rolünü ifaya başlayac~~r. Yetmiş ~zada n 
iştirak etmemeleri için hiç bir Ko11ıSOrsiyom komitıesı Tıca: mürekkep olacaktır 
sebep yoktur. ret Odasında mürakaba heyeti . . . . 

. klkül · · · t hsis edilen dairede Vıliyetle Emanetın tevkıdın 
Koru;orsıyom tetc etmış- rıyasetıne a . lun ve sa- , den sonra teşkil edileceik olan 

tir. Konsorsi}"OillUll başlıca ga- çalı.şac:rk: k~~ıyo ~ . Şehir meçlisill'de yetmİlj aza bu 
'llelerinden birisi, teessüs eden tımıle ıştıg ece r. 1 lWlacağı anlaşılmaktadrr. 

Şimdi, Cemiyeti belediyede 
her belediye dairesinden altı~
za buluniiyor. Şehir meclisin de 
beş Ad olaoa'ktrr. 

Ücretle müstahdem müteıkait
ler maa lannı tam olarak al! 
caklardır. 

Vilayette 

To atlıgan 

yapıyor 

Bu sene zeytinyağ, yumurta 
gibi mallarımız gayet ucuzdur. 

Fakat bu ucuzluk yalnı.t top 
tan piyasaya mahsustur. Asma 
altında bir okka sabun 40 kuru 
şa saıtıJ.dığı halde mal1alle bak
Gtallannda 70 kuruştur. 

Bu fiat her semte göre deği
şiyor. Beyoğlu bakkallarında 
80 kuruşa bile sabun sııtılıyor. 

tiyaca klifi gelmediği mal ~ 1 Saatte gidflecek dur. Emanet tedaviden sc ı 
Ankara _ İstanbul tren yol- nakahat devrini geçlmıdc i ~ 

culuğunun sekiz saate indiril yacında bulunan hastalar J ' 
m~ için başlıyan hazılııklar ik' bir nekahetane inşa etmek' . 
mal edilmek üzre tasavvur ya- savvurundaıdır. BlDlllll için 
za tatbik edilecektir. Bazı hat sisat aranı~r. Tahsisat b 
a'iŞamı tebdil, takviye ediliyor. mırsa şimdilik 50 yataklı4c 

____ _ nekahatane açılaıcaJgtrr. 

Evkafta tasarruf Vehhi s: itizar et( f 
Evkaf ta geniş bir sahada ta- Ticaret Odası k!tibiumuı • ~ 

Zeytin yağ w kunt zey-tıini n B f d h · d ·· '"" ~ ~ sarruf yapılacalktır. V'tıhbi Bey, kesreti m .. «gul ııı. ~ 
u tasanı.ı a a zıya e mu ti dolayı' sile kani>iyo mUr ~ 1 toptan ve perakende fiatleri a- f ·k 'I •- ld-' ı te errı masra1 arın ... a wııma ba heyeti:~ azalığını kabul · 

rasında bö}"le müthiş bir fark 51 bazı dairelerin birleştirilme tizar beyan etmi.,.;•. Hı 
var<lır. sile mümkün olacaktır. ~- · r. 

Vakıa toptan fiatlerle pera- 1 Vazife ve meşguliyetleri iti
kende fiatleri ar-..sınckı farlc ol barile birbirine hooziyen müdü 

Bey sigaraları 

--<>-
Köprü kulüheleri 

rnası tabiidir. Fakat arada iki riyetleT tıirleştiııileceklerdir. Ö- Tütün inhisar idaresi Be 

Ol l ki itti üç misli fank olursa bwıa ihti- nümiizdeki hazirandan itibaren garası namile piyaısay, yen 
e me B r, kardan ba kabir mana veril- akara ti vakfiye ve mahlfılat mü sigara cıkarmışıtır. Bey siga 

milteve/(/ Ö/miJş mlJ? mez. düriyet..,lerı..,·..,b-i-rl-es .. ti..,'n..,·ı..,ec.,.e..,k,..ti,..r . ..,....!!'!!OB""o""ğ""a"'"zi.,çi-kl...,.ü"'biı""'' .,.1ıa..,nna...,,..n..,ıd""ı""rC't' • Köprünün iki tarafında para 
kulubeleııi yaptınlmaktadır. Kö 
prü parası kaldı.nlrrııa bu kulü
beler tayyare piyago gişesi ola 
rak kiraya verilecektir. 

To.kathyan oteli ·hakında Em- ~~-......... - ........ - ..... ..., ............. ...,,.., 

_,,_ 
Hlki metruke müdüriyetıi ta'hki 
katina devam edilrncıl«ıedir. Ta 
·pu ve diğer bazı yerlerden Boru 
lan malUınat gıelmiştir. Yalnız 
mütevelli olduğu iddia edilen 
bir şaıhsın polis tahkikatına na 
zaran öklüğü, halbuki nufus 
tahkikatına ve kendi iddiaları
na göre hayatta olduğu beyan 
edilmektedir. 

Fıofcsör /11. Elini Mears Darülfü11ıında kon/trans rtriynr 

Ekn1ek ve francala 
narhı 

Şeohremanetinden: Martın 
1 on sdkizind Salı gününden iti
::ıal'efl ekmek on dört buçuk ve 
'rancala yinni bir buçuk kunış 

Bıu cihet ka.t'i şekilde anlaşıl tuc. 
~~-~""-""·-----------·ldıktan sonra tahkikatın heyeıti 

1\llears'ın konferansı ediyorum. Binat benim gibi tam bir 
Garplı için bu lnkr12plar tamamile tak 
dir edilir ve fimdi olduğu kadar hiç 
ıüphraiz bundan sonra da büyük me-

umumiyesine göre son karar ve 
ııiıecek tir. 

denı,etler için imtisal edilecek nümu· Faideli yağn1urlar 

Konferansı gu•• Zl• de bir zümre nelere istinat ediyor. Ziraat başmüdüriyetine gelen 
Diğer ıcbepler arasında Gaziye kar- ma16.mata göre Trakyaya çok 

1 
• tı du.yd~ğ!-'m takdirin ?ir ~cbebi de nafi yağmurlar yağmıştır. 

dl• 0 emış kcr.dilerının ycnı Turkıycoın co~rafi --O--
. ve iktısadi vaziyetini derhal nazarı • 1 • • 

1 ık 1 t dikkate almı olnıasındandır. ı\ ıneh la vat ı~ı 
Profesör şiddet e a ış anmış ır Gazi kemali cesaretle hükumet Kız ameli hayat mdtt~i me-

l . merkezini lsta'nbuldan Ankaraya nak selesinden mesul olanların ev 
K negi müessesesi profeıörlerın- fünunundakı meslektaş. ve_ d~st. arına !etti. İstanbul, Boğazların sahibi ol-

ar Mears dün Darülfünun Cot- gönderilen iyi temennılerı b~ldır_me- mak ve hariç ile daha kolay temas rilkı UmUTU hukukiye verilmiş
llcn 14• . mesaisinde (Cofrafyan?' ğe bcni .. ın•mur etti: Car.negı mu••~ <tm<kle beraber. yeni devletin ..:v- tir. r.-1Y• ı1;&rül ınüııaıebab) ~vzuu il- ıcse•I dunya. tız_erındekı mubtelıfı kulceyşi mcrkeıı İstanbuldan daha 
.. b.aacliyatla d'kk te !•Y•n hır konfe- meml<ketlerın fıkır adamları arasında t bir surette teessüs etmiştir. Gazi 
::,ıncı. ço_k. 1 a ıahs<n temas prensibine kani bulu- ;;. iyi bir sur<tte takdir ctmi~tir ki ~n·;f B. iyi leşti 

• yermı,tır. .. eııai · dol·' nuı:or. Onun için bugün benim bu!a- Türkiye evvelce olduğu gibi bundan · 
Bu münu<betl~. darulm da barili- da bul.u?mam .yalı:uz beynelmılel sonra da bir ziraat memleketi olacak- Bir haftadanben rahatsıı: bu 

duran güzide samıın arasın . E- doı~uk .•çın d~ğil ıtik~alde daha 11- tır. Kendikrinin zira! mesalle ve. zi- lunan polis müdürii Şerif B.dün 
IUnun müderrislerinden ba%ılarile . kı bır fıkri. ?'unaseb<tın ba~langıcı rai istihsalata verdikleri ehemmıytt den itibaren iyile~.-niş ve dün
&eblyat fakült<•i coğrafya zümreaı olmağa delıldır. bundandır. Fakat iktısadi faaliyette den itibaren vazife~ ba§ına gel 
lalebelerl de bulunuyorlardı. Son yıkıcı Umumi ~arpten so~r~ nakliyat meseleıi en büyük bir engel n')İştir. 

. .. alkı§larla kar· Türkiyenin yaptığı J:arıkaların t~.ırı olabilir. Onun içindir ki Gazi de _. __ _ _ 
Anıcrıkalı profesor,da demi!tİr lı:i: altında kalmaktan kıms< ke.nd>.ıı a- bava yolları için olduğu kadar demir • • . • • 

tııanan bu konferansın .. ıamaz. ~18 de .bu m~mleketın ne k~- y~llarının d~ inkişafına h!ihassa ~he':" H •n1a ye1etf a IJe ıntıha p 
"B n<lmilel Carne i sulh ınueı- dar ijınıtsiz hır vaz_ıyette bulundu mıyet vcrmışlerdır. Tarıhte !uç hır . • . . . 

. ey .. g. bitap et· ,. h kkında kuvvetlı hatıralarım var m<mleket az bir kaç sene nrfında Hırnııyeı etfal cemıyetının ye 
ıeaeaı namına bugun sıze su a kı h k · enin ge- . . · h · k · ~ d · · ... ,._be · · ın' bilhassa bir saad<t dır. Maziye ba nca ıç mı,• 1• kendi kendıni yeru baştan bu kadar nı eyetı meor e. ye azası un 
.., " nım ıç 1 bu 1 ket halkın< an o sun, . k' f . - k d' l . . k h . 'd . . 
lrıembaı olmuştur On sene evv< 1 rek bu mem • b .. k .. Tü ın ışa ettırmege mu tc ır o amanuş- [Çtıma edere eye ı ı arc ıntı-

. . k ıar k cnebi bulunsun ugun u r- tır. Zaman hiç şüphosiz ilk müşküla- h b lardı-
t>ıuhtctem t•hre gelerek bı~ ço. ay di g~re \nhuriyetinin vücude gelecc- tı halleden büyük amildir. Fakat bil· a 1

• Y:ılınllŞ ı. · • . 
~almııtnn. Onun için 'ımdı k.•n .. kiye Cu ··1 edebilec<ğine ihtimal hassa kayJetm<ge sayandır ki iktısa- Reıslığe Şe~e<l~ın, reıısvekıl
ıııernleketilne gelmit gibyim. Çu~kü ğini ~ahayyu Vaziyet ümitsiz görü- dl faaliyetin dört ·şubesinde ıle, ez- liğ.ine Sa'm Hus:ıı~, ~uhasebe 
buraa~ . b<nim ruhi mcmleketlerıı;:ı- ve_rmıyor~~: k bir ink;lap imka~ı far- cümle i•tihs 1. nakiıvat, tevzi ve is- ciliğine Ismet, kattplığe Hik-
d.en bın &ayılır. Dostlarımdan çogu nuyor, buyu 'htimald•n harıç gö- tihsalden i"!< ikisi için yapıcı pilin- met B ler intihap edilmı>;ler 
• 1 rııdi yok. Fakat etrafımdaki her şey k<dilir ıurett~ 'kat bizzat meml<~~- lar düşilnlilmiiştür ki bunlar diğer i- d' ' · 
:, ' .. o kadar munis geliyor ki sankı rünüyordu. ; ıarın hayati kabıl~- kisi için d~ <sas teşkil edec<ktir. ır. 
o .nedeııhori buradan ayrılmamı- tin ve vatan_ a~ olarak büyük hır . . . . . - ---
' nı ı· C ı·ı · ada bu- t' ve en muhtm •. bı'linmiyordu. Benım nazarı dıkkatmu bılbas ' z;ınnecıyorum. aıornıy yeı. decegı lb .. 1 r· tT'' k. . f ı H'J'l",,hmer kong·resı" 1 ·n • d" bu kıs )'d ·n zullur e "him simala- ce eu<n tcy ıye ur ıyenuı r< a ıı- 1 a in . 
"".mama ragmn unyanın • ı e.rıcr ki cihanın en.1t1U c ccektir: n1n coğrafi vaziyet hakkı.nda mukta- . ,.. . • • . 

llli'c - o .. yarak. tetkik <d<rek •• O lıd b. · olar•k tarıhe_ g ç düşen zi surette nazarı itibara alınmak su- Hılalıaluner cemıyetı heyetı 
hu,,ıoı """"Jücratmıla - son derece rınd.an Kı;~disine kafJI h•"!C.'f.e ediyo- retile iktısadi =slara istinat <ttirile- merkeziyesi dün içtima ederek 
•.lakacl;.r o' crdum. Benim vazif<nı Gazı: hürmet vazı.~emı 1 takdir ceğinia aşikar bulunmasıdır .. , . Pro- heyeti merkeziye raporunu ik 
lıkri bir 1 o; •ı;•ndodan iboret ad- takdır ;ek bütün d<:"Ys~ın si dini fesör coğrafya ile iktısadiyatın sıkı mal ve kabul etmiştir. İstanbul 
C•<lilcl.ııiir. Ç. rr.•gi müessese&ini zi- 1 rum... ıp 1 

ttikltri gıbı. dı~a bu in- sıkıya olan alakası hakkındaki ilmi k . . se J'k kongresi 
Yar ı i C: • ı ·• i '1rofesörü sıfatile tem, ve hurınet ·~t sadi sahalar a 1 t ğı i- t<tkikatından bahseder<k konferansı- ıner ezmın ne 1 

. • • 

'İl .,, .yoru.n. n Amerikanın 97 5 Da- ı' içt~mai ve. 1 ü~düğü. son:a Y:J;r: ifa na nihayet v<rmiştir. Martın 28 °inuc akteılı lecektır. 
•iil1;, . 11n v- "3kjiııin talebe v< mü- kılabatı .d.uş k şı vazifrı t• 
.~ . ··1 . 1 rl·ıı;;:1nr ar 
"tırı• ·· · •İ •ı J"t;,111b;,ı] Daru .. ç:n rrı · 

Kadııılar Belediye reisi olacaklar mı? 

ÖnlJmiJzdekl meb'11san intihabatında kadınlar- Kanıandanı 
gaverlne mahrem eınri-Ahmet 

CevdP-t Begln m~clisinde - Hlllage encllmenlnde ••• 

ANKARA, 14 Mart (Milliyet) - 1 alman tedı.irlere intikal etti. Sene
Belediye layihasının mazbata11ru ba-1 ıerdenberi ticaret aleminde uiinı'8R 
zırhyan Muttalip Beye ıoruyorlar: arkadatım mütaleaya koyuldu. Tec-

- Kadınbr belediye reiıi olabi· rübelidir, İyi ırörütleri vardır, istifade 
lecekler mi? . ederim ümiclile dinledim. Söyledi.An

Feminiıt bir mel '·ıı atılıyor: 

- Nı demek, 
meb'uı dahi ola· 
caklar! .. 

Bir ıes: 
- o kadarı 

fazla. Fakat onla
ra meb'uı intiha .. 
batında intihap 
etmek hakkını 
muhakkak ver
mek liıznn. 
Meyhanelerde '" 
an nrhoi-ft, ku .. 
marhanede aabeh· 
lıyan kumarbaza 
ba haklu veriyo· 
ruz da meıeli bir 
"Nezihe Muhit
tin'' e neden böy .. 
le bir hak vtril-
miyor.. Kadınla· Ihsan Paşa 
nn erkekler kadar bu hayatta, bu 
c<miyet içindô mevkileri yok mu? On 
!arın kafası bizimki kadar iılemiyor 
mu?. 

Hikaye encümeninde 

lattı. Böylece yiirüyorekr Takıime luı 
dar ıreldik. Dinliyordum. Fakat IÖ

:ı.Ü bir türlü bitmiycwdu. Neticeyi 
merakla bekliyordum. Dayanamadan 
aordumı "Yani, oence iM y~ı7'' 
YiDilme cl.ildıatlice lıakb. Güliimıedl 
Bu itin aırrına vakıf .. rarlı lıir ta"" 
takınarak: "Fakat anmızda k.ıılaın. 
Kimseye aöylomezıin" kayclile imla. 
funa lıaıldadı: "Hükümet bir kaç mil 
yon lngili:ı. depo etmelll". B .... tev
di edilen lıu ın·ra - bir tebeuilmle 
mukabele ettim. Tuımie kadar yil
ı üdüğüme acmuıtım. • 

M. M. Bey ilave etti: 
- Bu, kumandanın yaveriM tev. 

eli ettifi ''"" bem:emit- Hani demlt 
ki: "Sabahtanberi taarnı:uı ıreçtik. 
Bir yerde afıınızdan kaçırmayın. 
Dü1man duymaım !" nev'inden. • 

Ayni ıilıileye dahil olabilir bir hi
kaye de btn anlattmı. Hikiyc ıöyle
dir: 

Bir aün °lkclam" da üıtadım Ah
met Cevdet Bey, ben ve o zaman 
ırazeteye ikinci makaleyi ?'~n Meh
met Ali Tevfik Bey - tımdı Tokyo 

Mürakıplik odasında - ni ap oJ. BaıkAtibi - oturuyorduk. Cevd<t 
madıimd:ın inikat edemiyen - he- Bey ıra:ıete ıatotlarmm düttiiğiin· 
yeti umumiye içtimarndan ıonra hi- den, kari adedinin ırittikçe azalmak. 
kiye encümeni kurulmuş. ta olduğundan acı acı tik.ayet ediyor· 

Azadan biri anlatıyor: du. Mehm<t Ali Tevfik Bey gazete-
- Bayramda lıtanbulda batım• lerin daha ciddi mevzularla İştigal 

a;arip bir it ıreldi. Beyoilıın,, çıkar- etmeleri lüzumunu ileri ıürdü. "lk
keıı Tünelde e•kİ biı 11rlmdaşa tc- dam" m emektar ıahibi imtiyuı bu 
ındüf ctti.n. Şuradan buradan ırö- mütaleayı batını kaldırarak reddetti. 
riiştüL:. Sö7 paranu~n düşmesine ve Yüzlerimi2e bakarak: 

Aziz &g "En11ru01, 
t<' 

- Efendiler, sabtın arbnas 
ne yapmah?. Ona ben bilirim. l 

Bir iki .aniye ıükUttan ıon.) 
- Size bunu eöyliyeyim. ıA 

kim.eye duyurmayın. . dedi. 
ikimiz merak ve dikkati 

Beyin yüzüne baktık. 
Söze batladı: 

1 

c. 
11 

- Gazetenin birinci aayıfaaır,· 
dece zabıta vak'alan ile doldun, 
Ba§ka havadiı koymamalı. Gazpl 
ıatı§t bir kaç miıli artar .. 

Mehmet Ali Tevfik Bey beki ! 
du. Bu sözün arkasından balcalo1 

ırelecek diy<. Halbuki Cevdett 
ıusmu,tu. Söyliyec: ğini oöylemİ'J 

...,.c. ~ 



a s o ........ ,. 

'~lı umdesi "Milliyet" tir. Aşk Güneşi Mes'ele 
~ -, M \RT 1930 • • 1• 11 • • kt ilk müşteri 1.. • • L~ Darülbedayi muhiti ço an-
1· ı EHANE - Ankara cadde•~ Türkiye inkılabının ilham ettiği dastanl dır sessiz sadasız idi, bir tiyatro 
, Telgraf adresi: Milliyet, lo- d u l b' d için bu silkUn mevta ver bir şey- V aktile Beyoğlınıda bir mü-

r romana ogru atı mış ır a ım.. . ~- ı ... 1.r. San'at gürültü, patırtılı, coW:ıerci dükkanı açılacağı ilan Meşhur muharrir 1 Telefon numaraları: -- u 
13 d ğd ğ l d alı mahkemeli edilmiş . Kapalı kepenklerinin i uıbul 3911, 3912, 39 Et11m izzet Bey, roman mil en btı·"'ı. dlhlsl kendi yü\t8ek a a a ı, av ' 

( 1 ,.....,. lm r? Neyse çok üzerine yaftalar yap,...trrılmış. • I h8.l'l'irlerlmiz arasında husust eserinin tarihini bile kendi nut o azsa neye yara . .,, 
o 'JNE ÜCRETLER . B ku il bi • b R\iku"r bu fena sükun hıtam bul- Nihayet dükkanm açılma gilnti Kuvvetıı· bı·r mLıham·rdı'. Bu" d M h . k 'h i • . . . . . bir temayüze aa.hıptir. u tema e zzat yazmaga mec ur ,, • gelmiş . Aıhali toplanarak ca- yor u. u arnr arısına ı anet 

Türkiye ı~ln Hanç ıçın yüz zahirde bir noksan gibi gö- olmuştur. Dastanlar yazdırmak .du Ertugrul Muhsin Beyle H~- kand · tün gazeteler, mecmualar, hi- ediyordu. 
400 kurut 800 kurut rd'ği lkud-......ıni h-'- olan bu muaz- !it Fahri Bey arasında nahoş hır me a teşhır edilecek pır- k' ,_ . . 1 Artık sabahları erkenden e-750 1400 rülebilir, fakat ve 1 semere """' ii1.iO b 1 lantaları temaşaya hazırlanır- ayeıcrını, roman arını kapışa 

1400 ·:. 2100 :: onu bir nıezi)"Ct hükmüne soku zam TUrk kurtuluş macerası- hadise oldu, adeta kapılı aca ı ken öteden tebdil memurlar iko- kapışa alıyorlardı. En haşin fi- vinden çıkıyor ve akşam g. ç 
yor. Bu tıemayliz veya husuııi- nm edebiyatımız üzerinde he- .oldular. Ylapt.ığım tahkika~a ~ kirler kaleminin ateşinde bal- vakit avdet ediyordu. . Kendı-

d E I B .. ·· d · ım zaran bu hldiseye sebep ıddia şarak gelmiş, kalabalığı dağıt- 'b' · ı h sı'nı· ı'çkı'ye de vermı.Qtı' .. Esı-ı·-
ı' p'" :n evrak geri verllı!lez yet 11u ur: tem zzet ey, ro- nuz tereeswn e ememış o ası, . . . . . . B . mağa başlamışlar. B irisi me- mumu gı ı erıyor, en tat ı a- ~ ·· 
11. k~ geçen nuıhalar 10 kuruı~ı:r. man tekniği hakkındaki bilgisi gLne az çok tabif sebepleııe milı edıldığı gıbı Halit Fahri eyın yaller cümlelerinin seyyal cazi- den yalnız karısının ten kahka-

. te ve matbaaya alt iıler ıçın ni eonobi bir membaa borçlu 11enit addedilebilir: Çok defa Darlllbe~a~ aleyhindeki neşri- rakla sormuş: besi içine bürünerek gözlerin ö- hasile mestolurken !Jimdi sade 
1 f Uriyete müracaat edilir. değildir. bir nesle ait olan heyecanların yatı değildır. Hattl Ertuğrul - Ne var, kuzum, ne oldu· nünde birer rengin tablo gibi rakıdan medet umuyordu .. 

ı ıemlz ilanların meauliyetini Hayat içindeki müşahedele- o nesilde bediileşm«i.iğl, mü- 'Muhsin Bey bundan bahseden- Dii'kkan açılmıyor mu? canlanıyordu. Fakat ne yapıa nafile! .. 
f t' .~ kabul etme7.. ri, yaşadığı muhitin şahsiyeti taakip nesilde tesirlerini göster !ere: . . . Meğer bir gece evvel dtikka- Hayatından çok memnundu. Hiç bir şey, hiç bir kuvvet 0-
1 1 ====s=-=======9ıl d'·· ··ruı ;Le.+·· Ka • -'-· - Hangı neşnyat' Vallahı na hrrsız gimılş · Memur bunu Yazıları kendı'sı'ne hem çok ı'yı' nu tekrar eski halın' e ın::' a ede-

!

' ı '.J GÜNKÜ HAVA üzerind6ki inikiiBları, içinde ço ıgı go m-..ur. nunı ....,.v- .. . . · . 
Şan Sanat aşk Ve Sevgı.sı·, genç rini:n azametli fütuhatını mü- farkında degılım! Kımın ohkı_ıdidu ima ederek: bir mevki hem de servet temin cek kabili}"C'tte değildi. 

ıp hararet en çok 16 ın az ve ateşli ruhundan kopan canli taakip asrın haşmetli şairi u var ı... emışt r. sı a - -,, _ .., ğ k'? d ' i A l - -. Dük. kan ~.-ıJdı amm.a. , d. e- etmı'ştı·. Evı'nde de çok rahattı. . Ç~nkü vlicudü y~ranmı~ 
l ıl~- :e Jdl. Bugün riiıgir lodns heves ve arzu, kuvvetli bir üs- Nel'i nin şiirlerinde mlinakiı senin sebebi şudu~: . mış, nafii~ seyred~eğız .. dıye, Güzel, çok güzel bir kansı var- dımagı yıpranm!ftI. e temas 

h k 1 ,. I 'bi .... ·· H · d ı Ertuğrul Muhsın Bey Halıt beklemeyın. İlk m•w.terısı ne' dı. Zaten bu meRhur muharrır' ettig"i genç kızlar bu yıpranıc. 
1 

' 

- •VJ açı ·o aca,;·ır !Up.. İşte Etem zzet Beyin gı goruruz. enrıya e yazı . . . • . -.: ~ ~ 
• d ğ d" a·· .. H · dli Falın Beyın boyunu hır edibe var ne yok herutini götürmüş 1 onu ta daha pek gençken, bir !arın ancak birini bile tedavi ıl ~ ~ , romancılığım doğuran amllle- ı ı zaman or uncu enrı ...-· 

ı. l ~'' • \ rin başlıcaları bunlardır. nyaya veda edeli iki asn geç- yetmiyecek kadar kısa bulmuş, gazetede muharrirlik yaparken edemiyorlardı .. 
ı t mişti. bu da Halit Beyin kulağına ve Mekleplllar RIDHbakUI tanımış sonra sevişerek evlen- O, hayat dağının karlı ziı ve-

~ 1 ) ~ 1 ~ , «Çildıran kadrn» da ilık ışığı- «Aşk güneşi" için tüı'k inkt- gücüne gitmiş ... Soluğu Darül- mişlerdi. Bu güzel kadmın ko- sine yaklaşmış, ve bu ırirvenin 
ır ~ _lnı kıvılcımlatan bu romancılık !ahının romanı demek çok faz- bedayide almış... Bir keşif casımn şöhret bulmasında da ikliminıe alışmıştı. Gençliğin 
ı 1 '«Yakılacak kitap» ve «Istırap la bir iddia ohır. Fakat ş.üphe - Nerede, nerede? Ah bire- büyük bir tesiri olmuştu. Mu- güneşH ve cevval ıe'l'tye9ine in· 

çocuğu» mer.halelerinden geçe yok ki bu roman, i5tikbalin do- lime geçirsem, parça parça ede- 44 üncü haftanın 2 nciliğini Da- harrir karısına karşı duyduğu n:ıeğe çalışsa b~le k~der ~üzgl. giltere V8 1ıek, «Aşk güneşi» ne vasil ol- ğuracağı 0 azametli dastant rim! diye ararken eline geçirmiş rüştafaka lisesinden 82 Avni Ziya B. sevgi sayesinde aşkı öğrenmiş, nle Afrika çölleruıe duşm11f •' I I I muş bulunuyor. Henüz genç <>- romana doğru atılmış bir adım ve iki parça etmek ü~re ike~ kazanmıştır. Yazısı ıudur: kıskançlığı tatmış, ve sevginin ktirklU bir Eskimo gibi. gülünç, 
~ ı ıtm n On ar lan muharririn bu romanını ne sayilabilir. Muhsinin resmini Halit Fahn ''.Kıymetli iki profesörümüzün tatlı ıstırabını kana kana içebll- biçare ve zavallı olurdu.. 
\i 1 ed k·ı d'Jd' •. son eseri, ne de müstait olduğu Vala Nerettin Beyin çok se- Beyin elinden dar almışlardır. t~ıbıkat sahasında muvaffakıyetle ne- mişti. Nihayet bu hislerini kuv- Artık eskisi gibi de yuamı·· 
'\ ter e teş 1 e 1 ıgın- iktidarın son haddi addedeme- vimli bir teşpihle «daima 42 de Kendisile görüşen bir muhar ~~~~:hl:r~ni'~~~r!e~:~~r.al:1~1~:?i vet~i görüşleri ve h~yalleri sa- y~r ve ya~lannda heyecandan 

11 ı ll t'li bahsedilen yeni fırka yiz. Bilakis bu da bir merhale rece hararette» dediği ateşli bir ririmize: gazetelerinizde çıkan .havadisin en yesınde hayata tatbık ederek ~y.ade iıniyane fel.Mfeler yapa. 
: 1 kendini bekli uen aki- d' d'kka ı d 'Ik h · · d t' bılıyordu ' ır. üs!Up ile bu adımı atmış olduğu _ Pastırmasını çıkarırdım pyaru ı t o am ır. ı şa eserını mey ana ge ır. · · 

ı, j:1 ıvuştu diyorlar· İmpera «Aşk güneşi» 450 sahife tu- için Etem izzet Beyi tebrik e- ama düa etsin ki..... Şimdiye kadar bu hastalığa karşı, mişti. Maamafih muharrir, ka- • • • 
, d !aıhilİ41dek1 kayıtlan kal tan koca lbir romandır. Fakat den'z. ! hAdi . pahalı ve tatbiki müşkül olan bir u- nsını sade bunun irin sevmiyor- Meııhur muharrir, bir gün 

şte a senın esası - varsa - 11 " 
i alış verişi arttıracağı öyle her sahifesi türlü vakalar /. Necmi budur. ·~ e mü_c~dele ediliy.o~du. Halbuki du. O aynı zamanda iyi bir ev matbaada meVzu bulmak için 

\ . ı: m bu fırka r.ok söz gö- I ng~renk boyanmış heyecan şımdi, ıki çalışkan ılım adamımızın, k d · • b' kad kafasının ı...;ni kazmalarken bir " a re " DUDAK BOY ASI bir Fransız aliminin elyevm tetkik ve a mı, samımı ır ar aş ve ,.. . . 
r1· ı iİngiliz milletinin parle-- lı vukuat romanı değil. Ayni ~ b ili 

1 
. t t bb' kt ld ğ b' 1.. güzel bir metresti ... Muharrir mektup aldı. Bunu kendısıne 

· ~ d d 1 b' . h enine.er/yal Kadın tale eve mua m enn e e u etme e o u u ır usu u e- b' k dm ö d . d H , .ı ;ayatın a evam ı ır zamanda hır tek şa sın portre- !! sas olarak almak eurctile keşfettikleri kadın olarak karşısında ne gör ır a g n en yor u. ayret 
.; h :ne temin etmek için ni- ai, yahut bir tek tahassüsün tas dudak boyamamalan hakkında aşı, esldslle kıyas kabul tmiyecek su- mek istiyorsa, gönlü ne arzu etti. Kadın bu mektubıında 

" İ.! anlardenberi alıştığı iki viri için özene bezene uzun u- ARTİST bir emir var ... Bundan bahseder rette çok ucuza mal olmakta ve bil- ediyorsa hepsini sevgili kan- kendisine yeni ve çok güzel bir 
' ~< iır<lrr . Muhafaza.kar ve zun doldurulmuş süslü yazılar Herkesin mecmuası .. 9 uncu ken bir erkek muallim arkada- h.a~sa t~tbikat saha~ında en k~t'i te- sında sevgili kansının maddi- mevzu veriyordu. . . 
j s ın başka bir de mesai frr- romanı da değil,. Bu iki tipin sayısi çıktı. Büyük mükafatlı şıma sordum: sırın! göstermektedır. Keşfedilen bu yet ve manevi yetinde buluyor- Bu mektuplar teakup ettı. 

: var. Şimdi bir de dör- ortasında ateşli genç gazeteci müsabaıkaya iştirak ediniz! Ye- - Bu emir neden kadınlara aşıda her hayvan başına yapılacak du Her birieinde ayn ayrı cazip 
k -'·kül" ·· .. . mod "U k" 1 . A · ? masraf ancak 5-6 kuruş tuttuğuna ve · · •. . . zul ardı. V b la 

ıır anın teş= u, suru- ruhunun ilhamlarmdan topla- nı a zun cte va sı. - aıt. 4 aylık bir muafiyet temin ettiğine Nıhayet seneler derledı ve mev ar v e un r ta-
'olan ve bu fırkanın mil- nara.k, hareketli, canlı, kesik vrupaya geldi. N ofis sinemr:ı. ya - Erkekler de ayak kahısını göre, bu keşfin iktısat ve tasarruf seneler muharririn çehresinde maınen hayattan almımı oey. 
i tarafllldan çıkarılan kes~k, adeta - kendi tabiriyle zı ve resimleri, Yeni edebiyat, boyayan bile nadir de ondan! n~kta~ nazarından büyük bir ehem- derin çizgiler, ilhamında düz- terdi. Ka~ın, mev~nnda ... 
erin neşriyatına rağmen - sinemaya benzer yeni bir Avrupayı işgal eden cazip mua dedi. mıyetı vardır. lükler hasıl etti. Saçlarının de mevzu ıle iktifa etmiy°!t 
p karşılanmıştır. üslup altında roman kılığına mmalar: .• V. S. FELEK Yüksek Baytar mektebinde da- telleri beyazlaştıkça heyecanı- lr yazınmihtiyat söatcreceıı 
ratorluğu teşkil eden bi ı 111m•••••••••••••1111m~mr.ieamıss:llim11111 nalar üzerinde t.ecrübe edilerek mu- nın ateşi kararıyordu. bütün malzemeyi de beraber 

1 ,.~. d• konmuş r eser .. · 1 ~ ~ ~ , ETUAL , vaffakıyetlc netıcclncn bu usul, Şark M h . "!il d V . .. d . du Meıhur muhar 
on ar ayn ayrı =cısa ı «Aşk güneşin nin haslt vaka- o" n en erı sıneı •qsının vilAyctlerimizde tecrübe edilecektir. . u ~rı:ır ? yo~ ~· . e ?,1Ü- ı::on en yor · · • 
rtaıkip ediyOTlar. Ana va- ssıon, uminkumi'"·_ıbıhmarpızatenkadbaarşlıgyaeçraekn 1 ie . Çok müessir olan bu aşı. memleke- tekaıt bır ıhtıyar gibı hır koşe- rır bu mevzular sayesinde tek-

·lı < iınlar arasındaki ticari ıd timizde zaten az olan Vebayi bakari- ye çek:ilmeğe mahkum oluyor- rar hayat bulmuı, tekrar eakl 
·n .bata bakalım: Bunu an- tarihi devrenin içine sığıştırıl- gö,c •rmektc olduğu HARRI LIT Ki ve LA JANAnın tcmsilı yi kökünden söküp atacak ve bir ~ok du.. zinde üslfibünü elde etmiıti. Fa 
lı-. rin son zama.nlarda ne"- B d 1 1 , 1 AR• s KO KOTLARI hayvanlarımızı koruyarak bu milli y k ? kat merak etti ve bir mektupla 
,., " Y mıştır. un an eve « stll'ap j 1 servetimizin muhafazasında büyük a arısı · • ırdı 

'\ ,ırakamları görmek kafi- çocuğu» nda içinde yaşadığı ga bir amil olacaktır. Kansı da ihtiyarlamıştı. . kadını çağ · · 
: v '1ediyoruz: İngiltereden l'lCtecilik alemini, adeta o:ıüşah- j Gayet mütenenı ve cazip SESLi ,-c ~ARKIU filmi azim muvaff ıkııetlcri Bundan başka, Avrupada daha tetl Seneler oıın da dolgun ve sert k i...ı-d 
ı kıtasında.ki memlı:ket- as tipleriyle canlandıran E- I 1 p b .. kik ve tetebbu sahasında iken bizde etlerini döve döve yumuşatmıı Muharrir 0 ~mera ~ ... 0 

.IC• ~m aldıg"ı mı' ktar umum görmektedir. Bu filmde ,e,·k ve sefahat ş~hri o an aris titun b'k' k' bu kadını bekliyordu. Nihayet ..,. tem izzet .., -y, bu defa da gene , ilk olarak atı suretinde tat ' '· ço , gözlerinin etrafını mor halka-
' oe ihtia:n1i'' ~cirünmcktedir. · ·· ı k ti h · b · ı d' ı k ruldu Ve kadın t~-' -'• .... ':n yüzde 30,37 sidic. Di- gazeteci sifatiyle vukuatını ya ' oı:ı;ına ıyme aız ır ı:ı;ıese e ır. · !arla çerçevelemişti. . apı vu · !r""'• •'" 

"• l k ı · ld ğ .. d f Bılhassa Şark memleketlerınde salgın . . di. 
ır 2rı ~ et erın a ı ı yuz e kından takip ettiği bir tarih • 1 halinde bulunan Vebayi bakari iki Artık kocasına hıç hır kuvvet H 1 

•
P mperatorluk ise yüzde devresinin levhalarını göz önü-, <:ayet :\lilcs,ir bir nus dumı o!:ın Türk aliminin tatbikat sahasında :nu-ı veremiyordu. Hiç bir zaman ayret ; · 

• Jı 1r. ne koyuyor. Bu iyi ve kıymetli: DON KAZAKLARI vaffakıyetle neticelenen bu şerefli me. onu arkasından silrükliyemiyor .B~ kendı karısı, ıeve lmn-
j. bu 40,93 te imperator- bir teşebbüstür. Büyüık Türkiye ı saisin.den ve bu usulün oralar~a ta:, eskisi gibi kendisine bağlıya. sı ıdı. O zaman birden . ay~ 

ıltı' (iki! eden beş dominion inkılabının edebi akisleri henüz Se,li ve şarkılı filmi yakında lammumunden sonra ... ehemmıy~tlı 1mıyordu .. Vakıa eskisi gibi ge- ğa kalktı. İlerledi .. Ve biç bir 
.. d 20 26 d 'b İ 1 nısbtte azalacaktır .. Turk profesor- k .1 k d . . . b' şey söylemeden kanmım boy-

y c'\lZ e • an 1 aret- edebiyat tariıhimize nakşedilme OPl~RA S NE~fASINJ)A !eri bu m. uvaffakıyctlcrinde isterseı· ne ocası e ço osttu, ıyı ır tü 
rtrıadanın aldığı yüzde di. Ne yazıktır ki yirminci asrın Fransız alımlerinden mülhem ve müs ev kadını idi. Fakat.·· nuna saı:Jlıkpdöpf · ·nhada L-L. 

g , Avusturalyanm yüzde J J t t~ıı·t olsunlar·. hu h51. onların kazaıı Fakat güzellik ve bo-ençlik Onu, 1 ~ a te U\&&U" ··e ı•ı•ı•••ı•ı•ı••••e><e+o•o-e. ırae o unaca < ır , gıH!er gibi usunu-
1 .... ! Yeni Zeland yü.ıde ••ı:ıs••nıı••=••••ımımaıaıımcm111t~!!!ll~m••••Iİİ dıkları çok müstesna bir şerefi zerreJ· tılısımı hayatın elindeki sihir- şan genç sev ., 

zı pı.ubi Afrika yüzde 4,72 torluk haricinde müstcri bul- "' • kacla'. .eksiltmiyecektir. Esasen, muh- baz. değneği!~ siiiı:dikten sonra zun dudaklarından uptü. · • 
rr .silterenin umınni ihra- mak mecburiyetindedirler. Bir Darül'aceze müdürlüğün- darül'acezeye müracaatları. tehi ılımlerde yapılan keşlıyatrn ta- o-erıye hır yıgın hıs ve hayal Heyecanı gençle~ kadıı3 
t ı .n Hı'ndistana gı'den vu"z- de Dominionlar artrk git gide den: Halrh.ane i~in yarısı yı.mu * * * rihçesine göz gezdirirsek. her hangi ~nkazı kalmış ve zavallı ihti ne yaşta olursa olsun daimC ri ı·· < bir keşfile şöhret kazanan alimlerden . - . 

: dir. İngilterenin hi- birer sanayi memleketi, ~uyor. şak Rumelı, yarısı Anad~lu ma- Darül'acezeye 930 senesine evvel. 0 me"cleyi mevzuubahseden yar muharrir bu enkazın kuvve- gençtır. İK 
ır: ~altında veya müst«711le- ; H_indi~n. bile ke?-di pamu~unu lı dört Y,ÜZ .atik kıye t~mız mal muktazi defatir ve bazı evrakın baz kimselerin mevcut bulunduğunu ti altında ezilmişti. .!!••• .. •M•Ü•M•Tt•A•Z:lfl!IF•Alflll• 
~ ıtn yerlere yapılan ıhra- , ıhımay e ~çın tedbırler almı,tır • 1 )•ap:ık lazımdır. Temız yıkan- tabı ve imalinin kanalı zarf u- a~· .. . "'unun•. ı,. r :ıo r ~ • 'f serefi İşte muharrir bu ıstırabın al· n I 

/eti yüzde 8,85 tir. ! tşte yeni fırka bu müşkülatla l mış olursa bu nisbette üç yüz sulile münakasası İo Nisan 930 münhasıran sonrakine aittir. Bunun tından kurtulmak için yeni ye- ~lft,jMHl ll~IMINl MuSlD F 
l~ rfırkjjnın tazeliyerek or- ı1karşılaştı. .• . . kıy.e alıı;ı.acaktır. Kapa!~ zarf u- Perşembe günü saat 14 te icra gıbi Turk prc , r · ıı· · ni mesnetler arıyor ve şöhret 2~ MlllT t~JO 
•tl 1~ğı teklifleıfi Dominion- ı Her gayri tabu hareke.t gı~ı sulıle muna~a~ı 10 Nısan 930 olunarak ~eklifnameler saat 14 !arı b.ı muvar:akıyet. beynelmilel uğrıında kendisine doğru uza-

• ıb bbü' .. d ı. .. 1 bi ak P b crı·ınu ıcra ve saat on te acılacaktı.r Talı'p!en'n <n 7 5 bir ehemmiyeti haiz olan bu ketfin h k t ı· ı· ,:arşılamadı. Mesela A-1 u tese sıın e uoy e r ı- erşem e .,. - . ;o • yakınlarda Avrupa gazote ve mecmua! nan er genç ızın a eş ı e ıne 
ıa :jl.ya tiftiğini, Canada , bete uğramasına vaziyeti bilen- -dö~te tı;klifnam.eler açılacakt.ır. teminat akçelerile darül'aceze !arına bildirilmesinden sonra bir kere sarılıyordu. . tarihini hafızanızda ıutunus 
.. pnı . atmak için impcra-1 lcr hiç şaşmıyor.... Taliplenn temınat akçelenle heyetine müracaatları. daha tetevvüç edec~ktir.. 1 Muharrir karısını ihmal edi- "iıı••m••••-••m 
1, 

düşünmiyerek ara sıra: 
- Teres, alçak, diye sert, 

keskin küfürler ediyor, bir fil 
gibi soluyordu. Yazıhanede on 
!arı Nusret Bey karşıladı. 

Neticeyi daha telefonla alan 
/Jürhan Cahil Nusııet Bey de müteessir ve 

g 
1 

• mütehayyirdi. 
't aleni müzayedey'e mü- ni düşünerek giderl:en ınühen- Bütün yazıhane mensuplan-

ı : kararnamesi mucibince dis Alaeddin Bey yanına yak- nın yüzünde vefat etmiş bir 
;oktur. Binaenaleyh An- !aştı, genç adam halı patronun sevgilinin matemi gibi derin, 
.,.. Konya hattının göster gözlerinden anlamıştı: sakin bir teessür ' vardı. 

e 1tnameye göre inşası sa- - Üstat, dedi. Neden oldu Memurlar nihayet bu işte 
'I Ahmet Sami Beyin böyle! mühim bir kazancın elden gitti-

ı ,:ttiği Belçika inşaat gru Cevdet Beyin gözleri önüne ğini biliyorlardı. Fakat Nusret 
•1aıe edilmiştir. Fahirin san yüzü gelmişti: Bey ve bilhassa Cevdet Bey bu 

1 ilzler Cevdet Beyin başı- - Hain, dedi, bızi aldattı! işteki ziyanın yekununu bildik. 
,: bir çöl güneşi gibi yak - Kim? !eri için çok müteessir oluyor-

ı 1eri açılıp kapanıyor, işit Cevdet Bey bu ismi söyliye. lardı. 
)''lar.:unıyordu. metli. Fakat dudak~arından kes İlk heyecan ve teessürler ya-
ey söylemek, fiati kır- kin bir küfür çıktı. vaş yavaş geçti . Cevdet Bey 
,imkün olduğunu bildir- Patronun geçirdiği buhranı birer kahve ısmarladı. 

i~cli. Usulen buna mahal gören genç mühendis başka bir Nusret Bey işi latifeye boz-
( l(ını anlıyarak v;ız geçt;. şey sormadı, otomobile geldi- mak için : 

l1mele bitmişti. I{ışanya !er. -.Evet, dedi. şampanya iç-
J havadis alll';:ık için ko- Arabada gözleri bir noktaya meyince kahve asabı teskin e-
( ~ be1diyen gazeteciler ne dikili düşünüyordu. On bin lira der! 

<i rakibin yili' ;inden 1n- verdiği halde ele gcçirdiğ şifre- Bu darbe Cevdet Beyin üze.:-
tidı. Cevdet Bey anlıya- ler demek yalandı. rinde çok derin bir tesir yaptı. 

· .,;n rebepleri- j Yanında müh~ndis olduğunu~ Saatlarca gözlerinin dalğınlığı 

geçmedi .. Yalnız kalmak isti
yordu, fakat zaten bu günü me
rak eden bütün tanıdrklan tele
fonla ve yahut bizzat gelerek 
onu serbest bırakmıyorlardı • 

Bir aralık Fahiri aratıp ge
tirtmek fikrine düştü . Bu mağ
lubiyet doğrudan doğruya o sa
n çıyanın başından gelmişti . 
Bu işe onu sokmasaydi, hile kat 
masaydi muhakıkıak kazanacak
lardı. Çürrkü esasen mühendis
lerirn çtkardığı hesap Ahmet Sa 
minin verdiği son ve hakiki ye
kundan noksandı . Fahirin ver
diği hesaba tama ederek yekfi
nu yükseltmeleri bu neticeyi 
vermişti. 

İlk buhranlar geçtikten son
ra asalbı yavaş yavaş sükunet 
bulmağa başladı. Üst üste içti
ği kahveler, Nusret Beyin dedi
ği gibi sinirlerini yatL?tmnış
tı. 

Artık yavaş yavaş söz söyle
meğe başlıyor, gelenlerin ade
ta teselli eder _gibi boyun büke
rek: 

- Ne yapalım, bu iş olmazsa 
başka iş, ucunda ölüm yok ya 1 

Karla zarar kardeştir. Bu kapı- nmdaki buruşukluk gitti, çeh- Ve arkadaşının teoeeaüallııü 
dan olmazsa başka kapı .. Kim- : resine bir yıimıi~ ' ·Irk, tatlı bir izale etmek için ilave etti.: 
se kimsenin rızkını yemez! Gibi sükunet geldi. Ve bu değişiklik - Bizim dayının hanımı, bu 
esnaf, tüccar, piyasa ağzı lakır- devam etti. Bir saniye içinde akşam yemeğe çağırıyor da! 
dılarma tebessüm ediyor, işi gözleri güld' ' , dudakları geniş Cevdet Beyin bir dayı:aı vacdı 
pişkinliğe vunnağa çalışıyor- bir tebessümle hareket etti, se- yeni evlenmiş, genç bir kardın 
du : sine ince bir ahenk gehnişti: almiştı, faıkat o ne dayısına, ne 

- Biraz da başkaları kazan- - Ya, siz misiniz hanımefen- yengesine gitıtiği, gÖI'Ü4tilğii 
sın, bu işleri inhisar altına al- di, dedi .. Evet efendim. Evet, yoktu. Telefon eden (Hale) idi. 
madtk ya! diyordu. telefon etmişti, çok ma.hçubum Ve bu telefon darbesi ona tam 
Akşama doğru ziyaretçiler efendim. Teşekkür ederim e- zamanında gelmişti. Sinirleri 

azalmıştı. Telefona bakan Fer- fendim. Cevap veremedim, çok gevşemiş, ümitleri kesilmiş, 
da Hamım haber verdi: meşguldüm hanımefendi, oröv- hatta izzeti nefsi zedelenmişti. 

- Sizi bir hanım istiyor efen- var efendim . Fahirin yaptığı oyun bu facı-
dirn. Telefonu kapatırken yüzün- ayı hanrlamıştı. Bu işi yalınız 

Cevdet Bey kı.ıdı: deki sevinç hal.i bakiydi. Mü- fennf hesaplarla, mühendisle-
- Tam sırası, kimmiş, ne hendis Aiaeddin Ferda Hanrm- rin çıkardıkları yekfuılar üzeri

imiş, ne istiyormuş! dedi. Son- la konuşuyordu . Muhasebeci ne yapsaydı muvaffak olacaktı. 
ra daha Ferda Hanım ağzını Nuri Bey muhavereyi dinleme- Hile ve aza kanaatsizlik bu ne
makineye yaklaştırmadan işa- mek için odasına geçmişti. Yal- ticeyi vermişti. Mamafih o, Av
ret etti: nız Nusret Bey meraklı ve mü- rupada, hele Amerikada bu gibi 

- Dur, ben bakayım, kimbi- tecessis bir bakışla gözlerini bil yük işlerde çevrilen intirika
lir hangi münasebetsizin biri- dikmiş: lan düşünerek kendi yaptığuu 
dfr. - Anlıyalım ! giıbilerde bakı- hem ehemmiyetsiz hem de hak-

Ve sert bir hareketle telefo- yordu . lı buluyordu. Fahir ciddt bir iş 
nu eline aldı: Cevdet Bey t lcfon muhave- adamı olsaydı bu fırsatı kendi 

- Allo, ben Cevdet, kimsi- resinin muhatabını anlatmak aleyhine berbat etmiyecek, Ah-
niz ? istemiyordu: met Sami Beyin yanında olduk-

Fakat yüzü birdenbire deği~- - Bu resmi davetlerden de Jça iki taraftan da istifade ede-
yordu . Gözlerindeki hiddet, al- ıbıktıım, usarubm monşer, dedi . bilecekti. 
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IVIükemmel Enstantane er 
-- Nefis bir Enstantane Unutmayenız - ... __ _ 

A•aOıdakl tarlhlerde 
mUhlın spor 

hadiseleri var .• 

-·-
27 Mart 

Saranga-Andre 
Rebi boks maçı 

4Nisan 
Sıtlıı - Andre Rebi 

boka maçı 

18 Nisan 
Viyana Mahtelltlle 

birinci maç 

20Nisan 
Viyana Muhtellllle 

ikinci maç 

Resimler 
İ•ki taraftaki üç resim t.riç-

1 
re fud:ıolıüniin dömi-6nal maçla 
rına ait nefis enstantanelerdir. 

Bu resimlere baıkı.nca ne :ıev 
lali oyunlar oereyan ettiği ko-

Galatasaray-Fener 
Fenerin haklı galibiyetini takdir ederken taraf 
tarı muharririn yazısındaki satırlar al"a~ında 
okunan hınca acıman1ak elden gelmıyor 

Galatasaray cuma günil Fe-1 hşm~ıını~, yıprayan o~ulan
nerbahçe ile son bir maç yaptı nı bır m~det o~~ din.lendlr
"e 3 -1 1Yl ldu Oyunun mek IUzümunu gonneınış olan 

m:ı., up 0 • . l"L.la kuvvet ve kıyrne--
tarzı cereyanını cıınartesı nwı- ._ taaaray . . , 
hamızda azmı tEk. Tekrar bu tinden çok kayıbetınıştır. Fener 
~kta a :vdet ş edecek dıağiüz. in geçen senelere. na~ran ~uv: 
8

1 
.. y ,,,...,.,ulan da- vetıenme dıerecesı yiizde yınnı 

ıgun maçı ve oJ --- .ka ... "l G ı ha i b' kilde tet~k e- v~ buna mu :uı a atasarayın 
~um ır şe zaiflama derecesi yüzde elli, 

deoeğiz. beHd de daha fazladır. Böyle ol 
Bir seneden beri krı.a ~dare duktan sonra son maçın netice 

edildiği cihetle ıesanildil, ıdma aini pek tabii bulmak lazımdır. 
ııı ve binnetice şuurlu oyun tar yn1 
alnı kaybeden Galatasaray ta- Burada gen~ sadetten a -
~ınu, nihayet en feci bir ikibe- ınak mecbunyetinde kalaca- yor ki yazış ve düfÜıl"ÜŞ tar:ııla-
te, hiç bir~ yapamadığı için ğrm: . . mnız taban tabana zıttır. 
alay edilmek felaketine uğradı. Sinema romanı yaıııar gihı, Gene sadede gelelim: Fener
Buhaı çalışmıyanlar için mukad bl.r mahalle kavgası tasv!r eder bahçe takımı bir iıki oyuncuyu 
ıder bir dersti, fakat haklı ol~- gibi, bir bayram yeri tanf ede~ değiştirmek esaslı bir kadro tes 
ra,k söyliyelim ki bir az ağır bir gibi altı siitun spor makale.~ı biıt etmek, çalışmak ve niıhayet 
derstir. yazmasını bilmiyenler, fak~ gor (Mi!Hyet) in intişarıından beri 

· ddah dikkleri maçlardan mantıkı ne bu sütunlarda bütün f·· ..... -Icu-
Banır Galatasaray me - f b ı u:vuu 

lığı izafe eden geniş karihalı ticeler çikaracak kadar ut 0 
• ı· larımıza tavsfye ettiğimiz açık-

ııevat, mevsim bidayıetinden be dan anlıyanlar, Gala.t9:sar~_Y~~ . !arla oynamak sistemini kabul 
ıi yazdığım yazıları hatıı;lamak bu seneki fena halını goru-

1 
etmek suretile hali hazırda 1s

tenezzülen bulunsalardı, bu yorlardı. Fakat Fene.rin. muhar 
1 
tanbulun en 'kuvvetli bir takımı 

feri akıbe<ti ne kadar evvelden riri anlaşılan bunu bıLmıyor ve olmuştur. 
Galatasaraya ihsas eder acı ten gör.emiyonnuş ki: Galatasaqıya gelince İstan
kitlerde l:ıulundugumu düşüne- "Bizim tıiliiln sevinçten inli- bul futbolunda dört sene gibi u
rıek böyte 'bir izalede bulunma- yor, şapkalar havaya fırlıyor, zun bir zaman kahir bır hakimi 
la beMai sıkılırlardı. Mamafi kal'fı tarafta halk z~pHyor, oy- yet gös eren b~ t~ıın, ı~lah e-
o kadar hüsnüniyet sahibiyim nuyor ... " dilmek mecbunyetındedır. Ga-
k! kendi kendime: «muhakkak lata.sarayın zaafa uğıaşmasına 
'illeme kar~ı böyle söyliiyor, fa- "Fener ta.raıftan haH<m ~vin ~"- ,bir lkıısıın oyuncuların sa 

d k d. kıendıiıne kar cini vect hlline getiren. •. " gibi -·"".-kat herhal e en ~ . katlanmış olmaı11 bir dereceye 
•ı sıkılıvordur» dıy. orıım. ~~l- cilmleler ~yor. Tezyif için kadar zikredileıbilinıe de en mü 
• ' _,..,, mi Qll- kelime bulmakta güçlük çelani ınem f.Zla hfü,..;...yet g him sebep yıpnırım111 bazı oyun yecek kadar karihası geniş olan 
teriyonım. muharrir, nasd oluyor da bu cularm hali takımda yer ahna 

Sadede gelelim: Galatasaray kadac tıezyi.f edilen bir takıma an ve üstelik takım111 ciddi bir 
P'enerbahçe ınaçmdan aldığım galibiyet dolayı.sile bu ~rece çalışma takip etmemesidir. 
Yegane intiba fWiur: bir takım: iliru siiriir edilmemeel lizım Bu çalışma kelimesinin zikrin 
ıt.rşısmda ~ mevcudiyeti geldiğini idrak edemiyor. Bu den bilistiıfade Galatasarayi se 
olrnıyan bir takımı 3-1 matlup kaba sığamamazlık ~111da m:leroe en yüksek bir mevkie 
etti. İf1ıe bu kadar. 90!U'& dernesl• mi ki: sahip etım1ıt ve timdi aramızda 

layca anlaşılmaıkıtıa.dır. 
A§ağıdaki re.simler ise Şar

key-Skot maçından son lir batı 
ra.'lır. Bu resimler S!ııot'un ne 
<feci bir dayaık yedifini iyie• ı 
göııtermekıtedir. 

mı gibi bir kuvvet karşısında o 
zaman .için çok terefli olan 2-!I 
neticesi alındığını llllutuyor 
mu? Bunu unuttu farzedelim, 
İsveçte bagtan bai!i muzaffera
ne denilecek bir turne yapıldı
ğını da hatırlamıyor mu? 

Holanda milli takmımı, Ha
kova takunilll çalrştınnrş bu 
muallim en nihayet Galatasa
raya da hocalık etıtiği için mi 
k;ötü insan oldu. Cevap veremi
yeceık kadar uzakta olan bir a
dam aleyhinde söylemek ölii
lere küfür eıımeğe benzeT. Fe
nerli muharrir ummadığı, bek
lemediği anlaşılan zaferin is
tediği kadar tesiıt etsin. Hatta 
mevcut olanlarla istediği kadar 
alay etsin. Fakat hiç ohnazsa 
ortada olınıyanlarm, pek uzak 
ta bulumınlann kendilerini mü 
dafaa edememek ıztıranna hilr 
met etsin. Bu suretle Fenerin 
zaferi kadar bir büyWdülı: gös
termiş olur. Şunu da geçerken 
kaydedeyim ki, Mister Hımter, 
İngikerede değil. Amerikada
dır. Ameriı:a gibi bir yerde de 
futbol muallimliği yapmakta
dır. • 

duğu kadar hakkmıdaki lütuf
kar cümlelerirıi fa:ııla tahlil et
miyeceğim. Ancaık biriBi çıkıp 
ta: 

"Bu kadar yazı, alay, tezyif 
ve saire için ne hıncı var imiş 
ya Ratı !" dese muharrir Bey 
acaba n.e buyurunlar? 

S. Galip 

Alışkanlık 
Boksör karısile gezmeğe çık

mıştı . Kaldırımın kenarında 

bir portakal kabuğuna bastı, a
yağı kaydı, boylu boyunca yere 
uzandı . Ve öyle kaldı. Oradan 
geçeı\ bir polis bolmöriin kan
SJna sordu: 1 

- Peki, bu adam kalıkmalr ~ 
çin ne bekliyor? 

- Hllıkemin ona kadar 
m:M1mıl 

Memnun! 
(Hiç bir mevcudiyeti ohnıyıın · · b bulunmıyan muhterem bir mu-CÜrnlesinderı ne QaJata.saraylı- "Galatasaray takımı sıızı u alllrm:, yam Muter Hantere de Mister Hıan~rin kıncı bir o-'-~ d bana mad kadar koırkuttU mu ki bu günkü lan "rlrin ~-'-'-" yun tarzı öğrettiğine gelince, Üç günden beri bir spor oto-

._. k1211mlar ve ne e bil · ""pkala yazı çı ve """"'~r satır b · · · mobile sahip olan bir genç sür-
dahbk izafe eden zat böbürlen- ölil, !ıallnl e yenınce ,,.. .. !ara da bir u ilişmek isterim: u sadece bır ısnattan ıbaret-
""-kt . N yapalım rıııız başınızdan fırlıyor ve goz tiT. Bir zamanlar Galatasaray- atle giderken seyıiiııefer me-
. ._ en vezgeçsın. e lerlniz polislere v~~caya ~a- Velev ki başkaemm ağzından Fenerbahçe maçlarmıın tarzı ce murlan güç durdurdular: 
ld hakikat bu merkudedil"· dar ka'ı'natı aan· lacıvert goril olsa bile bu muallim hakkında _, .... · • reyanma en muııım amilin ne - Bu ne gidişi Muhakkak 

Galatasaray - F
-er _..,.ını ar?" "'karata" tabirini naklede old ~ ıam-•- · · F 1. ,... .,._,, y ugoou an = ıçın, ener ı altmııtla gidiyorsunuz. 

tahlil ederken kabul etmek ll- "Belıld bunu diyecek birlıl bu ede kadar sevincinin içinde bu- muharririn o maçlardan evel ve 

• 

Sine 

~dır ki - esasen muhtelif ve lunıl., fakat herhalde ben deme nalmış olan Fenerli muharrir, sonra yaptığı nqriyatı bulmak Genç şu cevabı verdi: 
ııilel~rle bu iddiayl ortaya at al an te 924 olimpiyadı esnasında bir ve tetki'k etmek pek ıkolaydır. - Ciddi mi söyliiyorsunuz? Yukarıda.ki resim Oksfortla 
ıı:ı k b yeceğim. Çünkü ç ışnuY . - • B · · · ff k' ı k ı IŞtık-Fenerbahc;e ta ırnı u 'f d _.

1 
tenkit, çalışaıtK ıse çok Fenerli oyıuru:ulann da bu Yazmıı ıbitinneden evel: mu- enım ıçın ne muva a ıyet arşı aşacak olan Keyrnbric'in 

~ çok çalışmış ve geçen se- zyı egı aık değil muallimden ders aldıklarmı ve harririıı gerek Mister Hanter, Otomobil kullanmasını öğre- her sabah yapmakta olduğu id 

_ .,a. _ _ 11t_l..;.er;.;de:::::k:!.i~z::a;:a1'!.:m!!:..ı ..::k;.::ıs::,m:.:.en:::...:te.;.,l,_a_fi..ı..m_a.ı.s .. a .. l '"'k1;ııahılır~amli.ı . ._an~ılS~:!:~!!:p~~;.;Gö::::,"ru:.:'::'l:ü-_ı.:bu::_:de:=rs.::.l::.;:e:_:P:._arı::..._'s_te~Çe:_k_mı_·ı_1i_ta_k_ı .'..g:::.e_r_ek_Ga_ıa_ıas_ara~y~ha-kJa-n_da_o_ı_n_e_ıi_d_ah_a_i_k_i ~f!-Ün_o_ı<l_u~. ~· _ _ ....'..:manlarda..-ı birini göstermekte-

Spor 

dir. 
CWdWt N8imleıdııll 

b d Mbol lıadm dünya Pin 
yona Mia Doria Aıııdel'llOll'd 
Bir mllÇta 4ıDpll 106 defa tod 
ya dütfimıeğe miMııfıfak om 
tur. 

Aşağıdaki resim Almarı 
yiizme şampiyonu Ba.nıny 

dalmada fevkallde mahir o: 
Mısırlı Sima.yb.yı el sıkqd 
gösteriyor. , 

Sağdaki resim i&e, Keyml 
darüliünununda gillle at 
saınpiyonluğıunu kazanan 'J 
dell'in sarfeııtiği gavreti &ii! 
riyor, 

' ı, 

ı. 
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~TOS diş macunu dişleri 100 sene yıı~atır, çürütmekten Alkaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır. Diş etlerini kuvveLlen<lirir ve kanamaktan meneder ve dişlerin arasınd~ kalan te .~;,Uhatı ve ufuneti izale eder. Dlı ağrılarn , 
~rine mani olur. Ağızda gayet !Atif bir serinlik ve rayıha bırakır. Mikroplan imha ve agızdan gelecek her türlü hastalıkl:ırın sirayetine mani olur. Avrupada daima birinciliği alır Ye 'w'ııciliğl diplomalarla mu>addaktır. F:n bli\ k 

W..J Kuruşa mukıl.fatı ihraz eder. Altm madalye ve nişanlar almıştır. Hasan eaa deposu. Dantos diş macunu yerine başka bir marka verirlerse almayuuz. Çünkü Dantos dun yanın en enfes mıikemmel diş mtbtahzardır . 
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;l 11lonoml •. 1 ___ _ 

'~: '~nayi ve Maadın Banka-
r ı T 

r'ı~In fabrikaları ne halde'? 
~ '.) . 
, d ayi ve Maadin Bankası sısm lüzum gösterdiği yerler ıs 

t ~ < neden beri fabrikaların lalı edilmektedir. 
,' ve miilkemmel bir hile .. Beykoz. kundura. fabrikası, 
0 nası için çalışılmıştır.Fa memleketin yeğane ayakkabı 
'~ ar bugün tam manııBile fabrikasıdır. Geçen sene bu fa-
1 ; ~r hile gebirilımişti.r. Ma- ıbrıiıka tamamHe asri bir hale ge 
: iı te•Pılan tadilata devam e- tirilmiştir. 
l .uıttcdir. Bakırköy bez fabriıkası da ge 
1

, ~melik olduğu Def rtirilen mütch&a111slar tarafın
ı/' mensikat fabri.kaaı Tür- dan baştan başa tebdil ed;lmiş 
,l ,...p en büyiik kumaş fahri 'tir. Mamafi bu fabrika henüz 
J llr. Burada mevcut e8ki ku istecilen mükemmeliyete gel-

<p h~ heıpai yenile- memiştir. . 
h ~bdil edüniftir. Son ola Sanayi. ve Maadin Bankası 
,= breli ve desenli kumq do- bu scoe en ziyade pamuk gana-

1 ~ =ı: için (Jokart) tezgMıla- yii işlerile uğraşacakıtır. Adana i ~· Defterdar fa- da bir pamuk müetısesesi yapıl 
ı r ild kilcımetre murabbaı iması takarrür eemiştir. 
~· ) iai bir uha üzerine kurul Senede pamuklu eşya almak 
! ~· Fabrikanın genişliği iş için harice pek çok para verdiği
. 1 1 gtiçlqtirdiğinden de- miz için HükOmet te bu yeni 
" ..t'md.ııi araziye yeniden y.aıpılacı* tesisata büyük bir e-

lja yapılarak fabrika tıoplu hernr:nıiyet adetrnektedir. 

1 J(!e~sJmittlr. Borsada vaziyet 
lı 1 uzre olmı bu kıemm Dün borsada İngliz linısı1028 
~ te.~ ımldnalan da geti- kunlş 10 paradan açılmış ve 
1/ı ~li:ir. 1028 kuruş 20 pamda kapanmış 
, ' ı J(ikanm bet yüz amelesi tır. Altun 33 ~ur. 
·~ .Vl 

d ıaıtamm en çok iı yapan ve 
i akumaş Çlkaran fabrika
ı; m Ldan biridir. Hereke fahri 

1 Jnı iki sene evvel bUtiln tez 
~l "laı tdxlii edilmiştir. 
h :n~ fabrikaya bir müte
İ! angetİriJmiştir. Mütehaa-

Esham ve tahviUlt üzerine 
muamele ydttur. 

Nurullah Eaat Bey, borsada 
val:iyetin tabii olduğımu, son 
günle!"de kambiyo arzlarınm ta 
leplerden faızla olduğunu v:: bu 
nıı:ın tıesirile Türic lirasının kıy
meti arttığını söylemiştir. 

·ı iı1'h'~~~~~~~~~--------~--~~~~~~-

~ . ..,oliste 
r mrl 

i01inemada bir tecavüz 

• 

··-
'.TASARRUF 

, ........ 
\ ' ,, 
\\.. 

'lfıı ı... ·~ıı 
yı "Ilı .,l , 

.. 
YENİ FOROSON Ti'AKTOlH,. 

Üç çizıi birden Bfan bir pullutu 

ltletir. 

Zirai işleriııizde ycııi Fordson traktörii istimal etınekl. 
elde edeoeğiııi2 tasarrul hakkında bir likrioiz olsa derhal bir 
Fordson iştira etmekte bı~ tereddül etmeuiniz. Çiftlikte 
olduğu kadar arazıde de ııoıı derece müfit olan Fordson. aerl 
zirai makinelerin en barikulAdesidir. Kolayhkla itletilir. Her 
ke• bir kaç saat tecrübeden sonı·a onu idare edebilir. 

Nadaııta, sürmede, biçmede,hasadıla mucip olduğu.para 
ve zaman tasarrufu itibarile Forılson' la kabili kiyaa olacak 
biç bir zirai makine yoktur. Yarı yarıya tasıı..a. iki miali 
bir işi muzaal bir sür'atle ila eder. Mahr .... )lcuzu 
olan gaz yağı ile ışler 

Fordson, 
FORO MOTOR COMiıANV l!XPORTS INC. 

' .. 

c :}öyünde, Ok meyd:..u Cemil Ef. nin altı yaşındaki o-

ı a.ı-inde oturan Nazmi Ef., ğlu Ali Haydara arap İbrahim, ••••••«~ • u :ı•••••••••••••••••••••lııı.. ...ıl•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 

~-elerile Pangaltı tiyatro- tarafından va.ki olan ~eni teşeb ı:-.. c.. araıı:ı ıla ı uıııuıu11ı111111111111111111111ıı,- 'lll11uıı1111111111111111rııııuuııııı •• 

·t··::.n1ar Rahminin tecavü- büs iizerine İbrahim hakkında :: ANADOLU :.:. aJ":: "Zingal" zindan ve çangal 
!ın1uğramı~ır. taık~bata başlanılmıştır. :: :: 
ı .. a:ni, bu hidiaedeın sonra, Ormanları T. A. Şirketi I :: :: 
-'''.,.:de Na.zımi Ef. ye musal Fırtına hasara tının Meclisi idaresinden: §§ SiGORTA :: 
çı lUf ve üzerine hücum et- Şirketimiz hissedaran heyeti umu- :: ŞIR K E rı E~ 
~rll' iken zahııta tarafından tamiri miyei adiyesinin ı Nisan 1930 Salı gü :_=_. 1:: 
le<k t edı'lml<ffir. nü saat 15 te merkezi idaremizin Ga- -.-. Tll ki 1 B k f d :.·.: 

1 -y•· Son fuıtına dolayisile hasara ıatada Bahtiyar hanındaki Daireyi r ye ~ an ıısı tara ın an teşkil edllmlştlr. 
tınldını hangi tren uğrayan evkaf binalaıile, bazı mahsuıasmda içtimai takarrür eyle- :: Yangın - Hayat • Nakliye - Kaza • Otomobil • mes'ullyetl §E 
1 • ? mİ§ bulunduğu hissedaranı muhtere- :: maliye Sigortalarını kabul eder. -· 
n . çiğneınış cami minare ve kurşunlarının menin nazarı it!aına arz olunur. :: :: 
lr:ıl( . süratle tamir edilmeleri karar İşbu içtimaa iştirak eyleyecek his- :: Adres: 4 llncll Vakıf han latanb·tl :: 
mı.:"Cpe t~ Boımıncı aru~- laştırılmıştır. sedaranın malik oldukları hisse senet :§ Telefon: lstanbul - 531 Tel11;rafı lmtlyu :: 
r kadllllll tren altında ezı- Evıkaıf idaresi fen heyeti ta- !erini nlı:amnamei esasimizin 33 üncü iİll111111111111111111111111111111111111ı. ..ııı111111111111111111111111111111111ııii 

l ·LM bir -•rette öl-'u"ğü · · ' · -dd · t f kan ta ih' °'tım" adan ••11••••••• 111 ' 1 '''''''' 1 '•' 1''''''''" ,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.._ 
.t u--- - " mırata derhal başlanabilrnek ı- ma eeıne ev 1 r 1 

'• 
r ·ıdur. Hidise tahkikatı de 1 • • . 

1 
laakal on gün evvel İstanbul'da Şir-

tfk~ı · y ıl hki çın ıcap eden kqııflere başlıya- ket merkezi idaresine, Türkiye İş 
·· r. ap an ta --•·t h B ··k ı d k" · 

c'U -·-'-- ,,.11" kil f ......,. ır. Bankasına veya ut ru •• e aın BÜYÜK .ın~ ... ., geçen ı;-· ır (Bank dö Brüksel) e ve Soforbel şir-
A \Adana ekspresi altında Hüseyin Ragıp B. ketine tevdi eylemeleri muktezidir. 

' ı ve ancak, Eskişehir eks Ruznamei mu .. zakerat: 
1::·.-~'-'---' .. ~-fından gö TlJllHE PlllNGOIU ... _.......,. .....,. Moskoıva sefiri Hüsıeyin Ragıp 
~116 ımleşılmıştır. Kadını e B. tıu hafıta sorııunda Moskova
;ıı J.Minist E.kiıtehirde tev- ya hareket edecektir. 

1~ dJmiştir. Hüseyin Ragip Bey, ticaret 

1alduğday hırsızı muahed i bakında talimat al-
ıın mıştır,. 

et~ı Hristo, Haydaq>a§&- ------------
if dalcı Çan.kınlı Mehme- lstanbul S inci icra memurluğun-
! ~~ı i.le, iskeledeki huğ- dan: 
ı:ıg ıvallarmdan birini çalar- Mahkiımünbih bir deyinden dolayı 
~ar._._ __ 
~yJıc ..... ••u'l•ır. mahç1U vo ııatılınası mukarrer 2 a-

pnr Ne -naat! det taban halısı 20/3/930 Perşembe 
v- günü saat 14 te Sandal bedesteninde 

c!!'""' mezat mahallinde a9ık arttırma ile 
nıplllj8da Haci Şaban ma ııatılacağmdan talip olanlar mczlrl\r 

)//~ Akan:a ııokağında sa gün ve saatte mahallinde hazır bulun 
itin ameleainden Mehmel maları ilin olunur. a l'J lllllllllOHll ll lt<I UlllUlıollll<lllJIUllll/Ullllll\l•tl 1 t1 il tllrtıuı•l•l!Jltllt IO 11110 tlll!UI'! •1!1111llllUIUllUlllll1111 Hıltfltlll 

~'Mllllyet,, in eilencelerl 
7 , 

.P e ,.. 
1tna 

I 
~tti 
-ıale 
(izl 
l bi 
,eri Buıt.nlıl yal 
1-ıan ltllm ıcı•lıı 
ey •LDAN SACA: 
~mlıldedilen teyİn heyeti umumi-

ı;;;: · ,ğan alı:ıi (2). ince kumaı (3) 
.' IJ). 
ıımeüa (3). 

haı...et (2). Mancalda topla
beJ. Nota (2). 

ri r>liirlü yelkenli (4).Telıriye (4 
·d :irham (4). Ormanı tqkil e

tı' I. (4). 
mt.i nak · eden biri 5). 

Dlaldl llllmıcımtıııa 
lıallıdUadf ııkll 

YUKARDAN AŞACI: 

1 Bsaber (2). Kadın esvabı (8). 
2. Şmrap olan yemiş ( 4). 
3. Zevç (4). 
4. Hüeam (4). Hiyiı (2). 
9. Sövme (6). 
6. Salllll (4). Sa (2). 
7. o .......... öküz (4). 
8. Hat,,. (4). 
9. Nida (2). Dilıı.,lıı (8). 

1 - Meclisi idare ve murakıp rapo 
runun kıraati, 

2 - 1929 senesi bilançosile Ur ve 
zarar hesabat::nın kıraat ve tasdiki, 

3 - Meclisi İdare ve murakıbın 
ibrası, 

4 - 1930 devrei hesabiyesi için ye 
niden bir murakıp tayini ve tahsisatı 
seneviyesinin tesbiti, 

5 - Nizamnamei esasinin 15 inci 
maddesi ahkamına tevfikan memuri
yetleri inkiza bulan bütün meclisi i
dare azalan yerlerine diğerlerinin in
tihabı, 

6 - Meclisi İdare azalarının tahsi
satı seneviyelerinin teıbiti. 

7 - Ticaret kanununun 328 inci 
maddesi mucibince Şirketle muamelci 
ticariyede bulunabilmeleri için Mec
lisi idare izalanna mezuniyet itaısr. 

----·---------
DEVREDiLECEK iHTiRA 

BERATI 
Telefon sistemlerinde ıslahat 

hakkındaki icat için Sanayi müdü
riyeti umumiyesindcn istihsal edilmiş 
olan 17 Mart 1928 tarih ve 729 mı
maralı ihtira beratı hakkında bu kere 
başkasına ferağ veyahut icar edilece
ğinden mezkur ihtirayı satın almak 
veyahut isticar etmek arzusunda bu
lunan zevatın İstanbul Yeni postane 
arkasında Türkiye Hanında 18-22 nu
marada kain vekili HANRİ V AL
TER İSTOK Efndiye müracaat et
meleri ilin olunur. 

8. inci TERT]P 3ÜNC0 keşide: 
11 NiSAN 1930 

Ke.7ideler; Vilayet, Şelıre-
n1aneti, ])efterdarlık, iş, Zi
raat, ve Osınaıılı Bankaları 
~lurakı pları ve halk huzu

rtıııda yapılır. 
Büyük ikramiye 

40.000 Liradır 
Her keşidede çıkan Numara· 

lar tekrar Dolaba konmaz 

Devlet ~eınirJolları ve limanları umumi i~a
resin~en. 

.. . .. . Altı tane on ınet:.roıluk demir köprü malzemesile bet adet 
la.tanbul uçüncu ıcraaJn~n: .• keza on metroluk demir köprü malzemesinin kapalı zarf1a ayn 
B~r borçtan dolayı Ta~aımde Milli ayrı münakasaları 5 Mayis 930 Pazartai. günü saat 16 da Anka-

Gara1da mahçuz v 700 !ıra kıymc· · 1-'~-'--' -•-•~-
tinde 507 modelinde altı kişilik ve ra Dev~ ~o~arı ..... .,....,..~ yap._.. ... ~.. • 
dört kapılı bir adet otomobilin i- Münakasaya ı§tıraık edeceklenn ayn ayn ihzar edecıeılderi 
kinci artınnuı 22 Mart 1!130 Cu- teklif melmıplanm ve muvakllatt teminatlaırını ayni güıııde seat 
marteoi günü saat on ikide mezldlr 15 30 a kadac komisiyon kitipliğine vermeleri lAzımdır. 
garajda yııpılacalrtır. ' T ı· 1 :ı...- al k"prli · ünıaılı:" -•- ' • 

T-" 1 . .. --L-•Ji ,_,._ a ıp er ~ ve tı o ye aıt m ıuıa §8lltnam<>lCnmn 
.... p eruı 0 gun ........., mcz...... • ' li k b'l' d A-"- d U • İ...._ M da hazır bulunacak memura ınüraca- beherını on be9er ra mu a ı ın e , ... ara a. murnı uımtt a-

at etmeleri ilin olunur. liye ve Mutı.ebe işleri reitılifindaı İstanbulda H. P. vuneWı-
• 

~eJrisef ain 
Merkez Acent•sı; Galata köprü 

basında, Beyoğlu 2362 Şube 

ıcentesı: Mahmudiye~ altında 

lstanbul 74-0 

Mu~anJa postası 
Cuma, Pazar, Salı, Çar

şamba günleri idare rıhtımın

dan il da kalkar. 

1 7 mart pazartesi Trabzon 
birinci postası yapılmayacaktır. 
------- -----
Ayvalık sür'at postası 
(Mersin) vapuru t 8 Mart 

Salı ( 17 } de Sirkeci rıhtı

mından hareketle Gelibolu Ça· 
nakkale Küçükkuyu, Edremit, 

Burhaniye, Ayvalııta gidecek v 
döniişte mezkılr iskelelerle 
birlikte Altınoluga uğrayarak 
gelecektir. 

Trabzon ikinci postası 
[ İzmir ] vapuru 20 Mart 

perşembe akşamı Galata 
ıhtımından hareketle Zonguldak 
lnebolu Sinop Samsun Ünye 

~'atsa Ordu Gires.on Tral:>zon Rlz 
Hopaya gidecek ve Pazar iske
lesile Rize Ol, Sürmene, Tra
bzon, Polathane, Ttrebolu, 
Glreson Ordu Faua Samsun 
Sinop, lneboluyı uırayarak 

gelecektir. -------
l(iralık kahve ocağı 

lstanbul-:\ludaııya hattına 

i~l~yen vapurların kahve 
ocaklarının her seferi 460 
kuruşta talibi uhdesindedir. 

~PGUGUN 
RUTUBETiN 
VE TOZUN 
ralıaWılıldarından 

lreodlafzl rika7e lcln 

YALDA 
PASTİLt.ERİ 
latlmaı ediniz 

Bütün ec~ ve ecza 
depolan oda 

••tıhr. 

VALOA 
lamhıi taııyan Jıııtıılar 
derunüade talep eıllııls 

:)ehrcına ;eti ılanatı 

Şehremanetinden: cra edil
mekte olan kanalizasyon ameli
yatı dolayisile 18 Mart 930 ta· 
rihinden itibaren Nuruosmani
ye civarında Şeref sokağını BC2 
ciler sokağına birleştiren K• 
merli sokak ile Mehmet Paşa 
civarında Baltacı sokağında bil 
cümle vesaiti nakliyeye kapalı 
bulunacağı ilan olunur. 

* * * 
A. Hisar Belediye müdürlü-

ğünden: Bedeli keııfi ( 1231) U
ra (66) kuruştan ibaret olan 
Beykozda Karaca burun soka 
ğında Niyazi Kaptana ait hane 
dıvarının ve kargir ebniyenir. 
bilhedim yeniden bermııcibi ke· 
şif inşası kapalı zarf usulile 
6 / 4/ 930 Pazar günü saat 15 t' 
ihalesi mukarrer olduğundan ta 
!iplerin '10 7 ,5 teminat akçesl 
makbuzile daire encümenine 
mürcaatları. Zammı ile kiralamağa talip 

olanlarm 20-l\iart-930 tarihin
de saat 16 da Jc\·azım mu- p rls pan yarının 
diirlügüııc gdmeleri. Alemşumu 1 ehenınıiyeti 
Raspa münakasası 1929 Paris panayırına mü-

him miktarda ecnebi bayiler iş
Türkiyc seyrisefain idaresi 

tirak etmişlerdir. 
vapurlarının kazan ve aksamı Şimali ve cenubi Amerika. 
saire raspa ve boya işçill~ Kanada, Avueturalya, Cenubi 
şartnamesi mucibince bir sene Afrika bayileri arasmrla, bütilrı 
mıiddetle ve bilmünakasa cıı- diğer milletlerin mürahhasları 
Jibine ihale edllct:cktir. da görülmekte idi. 

Kat'! ihalesi 20-Mart-9Jo Fransız ticari sergisinin ay-
nı zamanda resmi mahafilde 

cari,lıindc icra kılınacağından hususi bir rağbet temin eyleme 
taliplerin o gün saat 16 da sinin sebebi İtalyan. Çekoslo-
teminat akçelerile levazım vakya ve Belçika hükfimetleri-
müdürlü~üne gelmeleri nin Ticaret nazırlarının iştirak 

-•-ııııİİııiimıiıİl:::ll ____ li etmeleri idi . 

-•A!l!L!l!!!!!M!l!ID!!!ll!llAl!!!Rml!!!JZll!IA"-Ol!!!E!l!ILl!!!EIJ!!R-11!. 17 Mayıs 1930 dan 1 Hazira-
na kadar devam edecek olan 

VAPURLAR! Rİ 
Ser~ lüks karadeniz post,aıı büyük PA S PANAYIRINA 

bir çok mürahhaslann iştirakle 
j .Millet vapM~~t 17 ri şüphesizdir. Bunlar evvelce 

1 

bu büyük ticari ve sınai tezahU-

pazarlesl• günü akşamı rat mtinasebetile Parise gelmek 
faat 18 de arzusunu göstermişlerdi. Bey-

Sirkeci rıhtımından hareketle 
[Zonguldak, İnebolu, Sam -
sun, Ordu, Gircson, Trabzon 
Rize, Mapavri, Pazar, Arde
'en, \'içe ive Hopc ) ye 
azimet ve aynı iskelelerle • Gö 
rele, Vakfıkebir ve Ünye ve 

1 
Sinop • a uğrayarak avdet 
edecektir. 

Mnracaat mahalli: lstan'ıtı·. 
• .Meymenet hanı altındaki yazı
~ııne. Telefon !stırnbııi 1154 

Yelkenci vapurlan 
Karadeniz !Olu ye ıür'ıı posıut 

VATAN 
·::; 

111 Çarşamba 
günü aktamı 6da Sirkeci nhumınd•n 
harekede dotru [ZQnguldU, İne
bolu, Semsuo, Ordu. Glrctun, 
Traı-, Sürmene ve Rize] ye 
gidecettlr. 

Tıfılllt için Sirkecide Yel kenet 
hanında kiln ıccnt11ine mürt· 

caat. Tel. lstınbul 1515 

Biga vapuru 
Bu akJam Karaköy rıhtımın

dan hareketle Tekirdaı, Mürefte 
ve Bigayı azimet ve avdet 
edecekti-. 

nelıtülel iktisadi münasebatm 
ıslah ve tekamülü için bu gib' 
tezahürat ve faaliyetlerin fayda 
ve tesirleri hakkında söz söyle
mek zaittir. Her türlü tafııilAt 
için Beyoğlunda Kabrisan sok< 
ğında No. 41 İstanbul Şa:nbr dö 
komers Fransez cemiyetine mi 
racaat olunur. ----·---

ZAYi: Vazifci memuriyetime a: 
sicil cüzdanımı kaybettim. Y enislı 
çıkara~ağnndan eskisinin lıükm 
yoktur. 

Seyriıefain Marmara vapuru süvt 
risi TAHSiN 

ESNAF VE TOCCARA ELZEM 
Ameli hesabı ticari 120 
Ameli uaulii defteri 150 
Ameli n tatbiki bmlıiyo llO 
Ticari malumat, banllacdılr 150 
Amerika uaulü yev. Delt. Kebir 7 
Müderria Kömiircü,... Beyin eter 

leri ikbal lcitaphanesindc satılır. 

ADNAN VAPURU 
Havuza girmesi hascbile bu 

hafta mutat posta~ını yapmıya· 

caktır. 

THEO REPPEN 
VAPUR ACENTALI(H 

NORJSKE LEVANT LlNlE 
Norveç bandıralı (Bando) vapurl 

17 Martta ljmpnımiza muvaselctle • 
Anven • Hamburc ve Oalo için cmti 
ıl tahmil edecektir. Fasla tafsillt i
çin Galatada Mumbanedt Eeki Loyd 
Hanında Thco Reppen vapur accnta· 
hpna müracaat. Telefon, Beyopı 
2274. 
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Tarihi tefrikasına başlıyor. 

SEYiT BATTAL GAZi 
Yazan: Nizameddin Nazif 

C>k, ıY. 1I ı, ız! Okuyunuz! Ok' 1Y' 1I 1' ı.z! 



: 1 

on~' 
r ,J 

u.· r 
.... ı r ı: 

ar c 
leri 1 ı 

ı 

da ı ı , · 
!ar f, ı 
ali: 1 ı .,, 

' 1 ,.,., 

u:U. P ~' 
e, J ı• "'~ 
ı1m , · ,ıJ 
huı · 

ed' '..,,. 
~k , lf 
fıt 1 t 

'dıı 1 
•\SO f:I 

e ı ıl ,.,c 
te ı l~ 

~ 'I 
na 1, l 1 

;:),) . .. 
tizı 1 • 1 
o:ırıı • . ~ 
tl ·ı 1 

Şık ve sağlam elbiselerin en müntahap çeşitleri 

lEırkeıK, lka~oın ve Ç©~lUllk.D~ıra mahsus 
Trençkot- Pardesü - Kostüm - Palto ve Muşambaların 
zari f ç şitlerini bulunduran GALATA da KARAKÖY de 
poğaçacı i l tisalindeki büyük mahallebicinin üstünde 

Büyük elbise mağazalarında bulursunuz. 
Teminatlı ~ins, itinalı iş, rekabet kabul 

etmez fiat. 
Ismarlama siparişler için hususi daire - 1 ediyatta teshilat. -

Kll\ Ht,iz, za.ı, kansız, sinirli olanlar· 

Dr. BOMMEt in HEMATOGEN ini 
~ sul HAZIM "' ı.ı ... ~ 

INKIBAZ 

.. 

Anadoluya alt latıba 1 erım ız, l:!ola belediye d aire~ı 

l~ana ~etter~arh~nı~an: 

1 ' •• 

PAZAHTE~ İ 
17 MAR'l' 930 
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! ispirto ve ispirtolu içk iler inhisa 
i ı umum müdürri-,üTıden : 
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MAZON • 

Aşıkyan Parsih ve Mihrandan metruk olup AşıRyan namile 
n: uf fabııika 927 senesinde bilmüzayede tekarrür eden bedelile 
talibi uhdesine ihale edilmiş ise de müşteri teahhüdünü ifil 
etmemiş olmasından ahkamı kanuniye tevfikan mezkur ~hale 1 
feşh edilerek müşteııi evvelden gayri ez tediye bakiye altı sene . 
ve altı mlişavi taksitle 26/ 2/ 930 tarihinden itibaren yinni gün f 
müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye vazedilmiştir. Ta- ı 
!ip olanların yevmi iJıale olan Martın on yedinoi Pazartesi günü 
saat on beşten evel Fabrikanın bedeli muhammeni olan 100000 
liranın yüzde yedi buçuğu nisbetinde kanunnen kabul mecaz 
pey akçelerini havi teklif zarflarını Adana Defterdarlığında mü
teşekkil satış komisiyonuna tevdi eylemelidirler. Muayyen saa
tin hululünden sonra teklif kabul edilmez. Teklifname bir zarf'a 

ı gLin.: artar ve bünyeleri kuvvetleşir, balıkyalh yerini 
e ~:~ı:.. 11• MEYVA TOZU ~ ~ tutar. Blltun eçıa dcpolarile eczanelerde mevcnmır. 
aY· , r 

r ,, 
- Ga1eı aalldi. ..-> ~ Malzemei beytiyesı ı~em işinizi teshi 

hem d~ evinizi tezyin eder • i ,1 ~, ~ l'mumi vekili: btanbulda Cermanya han 44 
B ' • >ô=C=ô:ôoô~:ıô<>ô<'.':x'. ..... MfffUffltr4e vazolunarak üzeri tahrir edildikten sonra teminat evrakı ile 

ikinci bir zarfa vazolunacak ve zarf gezali:k tahrir edilerek üze
rine ait olduğu iş yazılacaktır. a1J1 1,P~l~m vali nı~1 ruke müdiirliiğündeıı: 

1Cı ( u - - , AEG 
flfeel 80 lı.Urafllll' .ır ~ 

t'•L eıı~ hh h 
!1$ • :~ aa l lı nıaa uau~e auır Ve arsa §ub!~:i:n ~~;:.:d:.~~; ~~.~:~ Gümrükler ınu~alaza ıno~nrlü~ün~en: Türk anonim elektrik ~irkcti uıııumiyLsi Galata Bahtiyar ha ......................................... en l l , ile nüfus teskercmi havi cüzdanımı 
ı o · ~ 1~ Fındıklıda atik Molla çelebi Cedit Selime hatun mahalle- zayi eyledim. Bulan zatın zirdeki ad-

lal sinde atıkMolla bayın ceclitSaray al'kası soıkağında 11/ 8 N. lı rcsime get"ırdı·g· 1· takdı'rde memnu o·· ··k uh f l3 1 tek · .. 1 ,; . b . . . . .. .. n e- umru m a azasının numara ı nesıne az mustame 
• İJıı. maa ahçe ahır ıle arsanın bedelı sekız taksıtte ödenmek uzre dilecektir. Aksi takdirde yenilerini . . , . .. . . . . Devlet ~~nıiryolları H. P. nıa~azasın~an: 21000 lira bedeli mukadder ile 5 4 130 tarihine müsadif C·&...ar . 1 • d h' 'k' 1 . t bırmakıne alem munakasaya vazedılmıştır. Bazı eshabı fennıye 11 tıf uuı • a acagım am u um erı yoktur. s- . . . • .. .. , , . , 

z 
1 

• 5 tesl. günü sa'"t 14 de pazar Irk suretile icrayi müzayedesi mli- tanbul Yağkapanı 5 numaralı kahve- ıtıbanle bır ıhafta muddetle munakasaya tahk edılmekle talıple-
ıu l 

1
1 karrerdir. Taliplerin ' ~ 7,50 hesabile teminat makbuzlarile İstan de İnebolunun Evrenya karyesinden rin keşifi ve şartnamesini görerek 20 Mart 930 Perşembe günü 

y• .ı ,1 , bul Emvali metrllke müdüriyeti satış komisiyonuna müracaat Hüseyin ağa oğullarından 315 tevel- saat 11 de muhafaza müdüriyetinde hazır bulunmaları iliin olu-
1 ı g i eylemeler. lütlü Halil bin Yusuf. nur. 

Mağazamızda üç yüz adet ka<larr müde-vver bizar des 
mevcut olup bunlar 27/ 31930 tarihine müsadif Perşembe 
saat 14 te aleni müzayede ile satrlacağmdan taliplerin mağ 
daıki satış heyetine müracaatları iian olunur. 
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Bütün dünyada imtiyazh ( Gum • Dipped ) denilen ve 
• 

• bir sistem sayesinde dir ki; arizalı 

Lastikleri kadar hiç bir lastik tahammül edemez 

bezleri t<auçuk haline getiren 
yollarda 

FlREST()NE lastiklerinin kiyınetini anlamak içın bir defa kullanmak kAfidir . 
F1RESTONE fabrikası dünyanın en nletin ve en mükemmel lastiğini inıal ettiği cihetle Amerik 

nın otomobll fabrikalarının kısnu azamı diğer markalara tercihen arabalarını FtRESTONE IAsti 
lerile techiz etınektedirler . 

Aınerikan otoınobil fabrikalarının kahir bir ekseriyetle FlRESTONE Jaqtiklerini trcih etmek 
olduldarı re,;ıni istatistiklerle teyit edilmektedir. · , . ... .. .. ~. ~· 

BEYOCLU ClHETl BAYİLI!:Rİ: lSTANBUL CiHETİ BAYiİ 
Taksim: Anıerikan Garajı, LevisHek ve şeriki VE TRAKYA ACENTALICI; 
Taksinı: Otonıohilciler kooperatifi Sirkeci'de Nür Hanı. altında 
Bey~ğlu: Ford acentası katip Zade Sabri Bey, 
Üsküdar: Şevrole acentaı;ı Sabri bey, Şevrole Acentası 
Kadıköy: l\lualliın Zade Hilnıi Bey, M. Faik, A. _Remzi ve şeriki Beyler 

G. Ayıntap, ~tanış, Mardin, Diyarbekir, Malatya, Urfa Unıum acentalığı: 
.., ~ Şevrole Acentası ·Müftü zade Mehmet Hayri, Ali Veli, Mehmet Ali Beyler. 

Ankara; Bankalar caddesu.de ~~ehmet Reşit Bey - Ankara: Ford Acentası Koç zade Vehbi ve şeriki Beyler - Ankara: Şevrole acentası 
Avni B{y- Konya: Güzel Zade Rifat Bey - Eskişehir: Alaiyeli Zade Hasan Bey - Bursa: Posta müteahhidi Hacı Recep Zade Mehm 
F .. vzi Bey - Edremit: Benzinci Hasan Bey - Mersin: Giritli Ali Riza Bey - Adana: Mazhar Hasan ve Mühür Biraderler - Denizli ı Cini 
Zade İsma:ı ve Fehmi Beyler - Isparta: Otomobilci Hüseyin Hüsnü Bey- Kayseri imam Zade Ali Kamil ve mahtumu - Milc\s: Akseki~ 
Yavaş Zade Hasan Kadri Bey -lzmir: küçük Salepçi oğlu hanında Kantarcı oğlu Rifat Bey - Muğla: Istanhul pazarı sahihi Ahmet HamJ 
Bey - Bandırma: Kurt Ahınet Bey - Kastamoni: Şevrole acentası Kasap Zade Ismail Bey-Antalya: Türk Taalt şirketi A. Şevki, H. Hüsn 
M. Nuri Beyler - Bordur: Kasap Zade Nuri Hamdi Bey müessesesi - Dinar: Kundakçı Zade Mehmet Celal Bey - Ceyhan: Efgan ZacJ 
lsnıail ve Mehmet Sait Beyler - Zonguldak: Taşçı oğulları Beyler - Samsun: J. J. Hcştrasser ve. şür~kası - Giresun: J. J. Hoştrasser ~ 
şürekası - Trabzon: J. J. Hoştrasser ve şürekAsı - Erzurum: J. J. Hoştrasser ve şürekAsı - Uşak: Üzeyır Zade Ahmet Bey. 

Mes'ul Müdür: Bilrha 


