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l - Tekafitler için ) eni ka· 
nun mühim maddeleri ~ 
ihtiva ediyor. 1 - Ekonoml,Şchir haberleri 

Da m. .. harrirls Sii.r~ M:eb-•- :ın:A.. .. M:UT 

meseıe11---HUkQmet Düyunu umumiyeyi ava ediyor. 
k~~~t~-oı:-;:;r-;"!.:l!f. 2,. Bir meb'usun iSmi karıştırılan yüz bin liralrk rüşvet 
·~1:i~l:!~\;

1

:!?~~~~i meselesi hakkzndaki rapor d_ ün vekalete nönderildi. 
lan milli emniyet, beynelmilel ~ 

alledilmiyen 

inatla avvelden temin edil-

'ş olrnaııdrr Fransızların ta- k >.. t Dfi Jtı• JaA f 
· ine ~Öre ~illi ~üdafa.a hak- H 0•• um e yun u 
. dakı mutlak ihtıyaç, beyne~- A k • 
ılel tedbirlerle nibr bir ıhtt;- • • d n etımiz 

Milli tasarruf siyaseti
mizin zaferine doğru 

• 

aç .şekline girmelidir'.. Aksı umumıyeyı ava 
ırde her millet mudafaa 

efhumunıu ve müdafaa vasıta-
nı is~ediği gibi düşünmekte ediyor 

erbesttır . 
Cihan harbinin hitamında~
.. beynelmilel siyaset aJ.emı

ll!n en büyük meselesi, bu em
lliYet teminatı muammasıdır· 
I>iinya sulhünün ve bütün bey
~lınilel uyuşmalarm hakiki a
~nıet noktasını bu m~sel~ teş
"11 etmektedir. Cemıyetı Ak

······-
Para tebdili sui 

istimali iki 
milyondan/ azla 

Yarın başlı yor 

iki haftadanberi ilin etti-

Mi1hadeJe ışı 

ltilAfname heyeti 
vekilede 

tetkik edildi 
---......-- -

Bitarafların hakeınliği 
kat'i olnııyacaktır 

Geçen senenin bu avlanna naza
ran ithalatımız 

bariz farklar arzetmektedir 

n,.~ \>anı misakı cihan sulhünün te
lllinine mat~ıf bir çok tedbirler 
de.rpiş etm~ştir. Kellog - ~ri~nd 
lllısaıkı harbi meneylemıştır · 
Pakat bunlara rağmen gözü 
Pek bir devlet çrkıp ta harp a
Çarsa buna kim mani olacakt!r' 
\re tecavüze uğrayan devletin 
llardıınına kim koşacaktır? 
~arp beşeriyetin h~i h:zınnda 

Tahkikat son safha
sına girdi ve 
hükumetin 

kanaati tekemmületti 

ğimiz büyük izdivaç anketi ANKARA, 19. (Telefonla) - ;"~· 
1 yarın başlıyor. Bir muharri- Bu sabah Heyeti Vekile toplan~ 
rimiz, ankete İ•tiraklerini dı. İçtimada Türk - Ywıan iti-

" Jafnamesi tetkik ve müzakere 

!aliye mOşteşarı .4/i 
Rız• Bey 

rica ettiğimiz Hanunefen- edildi. Tetkikat devam edecek- .. 
dileri ziyaret ederek içtimai tir. Emlak için bitaraf ılzalarm 

ı hayatonızm can damarına hakemLiği meselesinden zuhuru 
temas eden izdivaç tarzına haber . ~erilmiş olan ihtil~f 
dair ne dütündüklerini birer halledilırtış bu~unmakt~dır._ Bı
b • . ve ç k d f v 1 _ t.uafların tetlcikatı netıcesınde 

,, . • 

enuz tasavvuruna ımkan olmı
lz:;;tl i-an bir ihtimal şekline girmi.ş
la~ ~r. Tahakkuku mümkün bir ih

titnaı halinde oldukça bu sual
~er, h~r tahdidi teslihat m~za
eresınde ileri sürülmcktedır · 

tını 
du . Fransızlar kendi müdafaa ih-

~ı4tiYac;Ian için lüzumlu gördük-
1e;i deniz silahlarının nevi ve 
ıktarlarını bildirdiler. Bunlar

d~ tenzilat yapılmadıkça İn
tılız - Amerikan programn:ıa uy 
&'Un bir tahdit haddi tesbıt et

er llıtğe imkan görüknemektedir. 
ma• ~ransa ise ancak bir şartla ten-

tıle muvafakat ediyor. Fransa
BeY nın emniyetini beynelmilel w

Bey ?t!natıa ta!lı:viye etmek· Bıı:ı:ıun 
_ _..ıc;ın başta Amerika olmak uze
" ~ İtıgilte.renin ve diğer devlet-

1~n karşılıklı bazı taahhütler~ 
tirışmeJeri lazımdır. Halbukı 
~.eııeıe bu safhaya girince büs
biitün çatallaşıyor. Ve kolay 

J:icı41toJay bir hal çaresi bulunmu
llor. 

Çünkü her yerde iktısadt he
ftrnonyumı hissettirmekten 
Çelcinnii en Amerika bilıhalsa 
.\ Y • • • ast ~aya ait işleT ıçın sıy 
ınÜdaıhaleleıre angaje olmak is
temiyor. Amerika başkaJarmm 
İşlerine crhan sultıü değil an
cak kendi menfaati icap ettirdi
ti takdirde karışabilir. Bu men
faat meselesini ise e<VVelden 
herhangi umumi bir fıormüle 
bağlamanın imkanı ydktur. İn
giltere de hemen ayni mü!aha
zadadır. Fransanm bir Akdeniz 
lokarnosu t~ili hakkındaki 
teklifini, kendini fasla ve lö
ZUmsuz taahhütlere aokacağı 

karşılamamı!i-

Girlllllyor W, -.ıibt'ra tah
didi meselesi gene emniyet me
aelesine rücu ediyor. Bu meae
lede Mac Donaldla Briandın 
lı:onsepsiyonlan arasında mü
him farklar vardır. Londra kon
feransı bu farkları izale ed~".1' 
gibi görünmüyor. Onun ıçın 
lon dakikada bir mucize olmaz
la bu konferans da halledilmi
llen meselenin labirenti içinde 
ltaranbklara kanŞı;p gidecek
tit:. 

Dü nu umumiyede eski evrakı naıkdiyenin mübadelesi es
nasın~ yapılan büyük para hırsızlığı taJ:ııkikatı çok mühim bir 

safhaya girdi. 
Sui.istimale uğrayan para miktarının ;bidayett~ z~nnedild~ği 

ibi 600 000 liradan ibaret olmadığı tahakkuk etmııjıtır. Bu. ~ık-
g lıu 1000 lirabklardan noksan zuhur eden kısma 3:ıttır. 
;.f'rya :kaleti nakit işleri müdürü Sirri Beyı}ıenüz tahkikatı~ 
b

. a ıyede.~ .. ıimdi'ye kadar icra edilen te1Adkata nazaran suı 
ıtm ıgını, . ed'ld".. . .. 1 · ıı· l' 2 milyon liradan fazla olduğu tesbıt ı ıgın1 soy e

ııı ma ın · · kd k' "k k · ..:.. vekalet, tahkikatın nettceıııne a ar, es ı evr.. ı na -
mış.n. . . . 
diyenin yakılmasını tehıır etmıştır. 

Bunla• arasında g&ülen noksanlıklar delaili cürmiye adde
dilmektedir. Tahkikat ilıMM edi~dikt~ sonra. Dü;:unu um~
ye idaresi mahkemeyoe verilecektir. Mübadele ışlen bu l<!~~n!n 
nezaret; murakatie ve ~·ufi:>:efi ~ıtmcıa . cer~yan ~gı ıçın 
dırva Düyunu umumiyenın şahsıyetı maııCYıyesı Aleyhine açı-
laraık heHp sorulacaktır. 

Düyunu umumiye binasınm Mayısta ~ük~etim_ize de~ 
i in hazırlrk yapılr.ıaktadır. Düyunu umıımıye. ıd~eaı h~~ 
~ d_.· · --"k ve defterlerin tetkikat ve taefıyesı bi1medıgı 
bına ,_ı C:Vld ' ÜJl la dığ 'dd' 
· · w-a"JD Hükilmete devri henüz milmk o ma ı ı ıa-
ıçın u ...... • b' H"'·" da ise de Mayısa kadaı- bu işlerin intacı ve .ınanın ......... 
sın _._ _ _. ... ,_ 
mete ıte1limi meo.ıuunuıa. 

Dayüıler vekilleri, Düyıınu umuıniy~ mad>aaaının teslimi 
huııuınıııda müfkilit ç•amuşıa:rdır. Milz~at eııııasmda b~ 

•--=n de halledHeceği anlaıılmııtır. Duyunu umumiye bi-
mese_.. · edihn · utıt ld' nası viliyet ve dafte_rdarlı'a .tahsm na m eme ır • 
SllTt Bey de bunu teyıt etmıp. 

Herman Spirer şirketi 
veraset vergisi meselesi 
Defterdarlık cereyan eden muameleye 

dair vekalete rapor gönderdi 

Raporda matrahların tes~itile ~!tigal edildi
tinden vergin•? ~e?u~ . 

tayin ve tarh edilmedıtı bıldırıliyor 
Bir mebusa 100,000 liralık 1 

riifvet verildiğine dair vaki net l 1 

riyat üzerine bir sual tıakririle 
Büyük Millet Meclisiruı intikal I 
eden Hennan Spiref' ve tiireki
ıı tütılin şirketine ait veraset 
vergiei meselesi hakkmdaki 
tahkikat bitmek üzeredir. 

Bu mesele tetki.katile meığul , 
olan İstanbul defterdarı Şefik 
Bey, bugünlerde Maliye Vekili 
Beyin Mecliste izahat verece
~ıd nazarı di'ldalte ~~~ ~ 
ı;• • ti.kal --- ışının 

Rımzi IJ. Ştfik B. 

Zeki Jlesut veraaet ve ın ·-.. -· 1 d ğı met a.erinden veresesinin mtl-
mahiyeti haldcmda ~ a ı. kellef tutulaıcafı veraset ve in

----------ı raporu dün vekAletedi~~. ~nnı~. tikal vergisini tay.in için şimdi-
~ek lepli'er tir.Raporda beyan e gıne go ye 'kadar tetki.lı:at yapılmıştır. 

LP'.fj ıı re muamele vekaletten alınan 
miJsabalıaıı emir mlıoibince ·ve tamamen ~u ~~ ~ziue h1*uk mü 

k • ahkam dairesinde mese şaYırligmın mutaleası da nazarı 

d anu:ı edilmiştir. Raporda bil itibara almmratır. Mevzuun e-
45 İnci hafta başla 1 le ta ıp deniliyor ki: -heınmiyeti hasebile yanllf bir 

45 inci balta bqtaııııttır. lasaıtan muameleye ve hazine hukuku-
Ga:ıetemlzde çıtıan haber- "Hemıan Spirer ve şm:ekkı- nun zıyama meydan verilme-
lerden en mllhlmmlnl ıeçlp nın Türitiye dahilindekı m~n- mek üzre vergi matrahlarile 
orınıarıeaı alıfamına tı:adar kul ve gayri menkul. emvalın-1 vereseye intikal eden emval 
•ll•abalı.a memurlat;aaa ıon· den m~eve~fay~ abeaıtt edol~ :::Oy 1 (Mabadı altıncı sahifede) 
llerıaı:ı. de 80 hıssesıne ıe ~·· 

11 er vo . e. a agu ~ veı-ecekleri karar onbeş gün zar 
~an çıktıgı gıbı kaydetmiş- fında iki hükumetçe ya kabul 
tir. Bunlan cevap vereb Hf veya itiraza uğrayabilecek ve bi 
lerin reaimlerile birlikte ya tarafların karan kat'i mahiyeti 
rından itibaren neşre başlı- haiz bir hakemlik olmıyacaktır. 

yacağız. Bitaraflar nihayet altı ay 

! --
10~0 

zarfında bu tetkiklerini ikmale 
mecburdurlar. Fakat mevcut ka 
naate göre bitaraf murahhaslar, 

Ankete gelen cevapları kararlarını ya~ın bir ~üdd~t Daim• yerli, her şeye rağmen ı erli ... Bizi bekledlf11mlz 
müşahedelerini tıpkı tatlı zarfında verebıleceklerdır. İtı- ve umdııgıımıız. sal ha glJtürecehtlrM 
b. h"'-~ "b" __ 1• b" Jafname emlik meselesi kat'i y 1. 11 k - 1 · · .. ırer ltuiY8 gı ı awatan ır b" k ' ba" l d • .. , er ı rna ara arşı olan rag- latın bılhassa son uç ay zarfın 

k d kal-s ır arara g an ıgı.gun mer - b · ik .. kt d enak·'- · ld • 1 ar a aşımızın _.e yar- . . . 1 kt et gıtt çe tezayut etme e- a t "" etımış o ugu an & 
mdan itibaren ozelon"•de. ıyete gırmış o aca ır. . dır. şıLiıiaktadır. 

ı..:.. ed" • u ak~ Anho.rapalc.otıı b·- .,__ ~-= L. f ·11· 
ta.,..l'ııuz. taraf rüesa an M. Rivas'la gö- --» .. ~~ .:oır tara tan mı ı Yeni neışredilebilen 1928 se 

sanayumı.z uzenn<1e naıı 'teHıı.. ıı~z.ı g cu.1a.1 Qh ro....uı.UtJ--1 !..ı.t.-

rüştüm. Bana dedi ki: ler yaparken diğer taraftan it- lat ile ihracatımız araamda it 
"-Gazetelerin yazdıkları gi- halatmıız üzerinde de matlQp halat aleyhine 49 milyon lical 

Bir kaç Parça bi biz hiç bir zaman hakemliği tesiri yapmıştır. ıbir fark göstıennmıtedir. Mill 
reddetmlt değiliz. Hakikat be- Milli taaarruf ve i4cıtisat l:ıa- taearruf ve iktısat haraketını 
rakıistir. Her zaman iki hükQme raketinin iıthali.tmuzı azalttığı bu fal'kı mühim bir nuktar a 
te hizmete amadeyiz. Bütiln me _ adedi zikredilememekle be- zaltmağa aebep olabileceği m 
selelerin en seri bir surette l:ıal- raber - alikadarlarca muhak- ha!Pkak addedilmektedic. 

Anketimize verilen cnap 1.iııi arzu ve temenni ediyoruz". kak görülmektedir. Gümriik iatatiatiklerinisı 
lann bazılanndan fU &abrla 1929 senaıi ıon aylan ve 1930 nüz tesirini tıesbit edemeclitl it 
n ahyoruzı •I a "arı•ci'ne senesi. ilk ayltın istatiatikleri hali.tm t«ıakuııununhallmı ye 

lVıdÇ r fl4 ö:1 henüz yapılmamıştır. Fakat li mallarına gittikçe artan rağ 

- "Zao•lh Tllrlı lı•
dınl•n 11r,,.,,,. glJre •ca
ba nege k•tl•nın••l111 •• ,, 

" - S.n• lı•lıa lıızla
rıınız aadecs lıendllerlnl 
gtçlndlnulı •rlıelı •r•
yorl•r... FotiJlrafım mı 
dedlnli'I F•lı•t ne1111P Ni
çin? 

" - &len~• •oHI 
blrlblrlmlze htp lgl taraf
l•nmızı giJst•rlrlz.. 

lıte •nhetlmlze ••••P 
1Jeren Hf. /erden baztl•n
nın fllırl.M 

Yarından iti
baren takip 

ediniz. 

Nazırı müteferrik mıume1ıttan idıa.. beti çok eyi Lfadıı e1mllktıedir. 

M. Vallıo pau.r gll
nll geliyor 

Macar Hariciye Nazm Mils
yü Walko, Hariciye Vekilimiz 
Tevfik Rüştü Beye iadei ziya
ret için pazar günü memleketi 
mize gelecektir. 

· M. Walko istaııiyonda HilkO
met ve Macar sefaretaneai ta
rafından istikbal olunacaktır. 

Müsyfi Walko için Perapa
lasta bir daire ihzar edilmiııtir. 
Müsyü Walko geldiği günün ak 
şamı ekıpreale Ankaraya (ide
cektir. 

Balfour öldü 
Lon.lra, 19 (A.A) - Lord 

Balfour bu sabah ilmü,tür. 

Eplpte glı..11 ratı /flbrllta•ını ,,.,,eden memurlarla 
ütltllı•t 11apan muh•rrlrlmls bir •r.a 

Gizli rakı fabrikası .. 

Eyipte pek ınahirane kurulmuş 
bir fabrika bulundu 
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Mısırda 

lngiltere. ile 
müzakerat 

i taraf pazarlığa giriştgor 
ı . Mısır murahhasları 
~ ·j lal Bey, Bükreşten dOnügor - Yunan- Londraya gidiyorlar. 

ıların vaziyeti - "Artık hal'i bir karar 
ı'·; vermek lazımdır!,, - "NBkadar 

Konferansta 

Netice yok 

Bahri konferansta 
neler oluTTor'? 

Avam kamarasında 
şiddetli tenkitler 

Franaada 

Açlık 
• 

grevı 

.Mme Hanau zorla 
yemek yedi. 

PARİS, 19. A. A. - Madam 
1 t harpcusun ?,, 

Kabirden yazılryoc: - Mısxr 
ile İngiltere arasındaki müzake 
rat için Mısır murahhas heye
tinin nisanda Londraya gi<ıece
ği anlaşılıyor. Bu meselede her 
kesin en ziyade nazarı dikikati
ni celbeden cihet Londraya gi
decek heyetin ikimlerden teşek
ıkül edeceğidir. Başvekil Nahas 
Pa§a heyetin başında gidecek
se de diğer murahhaslar hak
kında henüz kafi bi.r ıkarar ve
rilmediği aınla§ılıyor. Londrada 
ne yaıptlacağına gelince; Lon
drada İngilıtere ve Mısır arasın
da bir muahede imza edilse bi
le bunun mevcut müşkilatın or
tadan kaldırabileceği şüpheli 
göııülüyor. 

~ Hanau'un pek ziyade zaif düş-

ı ~-
• 

1 ı 
, 

LONDRA, 18. A. A. - A- ı tüğünü gören doktorlar mıimai 
vam kamarasında M. Church;ll leyhanın boğaz deliğine tatbik 
!bahriye ·biriı: 1 edilen bir lastik ıboru vasıtasile 
lordu tarafrnd. kendisine cebren gıda vemı.eğe 
tevdi edilmiş c çalışmışlardır. Madam Hanau, 
lan yeni bahri) bu usulün tatbikine bütün kuv-
bütçesi projer vetıile mani olmak istediğinden 
ni tenkit etrni "' ameliyenin icrasını kolaylaştır-
tir. Mumailey' mak için 8 kişi kendisini tut-
demiştir ki.: mU§lardır. 

~'~" ı ,'·ı~ 
1l\··, .• ı. 
ııV 

ı. \,! 
',r Mısırdaki misafir/er 
. jlı 
r Bu senenin kış mevsimi Mi-
/ ı erra ıblc çdk misafir getirdi Mi-
l ! safirler arasında hayli belli baş-

- «Bahri bü 
çede yaprlan tr 
zilat fevkal~ <° 
fazladır". 

M ıim a i 1 e yh M. Churchill 
bundan sonra 
İngiliz bahriyesinin kuvvetleri
le Amerikan bahriyesinin kuv
vetleri arasında bir mukayese 
yapmıştır. Iliırçok meb'uı;lar ba
hri konferansın akamete mah
kUnı olduğunu beyan etmişler
dir. 

Bu ameliye nihayet bulduktan 
sonra Madam Hanau bu ıhare
keti protesto etmiş ve yeniden 
ıbu suretle gıda almaktan ~se öl
meğe razı olduğunu söylemiş
tir. 

Tahliye ediliyor. 

PARİS, 18. A. A. - Heyeti 
ittihamiye Madam Hanau'nun 
tahlıiye hak!kındaki kararını ya
rın verecelctir. Mümaileyhanm 
serbest bırakılması muhtemel .i.ı lı simalar da yok değil. Roma-

. ı; . 1an dostluk yurdunun vaz'ı esaı resminden bir lntıb• nya Kıralıça.sı Marie ile ıkızı İle 
,3 : ana, Belçika Kıra! ve Kıralıçaaı 

Hava işleri görülmektedir. Muddei umumi-

·, '. Jmanya ve bilhassa Avus-ı Yunanlılar, adaların, mukad sa'brk Bulgar Kıralı Ferdinand 
lı 'ra sefirlerinin tavamıut ve deratmı harbin neticesine bağlı gibi misafirlerden başka İngiliz 

f ' hmlarile Romanya taraf m- ı görerek o mesele hakkında bl- veliahti de Afrika seyahaıtm
c.' 1 Bulgarlara teminat veril- zimle müzakereye yanaşmryof'- dan davdette yakın.da buraya 
iı ; :ine çalışılıyor; fakat Başve !~. Tedafüi bir itti~akt~ ciddi oğrayac$tır, Belçika Kıralı 
1 

• Mösyö (Bratyano) Bulgar- bir surtte bahsetmege de unk!n 927 de Mısır kıralı tarafından 

LONDRA, 18. A. A. - A- liğ~n kefalet talep edec~ği söy
vam Kamarasında hava işleri ı:nıy~r. ~ada1? H:ınau nun sıh 
bütçesini tevdi eden hava işleri hı vaZiyetı vahımdic. 

t. < 1 Almanya lehinde harbe kalmıyor. Yunan murahhasları 
, 

1 
!ikleri halde Romanyanın m~le~etlerinin Sırbistanla 

t,'İ raf kalacağına dair yazı i- muttehk olduğunu ve şayet Bul 
i.r' ' ir taahhüt altına girmekten garistan Sırplılara tecavüz eder 
.,' f iyen çekiniyor. "Bulgar- se Yunanistanm da Bulgarlar 
si . teşvik mahiyette olur,, di- aleyhine yürümeğe mecbur ka-

!• şifahi teminatla iktifa edi- lacağmı söylüyorlar. 
1 ı~ . Tabii bu da Bulgarları Talat Bey ·2 eylülde İstanbu-
~ nin edemiyor ve bu suret- la dönüyor. Bükreşte kalan Ha 
ı~; ir kaç giln e~el BulgariS- ~! Bey de bir kaç gün sonra ge 
,1~ 1 la imzaladığımız muahede lıyor. 
~ ~ 'ı .en canlı !1oktıı:sı olan be- Talat Bey Bükreş dönüşün
! rt :ı maddesındeki şart tahak- de verdiği haberler kabinede 
'~'i e~eı_niy~r: Harp kabin~~i- harbe girmek aley~ind~_bulu-
. ıesırun bınnc maddesı ı- nanl~rTn lra"~~+ıo~n; l:ur kat 

M i\gustos tarihli zabıt- daha kuvvetlendiriyor. Esasen 
il 

1 
is.~~daf edilen ilk gaye_ su- Talat Bey Bükreşte bulunduğu 

ı ! d_uşu.yor .. Bul!?"arlar CıI~an sırada İstanbulda Fransa sefiri 
' bıne ıstedıkle~ zaı:r;an gır- 1 Müsyü (Bompard) "Romanya-

1 c ve hatta hiç gırmemek ltlarla beyhude uğraşıyorsunuz, 
ı 

1
, usunda serbest kalıyorlar. onlar bitarafltktan kat'iyen ay
·~ ardan evvel harbe atıldığı - rılmıyacaklardır.,, diye bizim
i• takdirde Garp hudutlarımı- kilere ihtaratta bulunmuş. Bu 
t ve İstanbulun daimi bir Bul vaziyet karşısında Sadrazam 

tehdidi altında kalmasına Ruslara harp ilan etmemekte 
~· !anmak lizımgeliyor! mrar ediyor, Talat Beyin "ar-

• 

• .. 
Nahas Paşa 

müsteşarı M. Mıontague lngil
terenin hava siyasetinin tahrik
cuyane olınııyan mahiyetinden 
bahsetmiştir. 

Hükumetin mevkii 

LONDRA, 18. A. A. - Bahri 
konfera11.smm hali hazırdalki 
vaziyeti dolayı6ile ve parlarnen 
toda halen vahim bir va:ııiyet ih 
das etmek memleketin menafi
ine tevafuk etmiyeceğinden 20 
Martta Avam kamarasında kö

(mür mad·enleıri !kanunu proje-
smde yapıLriıaısı muhafazakar
lar tarafından teklif olunan ta
dilatın mür.akeresi sırasında 
hifkfunet aJ.eyıhinde rey vemıek 

·' ~~--ı ten istinkaf edılmesi lll>era11e
rln ıbu akşam aktetrniş oldukla

l n biır içtimada karargıir olmuş
tur. Şayet bu ıkarar ittihaz edil
memiş olsaydı hükO.metin A
vam Kamarasında bir mağio.bi
yete uğraması ağlebi ihtimal 

\idi. 
l Fransanın vaziyeti 

LONDRA, 18. A. A. - İyi 
mal&nat almakta olan Fransız 

M. Masaryk 

BELFORT, 18. A. A. - Cap 
Marine .gitmekte olan M. Ma
saryk busahah saat 9 da Belfort 
istasiyonundan geçmiştir. 

Bir kruvazörde yangın 

TOULON, 18. A A. - Du
guay-Troııin kruvazöründe bir 
yangın zuhfir etmiş ve söndü
rülmüştür. Geminin en<laht ve
saire gibi alati seı:ıvis haricinde 
bulunduğundan hasara•t olduk
ça mühiımdir. 

Yeni Leh kabinesi 
VARŞOVA, 19 A.A. - Ma

reşal Pilsudsky yeni kabineyi 
teşkil etmesi hakkındaki teklifi 
kabul etmediğ·inden bu vazife 
Ayan reisi M. Csymansky'ye 
tevdi edilmiştir. 

mahafili Fransanın bahri ıkon
feranstaki vaziyetinin kati.yen 
değişmemiş olduğunu !beyan et 
mektedir. 

;:. . . _ tık bir kat'i karar vermek lazım 
Fılhakika Bulgarlar hır se- dır.,. şeklinde sıkıştırmalarına J' s~nra ha_rbe_ gi.rdiltleri ~a- ~şı _ "ne kadar harp<;usun ı,, 
bızlm milşkill bır mevkıde dıye ışi şakaya buluşturuyor. 

1 
• ınmamızdan istifade ede-'• *. * J .: Talat ve H;alil Beylerin mu- . . . . 
1 denin birinci maddesindeki Nıçın harbe guecektık?. 

'Yapı.Imıt olan ziyar-eti resmen 
iade içindir. Belçika Hükümdar 
J.ar. Mısır'm tarihçe meşhur o
lan yerlerini de ziyaret edecek 
!erdir. 

ispanyada 

Kon/ erans artık 
çıkmaza girdi ... 

M. Prinıo dö Riveranın . f i tarafın biribirinin hudut Talit ve Halil Beylerin Bük 
~ ; na riayet edeceklerine,, dair reşdanten d~üşlerinde, Romanya- cenaze n1erasİmİ 
:- hhütlerine rağmen Dimeto- ~nat alınamamasına, 

1
1 havalisi ile bütün Meriç mec Bı:J~~nstan.~ıl .hareket ede- MADRİT, 18. A.A. - Kabi-

En esaslı meseleler Üzerinde 
hiç bir suretle uyuşulamıyor. 

l cm elimizden alıyorlar! ıcegının henuz bellı olmaması- nenin içtimaını müteakip mat
na, yani garp hudutlarımızın buata bir tebliğ verilmiştir. Bu Londradan yazıkyor :- B;ıl- · • 

915 Haziranında cereyan e ·ve hattil Hükfunet merkezinin tebliğde M. Pr.imo dö Riveranın ~onferans bir çıkm;3-za girr.ıış
' i bu müzakerede de murah- Bulgarlara acık kalmasına rağ- vatana olan merbutiyet ve ihla- tır. En esash mesa.Llde beş dev
. ; ımrz Meclisi Meb'usan Rei- ;·men, başta Enver Paşa ve Ta- sı ve bilhassa Fas işini iyi bir Jet arasında bir türlü itilaf ha
i ialil Beydir, Bulgarlar da !At Bey olmak üzere, harp ta- neticeye isal etmek suretile sil olmadığı anlaşıldı. Hatta 

1 · ınbul sefiri Mü.syü (Kolou- ''raftarlan faaliyetlerini artrrı- memlekete etmiş olduğu hiz- .ıt<>n günlerde konferansın inki
' ff) i murahhas tavin etmiş ' yorlar. metleri sitayişle yadedilmekte- tamdan ibile ıbahsedildi. En zi
li v~ yanına, müstakbel başku ll Ağustos nihayetine doğnı Al dir. yade müşkilatm Fransadan gel 

naan, Ceneral (Cekoff) u manlarm Bel "ka .• . k Hükllınet, laraldan mumaile- diği söyleniyor. Çünkü Fransa 
ıdermislerdir. Müttefik kom Paris üze . ~ ğyı çı~yer~ yh hakkında haiz olduğu askeri bahri tahdidi teshhata mukabil 

' 

uıınız tnos-Midya hattını 1 başlamış n~::ı 0 ~ yur:ge rütbenin fevkindeki rütbeye has kendi3inin emniyeti temin edil
·mekle pazarltg-a gı"rişerek ı unma rı 0 ın askeri merasimin [crasını talep mesin istiyor. Fakat inkıta ke-
·.. . gözlerini kamaştırıyor; artık va · k d -.un Merıç mecrasını, sol sa- ziyefn t hrk 1 . . .. etmiştir. hmesini kullanma ogru de-
boyunca iki kilometre gc- 1 bi haı 

1 
e . 1 e ennı gorem.~z ğildir. Çünkü Fransanın istedi-

' rkt b" · l kab l ı r e gelıyorlar. On be" gun AVUsturyada ğini müdafaa eden M. Briand 
•
1 e .. 1

1 ~.kşle":tke, 
1 

u et- 1 evvel, Bulgarlar da yüriirn'edik-
•· ge guc; u e ı na o unmuş- ce harbe g· . •. . . Al u·. cı k · , · hiç bir müzakereyi inkıtaa u-

ıremıyecegımızı unara ı ı Sl)'ase ı · :lır ! Umumi harpte Bulgar- 1 ~an ya sefi . t bl. _ d 
1 

- ğraıtır bi.r adam değildır. Şu ve-
1.a ~apılan bu ~kinci muahede '

0 
kararlar:~n~aU:ıa~ak eb~: ie;_ VİYANA, 19. A.A. - Baş ve ya bu tarzda mütlaka bir şekil 

Ylul 1915 te ımzalanmıştrr ) kı"l M. Schober Petit Parisien bulmak bu meşhur Fransız di-
.~ • · · · terniyorlar. Hele ey.lül baslan-. gazetesininbir muhabirile yap- plomatmın en birinci meziyeti-
{asılr Talat ve Halil Beyle- gıcrnda Ma~eşal (Hındenbu_rg) mış olduğu mülakatta Romaya dir. Mamafi M. Mac Donald 

, Sof ya ve Bükreş seyahatle- ' ~ parlak bır zaferle Rus ıstı- ve Berline icra ettiğ-i seyahatle olsun, M. Stimson olsun, bu 

Cümhuriyet Merke 
Bankası .. 

Bankanın imtiyaz müddeti 
elli senedir .. 

Mütehassıslar dün yüz küsur ihadd 
den mürekkep projeyi tetkik ettile 

--------------
ANKARA, 19 (Telefonla)

Maliye vekili heyeti vekileden 
çıktıktan sonra Ali iktısat mec 
!isinde içtima eden mütehassıs 
!ardan mürekkep bir toplanışa 
iştirak etti. 

Cüınhfıriyet Merl<ez BankaJı 
esasları üzerinde bir hasbıhal 
mahiyetini haiz bu içtimada şu 
zevat hazır bulundu: 

İş Bankası Umum müdürü 
Celal, Mahmut (Siirt), Hasan 
(Trabzon), Hasan Fehmi (Gü 
müşane), Rahmi (İzmir), Şe
fik (Trabzon), Reşit Saffet, 
Mustafa Şeref (Bordur), Zekfil 
(Diyarbekir), Rana (Samsun), 
Yusuf Kemal (Sinop), Fuat 
(İstanbul), Ziraat Bankası u
mum müdürü Şükrü, muavini 
Salahaddin, Emlak Bankası u-

mum müdürü Hakkı Saffet Be 
ler. 

Bugünkü içtimada Bank 
için hazırlanan proje okundu. 

Cumartesiye kadar müteha 
srslann proje üzerinde tetkik 
yapmaları ve Cumartesi gün 
akdedilecek içtimada projoni 
heyeti ıunuıniyesi ve maddele 
hak~ında müzakere cereyanı t 
karrür etmiştir. 

İçtimalar bir iki gün dev 
edecek, icrası takarrür edece 
tadilata göre hazırlanacak 
nun layihasının önümüzde 
Çarşamba günü Heyeti vekil 
ye yetiştirilmesine çalışılacak 
tır. 

Ehemmiyetli mevaddı ha 
bulunan proje, yüz küsür madı 
deden mürekkeptir, Banka im 
tiyazr elli senedir. 

Eski borçlar meselesi .. 
Fransız Dayinler vekili Isınet 
Pş. Hz. ile dört saat g·öriiştii .. 

ANKARA, 19. (Telefonla)- Fransız Dayinler Veıkili M 
~?klozyer bugün İsmet Paşa tarafından kabul edildi. Mülfilı:a

0 

dort saat devam etmiştir. 

Macar hariciye nazırı şerefine 
verilecek ziyafetler 

ANKA~, 19. (Tele~onla)-Macaristan Hariciye Nazın M. 
~ alko §eırefı~e pazartesı akşam ı Hariciye vc'kiıli tarafından b~r 
zıyafet ve ~ır ~o veril~celı:tir. Ertesi günü Macar sefiri tara 
frnd~ .~a ~ır zıyıı:fet v~lecekti.r. Ocak merkez heyeti çarşam· 
ba .gunu bır çay zıyafcti verece ktir. 

.Faaliyet gOsteren maliye memurları 
takdir edilecek 

A ANKAR~, 19. (Telefonla) - Maliye vekaleti bilfı.mum vi· 
layetler mahye memurluklarından tahsilat mikdar ve nisbeti 
hakkında malilmat almağa başl adı. 
, T~~l~t dereceleri tetkik _edilerek bu su.retle faaliyet ve 
ıhma! gorunen memurları tefrik edecektir. Faaliyet gösteren 
ler ta'kdir, diğerlerini cezalandıracaktır. 

lktısadi projeler 
ANKARA, 19 (Telefonla)

Liman şirketi mtı
düri1 ankarada 

İktısadi projeler tetkikatı ya- ANKARA, 19 (Telefonla)
rın akşama kadar ikmal edile- Liman şirketi müdürü Hamdi 
cektir. Bey bugün şehrimize gelmiştir. 

1 Yeni bir ort::ı elçilik Sanayi sergisinde 
OSLO, 19 A.A. -Ankarada ANKARA, 19 A.A. - Mil 

1 bir Norveç orta elçiliğfoin tesi- iktısat ve tasarruf cemiyeti ta 
ı sine ait kanun layihası meb'us- rafından 20 nisanda Ankara 
an mec1isi tarafından ittifakla açılacak olan milli sanayi nüm 
kabul edilmiştir. ne sergisinde yerler tahsis edil 

1 miştir. Bursa sanayi erbabı il 
Eskişehir taşçıları cemiyete m· 
racaat ederek satış yeri ay lsvlçr~de 

Gilnırük hon/eran
mışlardır. 

Bir ili güne kadar cemiyeti 
sında itilaf sergi münasebetile hazırlattığ 

pullar mektupların Üzerlerine 
CENEVRE, .ıs A. A. - A- yapıştırılacaktır. 

vusturya, Macanstan ve Çekos- . . 
lovakya arasında zirai mahsul_ Cemıyet tarafından bır kata-
ler hakkındaki rüsumun yeni- log _hazırlanmaktadır. Bütün s 

d 
. . .. . nayı erbabının parasız olar 

en tetkıikme nıutea11ık olarak toplana adr • · · "ht" d . · .. . • . n esıemnı ı ı va e e 
~hın:_etrnış olan muşkılata daır bu resimli katalog yine mecca 
guınrük konfer:ınsın~ ce~eyan nen dağıtılacaktır. Kataloğun 
etmekte olan nımresmı muzake en büyük hususiyeti memleketi 
rat neticesinde uzlaşma esasına mizin iktısadi haritalarım, 192 · den umulan neticeler elde e- !asını durdurması adeta al-ılla- rin hiç bir siyasi manası ve e- konferansın mutlaka ıbir neti-

!miyor. jrını başlarından gideriyor. l!cu heınrniyeti olmadığLnı, varmak ceye vasi! olabilmesi için çok 
ı ı bucağı bulwımaz hülyalara da- istediği gayenin Avusturyanın çalışıyorlar. İngiliz ve Amerika 

M. Mac Donald, M. Brıano müstenit bir formül elde edil- den 1928 senesine kadar başlıca 
M. Stlmson miştir. Yalna Lehistan bazı ih- ihracat emtiamızm miktar ve 

~ {unan murahhaslarile yapr- lryorlar. bitaraflığını temin ve muhafaza efkarı umumiyesi konferansın 
~ müzakerelere geEnce: Hükfunetten ziyade merkezi dan ibaret olduğunu söylemiş- ıbir neticeye vfüıil olması için 
3ükreşe Talat Beyin gitmesi umumideki cereyanlara tereli- tir. M. Schober yakında Parise son derece al§ıkadar bulunuyor. 
m~ka~il Yunanlt~a~ da, ev-,man ol~ (Tanin) 6 eylül baş de gideceğini ilave etmiştir. Bundan başka Fransız heyeti 

· ce ısmı geçen Harıoye Nazı makalesınde, gı'.l.ya İtalyayı iti- !"""!!!!"!----.---"'!!!!!!!!!!!!"!!!!! bahri programdaki yekO.nu 713 
Müsyü ~Streit) in yerine es-, laf zümresine geç: ·ıekten alıkoy temin edebilir. Harbin sonunıia bin tOlldan yıikarı çıkarılmıya
Başveltllerden Müsyü (Za- mak ic;in, Roma Hükılmetine İtalyayr, bitaraflığı sayesinde, cağını teyit ediyor. Fransızlar 
s) [şimdiki Yunan Reisi- lakrı öğretmeğe kalkışıyor! "1- Av-·panm en kuvvetli bir dev- beherilO,OOOtonluk 12ıkruvazör 
nhıı~uJ ; 1 ~ Hari~~Y~ ~eza.~e-[talya bitaraf kaldı. Zaten harbe \eti göreceğiz . ., diyor. Düşün- ile 16 da hafif lkrüvazöre sahip 

. de sıyası ışler muduru Mus- karışmış olsa kendisine c;ok fe- müyor ki bu yürüttüğü muha- olmak istiyorlar. Bu 936 sene
(Politis) i gönder:yorlar; nalık ve müttefiklere az hizmet keme daha ziyade memleketi- sine kadar tatbiık edilecek pro-

at onlarla da bir şey yapı- edecektir. İstihsal etmek istedi miz için doğrudur! gramın esasidır. Diğer taraftan 
ııyor. ~i rnenfaati bitaraf kalarak: •::> (Devamı var) İtalya'mrı Fı-ı•nı-a ilP. mü~avlıt 

tiraz\ kayitler dermeyan etmek kxymeti üzerinden şimdiye ka
isteme.si meselesi de halledil- te berdevamdır. dıı:r hiç bir yerde intiflr etme
medi. M. Mac Donaldın İtalya !!!!!"!!!!!"!!!!!"!"""!!!!!"!!!!!"!I"'!!!"""!"""!!!!!"!"""!'!!!! ıruş ve pek esaslı tetkık mahsu
hariciye nazırı M. Grandi nez- lü olan grafikleri ve tasarruf 
dinde bu hususta yeniden tc- olacaktır. Fransa buna razı ol- kuvvetini gösteren cetvelleri ilı 
şeb'a1sattabulundıuğu söyleni- mtly.or. İşte M. Mac Don.ald'm tiva etmesidir. Devlet adamla
yor. İtalya şimdiye kadar kendi İtalyayı bu arzudan vazgeçir- rının iktısat ve fen mutahassJS
hıi.kiki ihtiyacı için lazım olan mek için çalıştığı anlaşılıyor. lanmızın sanayi kongresi hak-
·gemı·ıen·n m''-tan ha'-.'-ında bı·r M f. h üh. kındaki düşünceleri bu kataloğaıı 

LK = ama ı · enüz, en m··. ıım me- b 
Şey So··ylemedı·, rakam z'"-ret- .,,_ . d f el yazılarila asılacaktır . = saıuıı üzenn e bir itila hasil 
metli. İtalya nm Fransa ile ba- olmadığını söylerken ila~t: ede- Cemiyetin şimdiye kadar 93 
hd müsavatı kalbul edilirse Ak- !im 'ki ~onferaıı.sm neticc&i hak- kaza ve vilayet merkezinde ~
denizcl0 İ<>alya Fransaya faik kıı:ıda ümitlerimizi kesmivelim besi te ekkül etmi tlr. 



Gizli hizmetlerin 
kirli işleri .. 

Pa.riste kaçırılan Rus ceneralı 
hala bulunamadı. . 

9•" · u..:- olarak iştirak etımıı, ve 
"" Yrlı ikinci kanununun F ~.... · dahi bölük ku-
lltıncı p .. il (Paril) cihan harbıne . azar gun danı olarak girmiştir. 1917 rnncl dairesinde ve (Ros- =~b tladığı zaman alay 

sokağında vukua gelen a ı pa . di Rütbesi . mira-
•Yt herkes okumuştur. Es- kumand~ :Wde BaJ.teviklere 

Cııi- zabitlerinden Ceneral lay 01~ k sırf Rus za
tyepof o gün Gelibolu ittiha ~ e~ep bir alay
l:enıiyeti. ~afmd~ı ~li~e bida'tl böl: ı:mandanlığı yap

cak dını merasıme ıştırak 
e"f nden çıkmış; fakat yok mıştır. . 

P gıtıniş, bir daha namı ve 31 Mart 1918 ~e Balşevıldere 
bulunamamıştır. karşı harbeden bir alayın ~-

l' mandanlığma tayin edilmiş, bı-
ilraftarlarının daha o gün llhare birinci piyade fırkası ku 
trdikleri tel!ş ve ikaz ilze- mandam olmuştur. 1919 yılı ba 

! Fransız polisi, bilihare şında birinci kolordu kumanda- \ 
Ye, ondan sonra Fransadaki m olarak Balşeviklere karşı har 

tlln beyaz Ruslar harekete be devam etmif, Cerıeral (Vran 
talıki.kata girişmişler, vak'a l) in maiyetinde birinci 1 
ertesi günü Başvekil (T~ f:lordu kumandanlığı yapmış l :';> (Londra) dan çektiği tel sonra blltUn bu beyaz Rusların I 

İtı n~ed~ gai.bin bul~~ enkazile birlikte . ts~bula ve 
Şiddetli emırler vermış, ıki (Gelibolu) ya çekilmiş, oradaıı 

1 
tii sonra Paris polis müdür- (Bulgaristan) a, (Sırbiye) ye 

'e d"en mutena memurlarını ve nihayet Fransadaki Rus .a~ 1 
0 rt yüz sivil taharri memu kederinin başbuğu ve Granau,. 

Nikola Nikolayeviçin halefi ola 
rak (Pariı) e yerleşmiştir. 

., 

l ı ıgiliz ordusu makineleşiyor 
Bir şahsın kıymeti ne olursa 

1 0=·~r:ı:~rve ~;.~~~e;ı~ irili ufaklı tanklardan teşkil edilen bir kıt'a çok 
:~=:r J~fdiy:!ıth':; mühim bir kuvvet teskil etmektedir. 
hattı ha k t . BaJ-viklerin ya l • d k · , . . 1 re e. ı ,,.. . gf1 ngili~ ordusunun "makıne- eme tır. Bu arabaların yaıu bıır tayyare taarruzuna karşı 
pacaldarma inanmak b~az ~ leftiği,, nden çok bahsediliyoı;. çeşit çeşit tankların her hlrinde müdafaa tecrübeleri yaıpıhmt, · 
olmakla ~raber .beyaz. u Umumt harpten aldığı bir çok büyüklük veya küçildüğtiae gö tayyareye doğıu atet edilerek 
bu baptaki . dllşünCoelenralıı~- tecrübeler neticesinde son on re bi'I' veya iki nefer bulunmak- havadaki düşmanın yolu kesil-

. dır: Bal~~· en~ . ut- senedir İngiliz orduııu bu maki- tadır . ı miştiır . 
yepof gibi secıye, azmü ırade sa , _ k iıh · ....,.ı, h · ıd , h'b' kilA h be . bir neıcşme c etme,._,.,. e emmı- Bu taınıklan kullanaralt't>""'le ...,...., ..... - ......... !!!I!!!! ___ _ 

ı ı: teş tçı, mu are cı . . yet vemıiş bulunuyor. İnsan za- .. . . ?3 
rei11 yoketmekle hudut hancı . . arl ebey . di1 mütdharrık bır latayı t~ Mühim bir 

lhttı-a •• 
Rıa~ııtk!llQJı•JP~ ve ·ı:ı )'latıru ug me~ e uı : den efradın ıi!li çak~ 
vt bir cllfrb;~. • bildin be- 'dlg:ıı- _, ••t ' . Ia:tmt yapılan tecriibeler mlNıü-

• kdi~ . lan dereceyıe çıkarmak pyesde he- f ki 1 . ı-ı....:. İki 
faz Rduslukmnagun yek b."ennRe o ııaıphının yürüten Ingili.zler a- ~. yet he nliıfetıc;_~~=--·ptılh 
,ıtima mı , ızzat us}'<' h' ordularında tamamile ma yuz mu te uı_. ya &• 

_ ti~indeki beyaz teşkill~m mane- =leftni! krtalar teflcil etmiş- manevraların bir~ g~ y~
. vıyatmı kırmak, ve nihayet te lerdi Maküıeleşmel' b' pılmı§ ve tertip cdılmit bir 

(Kutyepof) gibi kendileri için 'zah ~ lkım geb ı:;.z harp plAnma göre hareket etti
tehffkeli bir plmıtan kurtulmalı: ~ ordusunun malkineleşm~ rileıı bu "makiııelefmlt,, lata-

c.,..,.aı Kut,,epof istemlflen.tir. hıdtkm<lfl bir Locıdra mecmua- n~ ne kadar ~at ~ ~et 
lluıu faal bir tahkik QlllUiııine Beyaz Ruıılarin iddi8" ya amda ~ şu malOmatı cıku- gosterebileceii 'tetkı* odimılt-
$firrniit fakat şimdiye kadar doğrudur ve yahut dofnı değil mak bu 11\İııusta bic fiki'l' verebl- tir . 
~ide edilen bricik netice. ltran- dir. Doğrıı değilse, bu hldi.le Ur: Ma~i~e~ olaa bıı kıta-
~lt poua kıyafetine glrmİf (O. A vrupada ve ~erikada Ba1şe Muhtelif biçimde tanklar da nın - iki yiilıdea fada bliytlk •e 
P. O.) [R H bmneti] llllll vlk Rusya aleyhine yapılmakta « •küçük tanktan tetkf1 edUc bu 
~up~ us gi~ cıneraım bir olan propagandalara lllve edile dahil olduğu halde Hd y(bd~ kıt'anın uzımluiu yedi mil yürü 
'tolllobiJe ~rek kaçmldı cek ubı:nna bir '8k'ıulır. Ve fasla müteharri~ maldnel.l lll'8rr yordu. Ağır tas*1amı adedi 
~ Jtipheai • hisd etmek· fakat tabit pvik gidi hhmetbdn hadan mltteteldril bir lata yeni kırk sekiz idi. Tııı*lann yanın
buıiu t-Ik. ve faillerini ~akala dülfl1l(ll1I olan d~ğer bir gizli biz bir kuvvet tejıkil ean~ir . da «demlt> beypıt denihıa ara
'lJ.ak imkAnmı elde edememek- m~ ~riki ile ~pılmqbı. Bu kuvvet en büyük bi'l'er dev •balar vardır :ki, bunlar ~ 
:en İbaret kahmştır Tahnkin bu dereceai ıııe pek dr ııibi olan cesim 1;1nklardan bat- tap ııraıbalannı çekmektedir. 

· kindir. Eğer doğrıı iae, yani Ce {ıyarak en küçük tdlara ka- Yapılan manevrala!'da gece 
t Yedi yıl evvel, İatanbulda 'neral Kutyepofu Parlste yoke: dar bütün müteharrik bir kıta ve gündüz havadan yapılacak 

Daılu llhJan t•pll, tılllz Ut 
fflt '' t4otw "'1/tyor. Mırllttllılllr 

tılJ/rillı bir flllira vllc•4' gıtlrmif
ltrdir. Torpili elllllHI ııırıid111 
dtnfst salverdlkttır aonra lıtdtfe 
kadar tllliz Ilı lıartkdlırl tau/111 
tdlyorıar. /Ju torpil 11 ldlolflltre 
mesafeye gitmtkttdir. 

Havada tehlikeli 
bir kaç dakika .. 

', 

Bu gördüğün.üz resim tayyareailiık aleminde yoeni bir muvaffa- ' 
kıyeti göateriyor. Danimarkalı Tranum siperi. sukut (parqüt) 
kullanmakta ç.ok m~~affak olmuştur . Tı:ıımum geçenlerde yap
tığı korkun~ ~ tecrübede .C?OO kadem yüksekte uçan bir tayya
reden kendim atmış, paraşüt açılıp ta emniyet hasıl olunciya ka
dar baş aşağı bic halde bir kaç korkulu dalkika geçirmiştir. 

Japonların yeni bir 
tayyare gemisi daha 

Japonlum bndi cJcınanmal•- tiklerini göateren 
rmda petı: ... dHıbt bl.r ta- detN+aıiftıik. Bu cliı*ıll •lairJ 

huauliyeder bWundUfuııu de de tr6rdilfönıh gemi J 
~bir nıılkuıHbetle uy lamı yeni yaptuJddan it 
detmifdk nammdakl tayywe gemiılidit 

' Harp aımıileri it ı•tmda 
Bu huluttyederden bebe• yeni bir usul takip eden J 

derilen Japon donanmasına Iar, bacalerı mÜmk&ı olcl 
memup bttyt1k ıtıayyare gemile.f kadııt- göııtermemek içMı 

rinin pek tuhaf bir tekil arzet- yapıyorlar • , ıtgill.ıı, Fransız ve saire gibi denler Balşeviklerin (G. P. O.) 
·stiltcı orduların himayeleri al- ıu ise onlar için de hem çirkin 
~ıııda ve gözleri önünde yaka- ve hem de gayri iklllne bir ha
' ilnarak zorla bir otomobile atı rekettir. İddia edilen şey doğru 
'P (İzmite) getirilen ve ora- olsun veya olmasın, bizim için 

Deniz altında havasız lngiliz donanmasında tahlisiye faaliyeti 
~ halk tarafından derhal öldü- bu vak'adan çıkarılacak hisse l ı kta n 
iilen Peyamcı Ali Kemalin ise ( Glııli Hizmetler) in nasıl ı 
:ak'asını andıran bir vaka. E- kirli işlerle meşgul olabilecek· ! 
~er Fransadaki beyaz Rusların lerini anlamaktır ' 

ölmemek için ... 
'~ .bir.~ Franau ~azetele- · 17 Mart 930 
uun ıddiaları doiJ'U -. yaiı( ClNOOLU 
Ceneral Kutyepofu çalanlar 
~alşeviklerin ajanları ise, bu hl 
lise Rus Gizli Hizmeti için ne I ' 
·:adar değerli bir iş ise, Fransız f 
'Iükumeti ve polisi için de, Pa 
:isin göbeğinde ve güpegündüz 
ılr miilteciyi çaldırmak o ~adar · 
ığır ve hicap duyulacak bır se
'ıeptir. 

(Kutyepof) 1882 yılında doğ İ 
'lluş olup sağ iııe şimdi 48 ya- , 
:ıııdadır. 1 901 yılında Petro
~atta harbiye mektebine gir
'.!ı. (Rus-Japon) harbine mü 

'(ızıl orduda Suvar/ mektt/Ji tale· 
besi çift mani atlarken ~ 

, Geç. nleı de İngiliz Bahril'e m. çıkmak ve hayatuıı kurtarmak ı 
rinci Lontu Alexender Avam için mürettebatın kullanacağı 
Kaınarasnıda beyannatta bultı- bir cihaz tertip edilmiştir. Bü
nurken şöyle ılemişti: tiin tıdıtelbahi.rlerdekl nıürette

- İngiliz <lo-ıanmasın<l"aki bata bu cihazı verm:?k için li
tahtelıbaıhirlerin z~·ıbitan ve mü- znn gelen şeyler yapılmıştır. 
rettebatı için her h~ ngi bir kaza Resimlerde gördüğünüz bu 

1 
vuıkuunda emniyet tertibatı a- cilhaz kııllananların harvasızlık· 

. l ııımıştır. Yaıpılan ıb.ı hususta-' tan o-.ıhıelerine man' o1abılrn 1:-
usgadaki 

8 
k kızaklarlle macehhız sılıhtge neferıerl, ki tecrübeıer memnuniyeti mu- te azam! faideyi temin etmiş 

ya nakledluorl•r. 1 ciptir. Bakın bir tahtelbaıhirden ad<led'lıyor. 

.r 

Bu resim İngm~ d.oruı.ım~ 
nm en yeni saffı harıp g 
rinden olan "Nelson., zır 
gösteriyor . 

Resim bir tahlisiye fun.e1i 
yapılırken bu çel>'· den' 
sinin bütün mıi ttcbaıtmlflfl 
sıl f.aaliyete g ·ki eri 
yor 
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•/ ~· h71.onoml VllAgette Mllte/errtlı H. Emanette V A N p E T R O V I ç ve 

ı! Ada ,.amları Verg·ı Fenni ahır L t L n A c o v E n 
P IMPERATORlÇANIN YÜZÜCÜ !' ~
.Rr ankalar konsorsiyomu ıs' vUcudc getirdikleri en son sinema e!eri olan 

• Jii , ------ Çamlar tırtıllardan Kazanç vergisi lnekçtlere verilen filminde yakında ASRİ SİNEMA O 
. , . d k ı temizlendi mühlet bitiyor arzı endam edeceklerdir. 
• .. _Bıı akşnmki içtıma a mu ave e beyannameleri 

• Ada çamlarının hastalık ve Ahırlarda yapılacak tadilAt 

l. . teati edilecektir. haşarattan temizlenmesi için için inek sahiplerine verilen 6 s A A D E T y o L 
bir mütehassıs tayin edilmiş.- Yalnız bir defa aylık mühlet bu ay sonunda ni ı 

( ~;t•;lsankalar koııs. orsiyomu _he_ye-. !iz lirası ödiyecekleri anlai&J- l'ti. verilecek hayet bulmaktadır. Henüz be- Fran.,zcı tamamen sozlü ve şarkılı 
111' 'f- • Başlıca temizlenme ameliye- yanname vermemiş bir çok a- !-~~~=~~~~=~~~~~~~~hı umumiye&ı bu akşam hır ıçtı rruştır. . d k di · h ş bunl 11•••••••••••• • ~ a yapacaktır Bu 1rtıma" da kon 11 evam etme te r. Kazan" vergisi kanunu muci- ır s_ahibi v_ ardır. ayet ar .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... ... .&..a...-....ı.._.~_.... ...... ...,,....,.~ 1, \ıı rsiyum mukavelesi teati edi- rsa a vazıye ar a arın u hince beyannameye tabi tutu- aynı. ayetıne a ar ey_anna- FRANSIZ TİYATROSUND.A ...,. Bo d • t Çaml d ki tırtıl! b""yük " h k d b § Ônüm1lzdekl 22 mart cumartesi akşamı !IW 21,30 

· 'fk ve dahili nizamname de pa Dün Borsada İngiliz lirau bir kısmı temizlerunittir. lan bazı müesseselerin her sene ~elennı verm~zlers_e teczıye ~- "-
r 'ıJe edilecektir. 1033 kuruşta açılmış bir aralık bilanço vermek suretile namla- dılecek ve tesısatı ~!<mal etm~- Meşhur macar ,ıyolonl•ı 

, , 10,u kuru kad ık Fransız müfetti•ler rına kazanç vergisi tarhedilme- yenlere son olarak uç aylık hır 4 JO,·~'EPH SZİGET1 i İçtuna" dan sonra Nurullah ..,..., ş on paraya ar ç v "'hl d h ·1 k · B 
1 • B fi f la .. t . . . . . . si hakkında talepte bulunmaları mu et a a ven ece tır. u 
1 • ıat Bey parafe edilmit muka- mıştır. • u atte ~. muş en Şehrimize ıki Fransız Maliye · müddet içinde de emre riayet 4 

i f leyi ve dahili nizamnameyi ç~a~ıgından İngıliz t>ekrar müfettişi gelmiştir. Bunlar Ma- liz~gelmekte~~· . . etnıi enlerin ahırları ka atıla- ~ ııırafından blıinci resitali verilecektir. 
1 ı!-~ ıkaraya götürecektir. düşmege bq1;-y~ak 1032,5 ku- tiye m~fettiti Nazmı Ragıp Bey Tıcaret~e ~ttı~ edılen ~ı- ı:atrt!.. :: P Bilet ve program ıedarltt için tiyatro lılşeslne mtiraca.ıt 

" nıta kadar dlipnüt llODl'8 1033 refakatinde müeııııeııeleri ve mii nanın gaynsafı vandatı 500 lira ı'ı Son zamanlarda bazı ecnebi ı..-·· ka · d ı ·· •. ~: nkalar tüccara krediyi ke. .... 009ta pannuştır. zeleri gezmektedirler. ve ondan daha zıya e o an mu- Vakit küresi 
~ Liret üzerinden muamele 8,99 e1111eseler beyannameye tabi ka- . .. . . 

. '.;., erdir. Bu krediyi kesen ban kuruştan olmllf,Altm üzerinden Çekir~ mücadelesi zanç vergisi mükellefininden ad '-'.'akıt _kuresı Galata kulesı_n-
~1 "i.ı mahdut olmakla beraber "•L 1 ""5 le dedı"Lirler Bu gibi mükelleflerin deki yenne konmuştur. İşletıl-
ı ,_, · ı....:~ -..ld..I•·- ha mwune e 7T IOl1 muame +• • · • • • d edab" al . . ı.un ._.eııı ~ t..,_,.,...,..tta 952 k im tur JKUMt: vekileti Yalova ve kanunen hersene bir talepname mesı ıçın ıcap e en t ır ı-
1, f ıınulmuttur. uruttan ° Uf • Karamünıelde çekirge mücade- tanzim ederek maliye şubeleri- nacaktır. 

< r. 'J I . ·nc1· •1. İflAs kararı lesine başlıyor. Mücadele planı ne ve malıiye memurlarına ver- Bütün dilenciler 1'Jt' t a 1 resmı 1 in ıyor . . . . hazırdır. mesi JAzım gelmekte idi. Dün 
BeynoJunda ııukW caddelll1- M · V il · d bi · toplattırılacak 

1 ı alı gümrillı reıımlnin teıızi- d a.ıa-. "ki . . F d alıye ek etın en r ernır < 

.'~ · mecliı encümenle- ~ tı :uaı.ı:~,:ın h~= Vefa klübü kongresi gelmiştir. Bu emre naz, ·an bu Dilencilerin, vilayet e·ı·rile 
! · e tedDk ediliyor Yakında -~- ger 

1 ma e- . • gibi müe1&eseler hersene ta}ep- toplattınldığı yazılmıştı. Uç 
'ıt eti umumiJ'Ode • lialılıı: dılmiıtır. . V_el~ ıdman yur~u umumı k~- name vermek mecburiyetmde günden ·beri toplatılan dilı-nci-

ı •'ı~ m ere• Ticaret odası bütçesi tıplığınden: Senelık k_~n.~emuı değildirler. Yalnız bir defa vere ler 200 kişiden fazladır. Dilen-
1 '~\ı 20/3/930 perşembe gunu saat cekler ve mütealmp senelerde ciler tamamile ortadan kalkmcı 
~ ~ı:' acirlerimiz!n kam- A T!İcaret od~sı b~tçeai dün V~- 16 da içtima ~eğinden bütün beyanname venniyeceklerdir. ya kadar bu toplama ameliye-

kiletten tutık edilerek gelmıt ılzanm11 o gun ve saatte Kadır- sine devam edilecektir. 
~ ~·~ biyo borcu t!r· İktısat vekileti oda bütç~- gada Vefa ?rta mek~binde bu- Arzı yat talebesinin Ancak ufak tefek eşya satan ;1 ·ı.: yo boraaın mtırakabe ımde bazı tadilit yapımı ve but lunmalan nca olunur. k. k h t. dilencilerin ortada gezmelerine 
~ ı:I eti bs ticarethanenin bari- çeyi tevıııln etmiştir. 1 tet 1 seya a 1 müsaade edilecektir. Fakat bu 

~. 'ı ~ °*tar fngiliz liraaı ödi- Oda bütçesi 198 bin lira ola- IIerınan şirketi Darülfünun arzıyat şubesi dilencilerin ııeyyar saucıhk ya-
•I h: eflni tadrluden ıonnuttu. rak t>eıbit edilmiştir. 30 bin lira- talebeıi yakında Anadolu'nun pabllnıe~eri için seyyar esnaf 

Mart Çarşamba ak 
şamı tarihini iyice· 
hafızanızda tutunuz. ................ ~ 
Yenlneşrlyat 

TÜRK ·SPOH 
Baıaa çikan 26 imci sayıaın

da Fınerbıbçe - Galatasaray 
mııçıaıa tafallau, Buyuk futbol 
ba;yramı, TUrk &lbl kuvvetli, 
A nupadıı tı, Sporlan, Spor 
alaımaıı, HIJı.aye ve 100 liralık 
bUyQk mOaabaka. 

·ı ~ı :fr~ = beyanname- lık bir varidat fazlalıfı da var- . muhtelif yerlerinde tetkikata çı tezkereeı almaları llzımdır. ' · B f ( 1 ınci sahifeden mabad) . • • -0--
~Lat 1ted Mı • neticede ta- dır.Buna Tıcaret ?'"~ımm u . . kacaktır. Arzıyat ıubesı şımdı - • • • U (Se ·run· ) 

1 .~ e~ isin a.rtce bir milyon İngl- lal varidatı da dahıldır. kıymetlennden tenzih talep <>- ye kadar Ankara Eskişehir En1anetın n1usıp hır yanıf rvetı. un un t 1 
1 \ ı .· • • • 1~ düyıindan müteveffanın Trabzon Rize havali sinde tetki. k . Banka nüahuı 1 

• h · · .... ~ d k "-ta arar ı R · u u r·kim· b ·· kil" 1 ' ıssesıne ltl<OUC< e ece mwı. • kat yapmıştır. .. eıun yanış re ı ız ugu~ . 

irae etmekte olduğu 
AL JOLSON un temsili 

CAZ MUGANNIS 
( Chanteur de Cazz ) 

filminin muvaffaki) eti IJÖll 
güne artmaktadır. Bu gün 
perşembe akşamı ~&)<t eğlene 

ve ıuiltrnc"I ıeni J'ok, söz! 
ve sesli dünya ba\ad: TerL 

Hamiş: Yarınki cuma gıin 
ubah saat J0,45 te tenzllAtlı 

ada bir matine verıleceğl muht 
rem . ehaliye hnıırlaıınz. 

MAKSi 
Bu akşam 

BÜYÜK SUVARE 
DANS ANT 

Sofraların ~v' eld.ın tutul-· :ı.· '3 Kaınblo Bona•ı 19/81980 nn veııUke müsteniden tayini-ı . . . Santrifüjlü ve motörlü tulum nushaaını ı, Banka., Ankara ycnı bı-
ır 1 

flTfKllAZLAJt TAHViLAT ne ait tet\ti.katm yapılması ve . Bıı seferkı tet~ık ser~hatıne balar gece saa-t l2 den sonra iş- nasma. ta~sis edere~ fevkalade nefis ması rica olunur. 
cı · ru ... ın \ oet I0,00 Aaa•ol•} ı . .,. '1.00 tevlhid" trah .. t kk" hır kaç maden muhendısı de iş. lecl"kl . h lk . ti h • ve zaı:ıf bir eser vuc_utc getırmıttır. 
iı. ı~ ••T....., 14' oo ~ f. t l ~ ·.&..-tı mal ve mf.uk er~ ı tirak edecekt-ir. . .' "hel?lza~~?' ad .°1 ıshra a Bu nushada Banka bınasının renkli 
1 'elJ'll •- ,..ı. • " nı...,,, esas arma tev ı an ıcra tını ı a ettıgıne aır şe rema. büyük ve çok nefis bir resmini ve la.L llıinc;i lcnı -~~'!"'iiiü~da 

: 1 ıum.u. ~:!.:":.. :;:~ edilecek tarhiyatm te!lbiti bir J .... ondra-Hindistan )'Olu netine şi.kıiyetler çoğ~lmıştır. Bankanın ~n~dol~ ş~belerini t"9bit Bır deynın temını ııufaıı z 
\ l •••nm ., .. "" 16 7, tetk.ik memurunun nezareti al. Zabıtai belediye talımatname eden renklı bır Turlriye hantaaını ve da ~cus ve furul_ıtu m~karre_r ac 

/ ..... ıt IO .... d · l<l - ub d" . . . d çok manuları görüyoruz. Bankacı· vt!Boık markalı ve 19Jer bır vuıyet 
, lij ,. ...., 1* 11 oo 11

• , ... ı........ tdı~l ~ aı_t oVug~ ş eyehtelv 1 e- Londra - Hındıstan yolunun
1 

sınofde gece
1 
yansduı an soıı:-a ~rb~ Jık hayatımızda mühim adımlar atan ve bütiln abami tamam otomobil 

· ~r ';,.,, ' et to 1 mıştı. erıp. matra arını_n ehemmiyeti gittikçe artıyor.. - m on ça mak, anse~e~ gı. ı lı Bankaıını temsil eden Uyalllfln Mart 930 tarihinde saat ıo•cfan 12 
l).·t:• '-....... 17.00 (ULU bu suretle tet'ki:lı:ıne devam edı- ran yolcuları da Avrupa'ya git. şeyler memnu olduğu ıçın gü- bugilnldl nüshası Türk matbaacıbğı-j tradar Talraimde otomobil durak 
;elı: .• ~~. it '° li~en alakadar memur hasta- mek için bu yolu tercihe başla. rtiltü yapan santrifüjlü vemotör nın dahi terakisini ispat eyliyor. hallinde furuht edileceti lltn olunu 

·-..... .. 
75 

IAMn MU 00,00 .N•-- t,47 ıe.oo 1 d ğ . . d"g" b" tetk"'- lü 1 b 1 rd 1 . saat auııl"llll"""llllflllllllHlllll ... ~1111111111111111111111111111111111 1,.,._ J ..,.. - ,__ an ı ı ıçın t er ır '" me- mışlardır. tu Uln a a a gece en !!I" 11 1111111111 1111111 1111w -.111 1111111111111111111nn1111111 

tı.) . .._.. .. ıo ~:::.. ıı°',oo :: =~·::, murunahavaleolunmuştur. BuyOlcularLondra.Bağdat 12den:8a'b~lansaat.7ve8e Si ANADOLU 1 
8 1 '~ıa.-• .. '° '°"' ,: ::: "-"- 11 ır.111 • Tetkikata devam _edilmekt~- f hattının kendile':İne . en yakın kadar ışlemıyeceklerdir. 5i · 
i~ır. 1~" ': : ....,. 8 l7.IO ltfr• 4ı 7100 ~r. !'f~trahtaı:ın.?.Yı!1 :'e te~.ı- ·olan Kısıl Ribat ıst~sıyonundan Si 
i ~ı\.,..,_ il' • lella 1 97,11 Prıı ısa.~ tile ıştıagl edildıgı ıçın henwı memlek "mize gelıyorlar. y k l :: 

• vergi tayin ve tartıedilmemiş- Kızıl bat Kerkük'ten ıonra 1 rtI pa fa ar :! SJGORTA ŞiRKETi 
J1 ıı'. D. il_ .. _ tir. Bagda'da en yakın bir ka~bi- il 
~ ~· ,..-0.,.&CJ Binaenaleyh 700,000 lira mik- dır. Bu kasabadan otomo?i!le B .. l d i! TGrklye İt Banka11 tarafından t•şkH ecl11mlttlr. 
lır ~ , tannd8ki vqinin 150,000 lira- bir kaç saat son~ İ~n a~azı81ne •U gun er e i! Va11pa • Hayat • Nakliye • Kaza - Oto. 'lobll • me1'allyed 
~:~.i Esrarengiz tecavQz ya indirilmi4 olduğuna dair IR~abahillolHmakkmmumZkünhadur. KTızıhl tebdihne başlanacak !i •alfyı sııortaıaraaı kabal eder • 
.. 111 nepiyat gayri varittir. Hennan 1 ı t a. ~ • u P • a El Adree: 4 lııctl Vakit lıaa ı.tauıaı 

~ Spirerin vefatı üzerine, şirke- i ran şehırlen. araı~nda. munta- lzmirde kambiyo itlerini tan in Teleloııı 19taalltıl - ~ Teısral: lmdyaı 

il,~ emal B. e yapılan tecavu·· z ı· çı" n tin ttltün inhiııanndaki 989,390 'zam otomobil ııervısl~n v~rdır. zim için liznn gelen teşkilitı l""ıııuuı"UHC:HUllUHH:. 41UllHIUIUUIHHHHHllUIH 
kiyye ve 67,488 kilo tiitünlinlin Yatakhvagonl~rşır~eti Tah- yaptıktan sonra telırimize ge.. ":~Mı 11"11· ef 1 Al 1 1 

k . 1 ·ı . .. 1.. kıymeti üzerinden llzmıgelen ranla ~ızıl Ri~t ısta~y~u ara len Maliye vekileti nakit itleri , ' ' n •• ence er ; i İ ihtJffi8 1 eri 8Ufll ttyor veraııetversiaini venneği kabul sındakı otomobıl naklıyatıle de mlldllrli Sırn Bey dün akşam l 
2 3 ~ ~ 'l 8 

etmesi üzerine cetirdifi 98,087 alikadardır. Ankaraya hareket etmiştir. 4 v O ...,.,...,....,...., 
.,....,. müfettıitleriında iendinia d4Udrlnından 75 Ura &alık teminat mektubu namn Aynı ııamanda yataklı vagon Sırrı Beyin izahatına göre, l <1 

1 ı ıa1 Bey evvelki ıün vuife- çalmmıftır. itibara alınarak bunbımı ihracı- lar beynelmilel nakliyat şirket- lzmirde kambiyo işleri normal .=...~ı--ı ..... t-
, I !itmekte iken meçhul bir 4 - ~ılaıda hamal na müaaade edilmiı,tir. Vekale- !erile mukaveleler aktetmiştir. bir hale g_etirilmittir. 
~' tarafından ani bir tecavti- Fahrinin odumdan bir eJbiH tin it'erile Banka kefaleti, em- Bu mukavele mucibince Londra Gerek tstanbulda ve gerek 
j • bqmdan yaralan- ve 5 lira çalmmıştır. vali gayri meıakıile teminatına _ Tahran araaında paket nakli- diğer vilayetlerde, eski ve yır-

11 t. Bu tecavtis tahkiluıtma 5- Yal.kapanında K.öetence tahvil edilmittir. yatı da temin edilmittir. Bım- tık evrakın yenilerile mübade-
11 'JD olunmakta, mutaarru: motıllrönden bur etY8 çalmmıf Matrahlarm bsa bic müddet dan sonra ~~a·~ bi~ paket lesi için Osmanlı ve Ziraat Ban 
•)' ı aranmaktadır. Kemal Be- tır. zaııfında teebitile icap eden v~ Tahran'a 12 gunde gıdebılecek. kalarma tebligat yapılmış ve 
· 'fil taarruza uframasma ııe- Cebren götürmek ginin tarhı ve tebliği esbabı e- tir. ancak teşkilita lüzum görillme 
1 !~ ıeçenlerde bir am.e!!l • . hemmiyetle takip edilmekte- si dolayısile işe bqlanması te-
ı tuifeaine nihayet vudigı ıstemış dir. İstihsal olunacak netice ve Ticaret sarayı ahhüre uğr~tır. 
r.~. ıerilmekte ve taarruzun. b~ Uaküdarda terzi Şevki Gedik tarholımacak vergi mi-ktan ayn yapılıyor Bugünlerde mübadele işine 
i~ 1 ıe taraf~dan yal?ıl~lı ılen papda oturan Abraham Kayık- ca arzedilecektir." başlanacaktır. Buır.aıı.ı Y"al Daalil bllmıcımlıtıı 
,ithnektedir. ~cı hır ~bep çıyanmkuı Vartanotun evine Şefik Bey, muharririmizin Ticaret odaıımm bütçe fazla. Bu hususta hiç bir ihtilaf ve lltıa.c-ıı llallıdllmlf ı•kll 
't ık~ Keın:al B.ı~ Seynıe~a- gelerek kendiııini alıp götürmek suallerine cevaben demiştir ki: sile inşası mukarrer ticaret sa- müşkülat yoktur. SOLDAN SACA: YUKARDAN-AŞAClı 
J~ eybindeki neg y~ a et iatemit ve mümanaata uğrayın- - •Vefatın ihbarına ait ar- rayı yaps1acaktır. Alikadar memurular, kaba- ı - Suda köpüren (1). Villııoelt- ı - ,!::k•(ı;:m,..., (8). Mazur 
ı\ .ta ~~ıı:~~d:.hııe ca tabanca ile tehdit ettiğinden zuhalin müddeti kanuniyesi Bütçe vekale~ten geldiğin. rit denilen ölçülerle yıı:tık para ....ı. (3). 2 _ Meyılaada (4). Cine (3 ). 
'.~~::'al r b" h.: yakalanmıştır. zarfında verilip verilmediği de den saray komısy~~ gelecek ~ nokaanlarmı teabit ve ~y 2 - Meyclomda (4). 3 - ile (2). Aıtracla 1ıa11ın -(2) 
1'_"5 ...... aoran ır mu.. ohta tetk'kt" hafta toplanarak mumeratta _metınden nokaanlık dereceııuıe 3 - Nida (2). Vait (4). 4 - Ebolı olan ..,. (2). Berabar 

• • Kemal B. tunları aoyle- Bir deli kadının inti- m . cı 1 
.... • bulunacaktır. göre mahsup muamel~ yapa- 4 - Deaiz ceYherl <4 >· ilk eclab (3). 

ı., :ıı. • - Şırket, beyanname veırmemıt caklardır. 5 - Aldatmaca oyunu (S). 5- a.,an ....W. (2). 1 h t bb 8 - K•lmm ..w.ı. (4). latırap (4). 8 H ı loneuıya ı.o,..ı... 1. Ben uzun aeneler Seyriae ara eşe USU ve i~ e~ii ar.zuMlde de vere- Sırn Bey, ıehrimizde kaldJtı 7 - Rabıt (2). - As m 
\

1
te bahmdufum müddet zar Şehremininde Ereili IDlbal- ıeye ıntikal ec;len kıanndan ~ (;izli rakı müddet ıarfmda kambiyo mi- s -Ta- aaılan mitaddit tim- 7 --V~ (3). Çtien-iı (4). 

'i 1 ae bir ameleye ve ne • lesinde oturan Topal Koyun iıı- ~.etmemi1t1r. V~ vergı- rakaba heyeti ve defterdarbkla w. (1). ı - u- ...w. (4). 

l'W ldmaeye fenalık etme- mindelıi adamm zevceai Fat- aı mitrtannm ?00,000 lira olup - temaıı ederek muamelitı tekik 9 - lııt!ft (2). Ntıta (1). 9 - 8$: oılıai (2). a. (4). 
\ 

111ic lrim-rin vuifaine 
1 
ma Haıum Jıundan lıir hafta e- olmadıfı hentiz ~Om olmadı- ( ı inci sahifeden mahal ) etmİf ve iti olan halkı fazla • ~ • • • • 

\ . ._ wriJmnine aebebiyet ..ı tİIDadlaDeden çir.anlı: eve ~ g6re !'etredılen erlalmm B" al . çinde 50 kiloluk bekletmiyerek muamelltm sür- Y eşıl hılAl f aalıy~tte ı 8eh9et B. geldı 
_tillim- Bil•hi• herkae hiıı- selmlt ve bir tik'Hl seçmlJ91 mil>alapli o~ ~dıfı h• 'b ır ~ mWuk i§lemniı ra- atle takip edilınmi için lhım y ·ı H'W . eti brar Bir mtidclettenberi DUııçe. 
'~le yaptJm._ B~ena- deliqiain telirile trıendiaini im auaunda da timdıden bir teY : ~- Daha bir Biirii mllıe- gelen tedbirlerle mewaI ohnu.- lan !!rm ıtir. i;'!.da"lata- Yalova. Buru ve havaliainde 
'·F v en çdaardıimı bir ame yuya •tm..- da çıbnlmJf ve aöylenemew. Kaçakçılar çok ince dti- tur. bul w! Halım Şinui pap, ıtıeddbt ve teftiptıta balmıan 

ıı ~hedef oldufu-•tedmai için 8"ııld hcu nai- Veraaet .veqiai ~ ~fler. Herhangi bir bıııı- Türkiye Turing klübü ile C::. bazı .sevat balunmut- TcttUu inhiısan umum müdliril 
1 ~yyen ub yoktur. ffi.. ne .luıldmlıınqbr. Heıman Spirer vereaeaıne ait km ihtimalini nuan dilr.1uıte • lard Behçet B dün ~awl8' 
" 1 aepiyat meaelaile all- firket hiııaeleri satılaımyacağm alarak ma1.semelerini • lemek Ttirkye Tunııg kulUbtinlin rr. etmiıtlr Behçet. bu havalideld 
~' 1llap ohnachfma gelince Bir yumurcak abla- dan hizinenin hukuku mahfuz- • . . bodrumunda ':neııer aenelik heyeti umumi>:e içtimai Türkiye yqil hiW cemiyeti tetkikat. ve tefıtiptmdan mem-

1 "kat neticesi göatere- 8101 yaralamış dur. !!~~. kowlrlar llÇl"lllar. . evvealtmclce yazıldıfı ".~libıdJe_!ia- ~~atı ~~diç~lmii d~ı ce- nun kaldılmı ifade etmektedir. 
fi c:..ı.etten istenilen bilinrn.. ~ .. ..,...,, nm 1 pazar gun '"au ye- mıyetine gon en itil'· Z"" "---'nd bilf""l _, __ ' •ıı"n• r- Bunlann içinde bilhwa en- din • · ..4'"Ü urra U&Cn e ıı yap ...... 

ôıuıköyde Dereboyuııda e>- nun bazırlandığmı haber aldım. cı puarrteaı ..... saat on Lozan beynelmiieli iıle, B• l- tetebbiWer ve .zilrrai irşat ba 
kü hırsızlıklar turan 12 yapıda Niiıat isminde Teddkatm ıeaelerce uzaması; tereııan olan n~lrta şunlardır: beşte Pera Palas salon~annda garistan içki dtifmaıılan cemi- 9ene rtıahtılllün iyi ve bereketli 

--"'lunda S tıeruiai bir çocuk ewle oynamakta, ya- Şirketin şubelerine att malOma- K~çak~ılar .bir çukur kazmış- to!!::'c~ğmt:ı 19~tfaıdatm~f yetine gönderilen mektuplara olmaamda tmil olmuştlH'. 
L-:!"6 . A • u ·• ramazlık etmekte iken ablası tm toplanmasından ileri gelmiı lar, üz~nn~ hır ~pt~e .~llfl v . f 0 an m en tetn cevap yazılmaBJDa Şıeluadebaşı 
"108 terzı Kazım Ef~ N'h l H Nihad& • tir yerleştinmşler. Oyle ki goren len rlcı olunur. Ferah ırinemaaııım haaılitını bir F f k" . 
C mdan 1 pardesu ı 1 a anmı, yaramaz ,,. b" ki · bu + .. ..,._ • • • • otogra ma ınesı 

lık eıınemeıini ihtar etmiştir. Sabık İatanbul defterdarı ve ır mserun, aptesane _. gece ıçm cemıyete tahsis eden 
1 ça mmıştn-. 1 Nihat bu ihtardan muğber şimdi Sivas melnııu bulunan nm altında rakı fıçıları gizli ol- Yunan muvaredatı Şadi Beye teşekkür edilmeaine Şehrimix gelen İngiliz sey. 
Kıumirci Ali Riza Efen- olmuş ve yanındaki çakı ile ab- Remzi Bey Maliye Vekili Be- duğunu batırma getirmesi im- Muayenei Tıbbiye ıedhirl ba- orada Yeşil Hilil gecesi namile yablardan M. Arter dün Yenica 
~iye _caddeısinde tram laema hücum ederek arkasın- ye gönderdiği mektupta bu me- kiıı8ızdır. ki kalmak prtlle, tekmil Yunan bir milsaınere verilmeaine, Dör mide gezerken boynunda asıb 

ı '9de 50 lıra11 ve bazı evra. dan yaralıım11tır. Nihal Hanım selenin kendi zamaıunda cere- Salih yakalanmıştır. Zabita limanlan muvaredatma ~ düncü Yetil gtin bayramının bulunan fotograf makinesi. meç 
• ~tır. J tedavi altına alJnmlf, Nihat ya- yan etımedii'nden balıüıle me- Salihin arkadqlarmı aramakta konulmut olan İtlifı Far tedbi- Yalova gftinti.ıi ~uretıinde teıi- bul bir pha tarafıa.-n ca'm. 

Jlaroııçcularda Moiz E- kalanmJftır. aelenin ~ rica etınittir. dır. ri kaldmlmı1tır. c;line karar venlmittr. 
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Son hafta içinde bir kaç yüz ı,çlye yol verildi. Böyle yapmaktansa .,. 
gOnlarlnl mevcuda göre taksim etmek daha iyi olacak ve bir kısm'I: 
lehlne dlOer bir kısmın sefil ve perişa masının önüne geçilecektill: 

• 
işsizlik 

Çareler_ 
Bir ag içinde 

işten 
çıkarılanlar .. , 

Bir lf adamının 
b11ldut1u 

car• nedir? •• 

L• Son ay içinde Seyri•efain gi
'Ul De.J..et matbaası, filri bic kı· 
aau reılınt ve tıu.ual müeııııe•t 
~ devair çalııtırdıklan bir çok 
11Ç11cre yol verdiler. Bir çok fa· 
lııir, ailelerin eeflletl demek o 
~ bu hadiaenin umumi va.ıi 
Y'cti itrtısadiye ne yakından ali
ikesı olduğu muhaJduılmr. Fa
~ Yalnız bu ay içicıde muhte
lif nılieHeııatta vuıifesine niha
:l'et Verllenlerln adedi bini geç
'tiği için vaziyete liyrk olduğu 
eheııxnı.yeti vermek icap ede~ 

1fQltahdemlninden bazılan
lla }'Ol veren !)eylet Matbaası 
°MtidUrtı Faik Sabri Bey bu hu
Slllta ıuetemize §U izahatı 
Vfır1nektedir; 

- •MÜlltilhdeminden bazıla
llna yolverdiğimiz doğ~~· 
Faııc.t bu vuiyet pek tabıidır. 
'Mat119a itleri ıenmatı istikaın 
ctınlt, maktu ticrete tabi me
ll?urJardan ltlsumu miktaı'J11JD 
1'Uifı · ıe nihayet verilmiştir. 
ltt- tıııkııw memur almak icap 
Cd._ teneikata dlıi olanlm" 
terciban kaba! edileceklerdir." 

Aldıfmını maJtmata göre 
tenııikata karar verilmezdea e
Vel iicreti maktualann yevmi
Y'eye tahvili tllkaırrür etmit ve 
Baat heeabı çabf:tlmMI mttvaf* 
t'Örülmötttı.Bu .uretle tensikat 

•il: Sabri &y 

işten çıkarılan Seyrisefain ame
lesi hak.kında diyor ki: 

- «Fabrikalarımızda çalışan 
yevmiyeli ameleler iş oldukça 
çalIŞtınlır, İj olmayınca vazife
lerine nihayet veriil!r. Bıı eski
den beri takip edilen bir yol
dur. Bu şekil haricinde yen; bir 
vaziyet yoktur. Seyriıtefaindeki 
ve Devlet matbaasındaki vazi
yeti hususf ve resmi bir çok de
vair ve müeıııesata tqmil edebi 
liriz. İşte aon ay içinde 1000 
işçinin vazifesine nihayet ver
diren, onlan ve ailelerini açlık
la, eefaletle karşılaştll"llll sebep 
lerbudur. 

Bir iş adamı ne diyor? 

Buna nasıl mani olmalı? 
Sallhiyettar bir ~ adamı di

yor ki: 
- cUmumf ij buhranı mües

mağı icap ettiriyonıa buna hay
mayi icap ettiriyorsa buna hay
ret etmemelidir. Yalnız buhra
nın mUc:ip olacağı sefaleti tah
fif etmek imklnı vardır: 

-• Üç lira Taksimde Beraet Mütekaitler meselesi 

inşaat ravıa oyunundan Esk_i_v_e_y_e_n_i-te-kai ; Gümrükte bir cür
mü meşhut Tes,riye iiç giirıe cıkan hadise kanunlarının farkı 

Bir memur derhal 
işten çıkarıldı 

kadar bitivor 
Durmuşu öldüren y · l A - h 
Bektaş beraet etti enı ayı a miitekaitlerİ 'e• 1

: 

Hangi yerler · ı ı · · fi 

• 

tevsi edilecek? aı e erı11ı ter ıh ediyor 
Dün gümrükte yeni bir cür- f ~ 

Durmuş'u öldüren Bektaşın • • tııı • • ~ 
mil meflıut yapılmış ve parayı muhakemesine dün devam ve • ~ 
alırken yakalanan memur der- Taksim meydanının tesviyesi intaç olundu. Bektaş Kasımpa- 25 sene Ve daha fazla hazmet eden memur. 
hal itten çıkarılmıştır. için gündüzleri 85 ve geceleri şada Durmuş ile tavla oynarlar nekadar tekaüdiye alacaklar? 7. 

İthalat komisyoncularından de 40 nezafet amelesi çalı~ ken Durmuı yenileceğini anlı- "" 
·Behçet Nezihi Bey ithalat güm tadır. Tesviye üç güne kadar yarak bir kavga çıkarıyor ve bu Ankaradan gelen haber l~ 
rliğü tetkik gnlP,U amiri Celil tam~le ?itecek ve meydan kavga netıiccsi iki arkadaş bıçak !ere göre Maliye ve! fü ti ta-.~ 
Beye gümrükten çıkaracağı bir heyetı fennıl'.~ye tesliııt oluna- lannı çekmitler. rafından hazırlanan yeni tel.ali• 
malın ldl<ıtlannı göstermiş, fa caktır. 'O_ ç _gun sonra nezafet 6 leai ;-•A•-= Aksa Durmuş Bektaşı kaçanuya- kanunu kat'iyet kespetmek ilzo.., 
kat Celal Bey bqmı aallıyarak: ::c:. v~~~~·=ii lıi:':sındaki cak vuıiyette sıkıştırarak rnüte- redir. Kanun layihası mlitaleala 1 

-:-- Bunu. bir defa da müdüri- kısmın tesviyesine baflıyacak- addit yerlerinden cerhediyor. n alınmak üzre vekiletlere te9:.ı 
yetı umurnıyeden sormak 1i.zmı tır. Bektaı vaziyetin fecaatı önünde di edilmiştir. Layiha yakında 
dır. Mamafi sen istersen bir şey B . . kendini müdafaa için mukabele ~ereti vekil~ye verilec~k ve bu 
yaparız demi,. 11 ış te hır hafta kadar de- ten cerh ve katlediyor. ıçtıma senesınde.kanunıyet keJI.. 

vam edecek mu~teakıben Aksa- petmes· · · BM M ı 1 
M · c · ı B ·dd. ı 1çın • . ec ıs.ıne ve-

Behcet Bey de: rayda İnşa edilen Valde mekte- ~avın ~~ · • 1 ıasını rilecektir. Yeni tekaüt kanunu 
- Pek fili. demiş. Yalnız ya- binin önü açılmak suretile Ga- deı;nıyanla. mud~faaı _me~rua eytam ve mütekadinin tama-

'nımda param yok alayım da gc zi caddesinin ikinci kısmının halind.e .k!ltıl ~akı oldugundan men lehinedir. Eski tekaüt k• 
tireyim, cevabını vennlı 1 beraetinı ıstedı. nunu ile yenisi arasında çok ml 

Bunun üzerine Behçet Bey 
hemen Başınüdliriyete müraca
at ctmİ§tlr. 

J 

Biraz sonra avdet eden Beh-
çet Bey numaralan alınmış ü·- f~~liiiiıii.. 

Müdafaadan sonra mahkeme him farklar vardır, Yeni ve eski 
heyeti müzakereye cekildi ve tekaüt kanunlarının bariz fark _ 
kararını tefhim etti ve Bektaşm !arı şunlardır; 
müdafaai nefis zaruretile fili . . . .. . .. • 
'yaptığı i.çin 44 üncü madde mu- Y~nı I:ıyıhaya .gore bıl~ııl ~5 
1 cibince failine ceza verilemeyip sene ıfayı memurıyet etmış hır 
'mea'ulyeti cezaiyeden muafiye- ~emura son maaşı~ nısf.ı teka lirayı CeHU Beye verirken cür 

mil me!Jhut yapılmıştır. 
1 •••• 

1 Boğazlar 

i 1 tine ve ittifakla beraetine karar ut maaşı olarak tahsıs edılecek 
verdi V( bu nısfı, bareme göre tekabül 

· ettiği derecenin emsalile zarbe
dilcrek yekilnu tekaüdiye ola
rak verilecektir. Halbuki eski 
k;nunda, 25 sene hizmet edenle 

}eni kanun me,;ı e 
tekalitler nıeselesi!ll esa 
surette hallt'decektlr. R 
mlnılz muhasibi m•ıt 
IOJıten çılıan mUte.kaitl 

1 
glJstermellft'dlr. 

·Komisyon raporunu 

Tllrklllğil 
tahkir re .::ıon on se'!e.lik maaşının mi_k efradının her birine veril 

tarının vasatısı bulunarak nısfı- tir i C. Akvama gönderdi. 
J ___...,._ .. _,.._ 

Raporu!l nıu/ıleı•lgalı 

11edlr? . 

- il hlııl le tekaüde sevkeditirdi. Eski- · 
1 ırıUllBV er ma m den verilen tahsisat ta nısrf ola ~eseli 100 lira alan bir lı 

edildiler rak verilirdi. Şimdi bu tahaisat tcka.ıt, vefatında üç nüfuslu . 
\ . . tamam olarak verilecektir. Es- aile bırakırsa, bu ailenin her ıi{ 

Boğazlar komisiyonu dün a. ırasımınde nurnayış yapan Yahu fazla memuriyet yapanlara her 20 ili 25 c 
~li.za Nı~~gon~ cenazeme- ki kanunda y.jnni beş seneden fusu 25 lira maaş alacaktır.~ 

miral Vasıf Paşanın riyasetin· 1di.Jerden Avram, Davit, Benuva hizmet senesi için tekaüt maa- ~·~ ara~da evi k 
de toplıınmıp. ve Laytes efendiler Türklüğü 50 d birt T d" y · cek kızlara ıki senelik maaı 

Tab'ı ikmal edilen komisiyo- 1 tahkir maddesind~n ~rer ~ne k=:nda 2~ te b~:~ı~ek:' ~~~ dtıas bedeli oıu.k 
nun senelik raporu bu içtimada hapse mahkQm edilmiş ve dıger Eski kanunda, aıleye tahsis edi · 
azaya tevzi edi~ ve son bir 

1 
maznunlar beraet etmitlerdir. len maaşın, bin kuruşa kadar 25 yll§lnl ikmal etmiı kız ~ 

tetkikten sonra tasdfk ve tasvip · Kavgadan sonra ka6I nısfı verilirdi, ve bu, bin kuruş- cuklann maqı katcdilece 
olunaraık bugün Cemiyeti akva- , tan sonra tebeddül ederdi, Nil- Erkek evlattan 20 yaşına, ___ ,..,, .. 
ma gönderihnesi kararlaştınl- ~!'-~ Çeşınd e meykardanmdı~ - fusun adedi de maaı üzerine te. taheilde bulunaplann tahsille 

da bir hiç yüzün en çı gı ai ed d. ikmal . ·ı k . ı 
mıştır. lf'BDlgel tllr•lllll••I yapılan kavgada arkadaşı Hakkı'yı kat r er ı. . ettın ece tır. 
İçtimada bultman ~legeler- Talral• m•gdanı leden Rizeli Hüseynin muhake Yeni kanunda iıe mütekaidi- Gerek askeri gerek m\fJld 

den bazısı, raporun gazetelere mesi görüldü. Ahmet ~ ~li i- nin vefatında ail~sine tahlis ~- sene bilfiil ~et etmif m""' 
ne zaman verileceğini mevzuu- tesviyesi ikmal edilıniı olacak- simli iki phit dinlemldiltten lwıacak, ınaat müteveffanın aı- laım tekaütlerinde bir leA 
bahis etmişlerıY.r. tır. sonra muavin ~l B. iddiana- le nüfusu yeldbı~ taksimiı:ı- maqlan def'aten ikramiye 

Bunun üzoerir r Bundan sonra Beyazıtta Sa- meaini dermeyan ile maznunun den çıkacak hana kısmet aıle rak verilecektir. 
raponın, merr buncu hanı tesviye olunacak ve 448 inci madde mucibince te- . . . 

,olan Cemiyc bir ay kadar devam edecek 0 _ ~evv?ren katil.den tecziyesini Ceınıyetı beled - ~ Fırkada i~tima 
akvama tevdiin lan bu ameliyeyi müteakip Ga- ıstedı. Dava müdafaa ve karar • '?' 
den ıonra mat zi caddesinin üçiiru:ii kısmmm ~çin kaldı. ye toplanı vor 
buata tebliği ta tesvlyeai baılıyacaktır. Matbuat· da valar1 J 
karrl.ir ctmiııti · 
Raporun muhtc Milıtehcen reıim ncıriyatın-
viyetı hakkmd~ Hizmeti maksure dan dolayı haklarında dava ika 

me edilen Akbaba ve Yarın ga-
ktumiyeti m,. 9 Kan~uııani 927 den sonra zeteleri aleyhindeki davaya i-
h«fua eden A i orta ve yüksek mektep mezun- kinci eczada devam olundu. 
mfral Vaeıf Pa- . , !arından maksure haklanru sak-

Şehremanetinden: Cemiyeti 
Umumiye( Belediye 23 Mart 
930 tarihine müsadif Pazar gü
nü saat 14 te toplanacaktır. Aza 
yı kiramın teşrifleri rica olunur. 

Vilayet ve Emanet 
bütçeleri 

tetkik edilecek .. -----
MecJ.isi umwnii 

fil .geçen senek" B ·a 1 k · ı 1 f dm kıt' da Akbaba mes'ul müdürü Yu-
Müesseseler işçilerine yolve- ' · ~ ?K z ar 

0"!': amış 0 an c ra · a yap- suf Ziya Beyin hüviyeti tesbit gazetesinde Aksaray cinayeti lan f~a eııı-
eklerine onları münavebe ile; raporla ılmdikı sıyoau u..k•tıbı mış olduklan hızmet. sayıl~- edildikten sonra gclmiyen Ya- davası serlevhaaı altında oğlum P~~ ve <;:e-

~ Faik Sabri Bty 

l'apılmı>'Cllk. yalnu haftada 
iki üç gün çalıtılmıyaca~
tı. Bu fikir buı tcfieıin ltı· 
zı üzerine aUn kalmJttır. 

r~ tırm lıdı.r liu suretle fert-~ aı:uında Salih Bey yacak ve bunlar yeruden talım rın sahibi Arif Oruç Beyin zorla Adnan'ın faciai katlinden dola- mıyetı belediye 
ça _ış ·•· a ~tannda gerçi mühim bır fark . ve terbiye göreceklerdir. İhti- cnıpu da cum 
lenn ... az?nç . 

1 
olacaktır qJmadığım, raporda bir takım yat zabitleri için neşrolunan getirtilmesi için dava 26 Marta yı verilen muhakeme havadim- teel pü fırk: 

umumi ~ı.r teneıezU b" k · kirular bulunduğuna dair neş-. hıüzeyyel kaııun ıubelere tebliğ talik edildi. nin baılanğıcmda (Kansmm da Hakk ş· -
~~at.hiçte •0~ :ını riyatm doğru olmadığını ve e- edllmittir * * • dostu Adnan Beyi) teklinde ya- s· p 

1 ~a-
ı.tÇılerın ~lıga 0 ıa- sasen ortada hiç bir ihtillf · Hareket gazetesi sahipleri zılmıı bir .ibare mevcuttur. Hal ~..:nd-.ımm lananya-
ema minı almak ve amarnen im d • b et "" buki ı.Ad" b" ka ·ı madd . .. e top -
tok bir sınıfa rnt*abil tamamen mevcut o a ıgını cyan - Maarifte Suat T~hsin .ve rahrl. Kemal .... ıme. ır ti ~ aıkta. Bogünkü 

b' mıfm 1anmuına mi mittir. Beyler ıle pıır M. Naıl B. Alev den batka bir ıey olmadı(ı gibı içıimada idarei :r o~ mUm~ olac:ütır. - Raporda, bir sene zarlmda Hukuk fa'/ılllteainde r~~ fiirini nıetrC~eri gerek tarzı. ~Udafaa '"' gerek huııuaiye w cu 
• 1111 • , Bofulardan geçen haıp ft 11- lıon/er•n• 1çın 3 üncti ceza mahkeme• ta- evrakı tahkikiye ve muhakeme- marteei ctmkü 

caret cemilerindeo ve Karade- .. .. . rafm~ 5. tor •f bapme. mah- de bana müteallik bir ifade ga- igtinıeda da E-Fırh nılile 
Rum hastanesi 

miltevelll 
intihabatı 

nbıdelııi bahri kuvv~erden .. ~ DariilfüDWI H~~ fa- kftm ~ilmitlerdı. Temyı.ı malı- yri meıbuk ve hadisenin mev- nwt lıtitçeleri H üJa 
bllıHdilerek ~ilde ~- kultesı?~e Nllptel ~unu7 ~eme• ~~nakız ve .e~ zuu İlnat edilen huauatan çok göriiflllecektir. Pa,a 
faini harbiye itibarile tefevvü- nu F.mini ve Hukuk fakülteaı aade etmııtıır. Bu hafta ıçmde uzak olduğu afikir bulwımut •••••••••••• 
4dm Rualarda oldaiu ~olun- profı:aörleriııden M. pıan~ d~ davanın naluerı rüyetine başla- iken hidiaenin gayri bir teJdlde Davet 

H:alnıki bu tercih edi}eeydi 
aiıııan tkurat miktannda biraı: Mektep, hastane ve saire gi-
lenkiaatı mucip oı.caktı, fakat bi Evkafın idarelerine memur 
bu umumi ten.ıilit, hiç te ol- Rum heyeti mütevelliyesinin 
ltlazaa bugünkü gMıi 50 ailenin intihabatı Cuma günü Galata
lefatle mahkQm edilmesine <e- da Millet hanında yapıla~k-

maktadır. Raporda, l~ Puqıuer tarafından ~ ıçö- nacaktır. . havadiı nqri hem kendi.mi bu 
nı vu.iyetine dair de bir faaıl ~~.nazaran kanun ılc hi~ Hakem mahkemesinde gün müdafaa edemi ec:ek bir 
vard.. mın munasebatı,, mevzulu bir . Y • __ ,,_ 

· konferans verilmiftir. Muhtelit Türk - Yunan mah mevkıdc olan mai~~ ~-=--

1 . kemesinde bugün muhtelif se _ tulün hem cı. ailemiJin .-- ve 

C. iL P, Mlfetdfllal9'
a ._. •• c:...rw 

.............. il., .. 
-..ı:ırrt111 llelelllye lırlıa ,.. 
,.,. ltdaa ed-kdr. • .... 
terem azal- ... yyea ... 
VI ... ttl •rka -rkedıı .. 

hep olm ktı tır. Bu istihaptan sonra k•lıse 
ıyaca . "d f "k 

Diğer taraftan Seyrisefain ve mekteplerin van atı te n 
Unıuın müdür muavini Tahir B. olunacaktır. 

ran Sefiri gitti.. K~nfe~nsta Dariil!Bnun mii kiz davaya bakılacak ve bunlar- haysiyetini muhil bulundufwı-. 
demllen ve talebelm hazır bu dan bazılannm hükümleri teb- dan hakikat ve mavakaa gayrı 

1~ sefiri Fruği Hz. dün To 
ros ekspresi ile ve Bağdat ta
riki ile Tahrana hareket etmiş
tir. 

lurunuıl~rdır. Konferansı müte liğ olunacaktır. mutab* olan keyliyed_a tavsi-
akıp Emın Neşet Ömer B. ta- bini rica ederim efendim. 
rafından bir ziyafet verilmiş- BİR TAVZİH Merhum Adnanm babaı• 
tir. 16 Mart 930 tarihli "Milliy11t" Rıza 

Jıuır ll•l••melan 

~lr şoföriiıl -gizli defteri: Aka Gündüz Beyin bu emsalsi 
romanı önümüzdeki pazartesi ''Politika,, da 
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· ' l\L \.RT 1930 
Evdeki pazar 

Şom ağızlar! \,a .ıyur aıııa .. . 

1 ı ;HANE - Ankara cadde•İ 

.' 

Jeleraf adresi: Milliyet, la. G - l 1 ·· d b k h" b' k t" Bilmem ki -vakit bulup-- Hizmetçi kullananlar bilir. u c urme en aş a ıç ır ıyme ı Öyleleri vardır kı· , e··-'e hanıın r dikkat ettiniz mi? Bazdan var- vu l.} 1 ' j-eıefon numaraları: olmıyan bir vodvil ' dır ki frenklerin "sansasyon,, kadar, sırasında ondan ziyade ua ff )ÜZ Ulll U~ .. 
; r ıbul 3911, 3912, 3913 ;dedikleri heyecan uyandırmak hükümlerini yürütürler. b l Bağ <bozumu yapılıyordu . Vilanın amcası, bağ sahibi 

bir bardağı ceketinin eteğile si
lerek bana şira verdi. İçtim ..• 

• 1' !NE ÜCRETLERİ Darülbedayi bu mevsimin son mahfıız bulundurmalıdır. için, haberler verir. Fakat insan Birisi anlauyordu: Bağların arasında sesler ve kah 
ı · 1 Türkifu/çin Hariç~çin dan bir evvelki piyesi olarak Bu . . .. lar -hiç değilse- iyiden ziya- - Nemrut ıbir kadın. Yüzün- kahalar yükseliyordu. Köpek-
li~:· ı ~~~ .. lll 

1
:gg uruJ George Faydeaunun bir vodvili b 

1 
. ve geçen mev~mı~ tc~- de fena haberlere inanan adam- den düşen ıbin parça olur. İki !er boyuna zıplıyorlar oradan 

, 
1 

ı !: 1400 ,. 2100 :: ni oynadı.Dört perdeden mürek e en zannmuzıça · u are et lar olduğumuz 
1 

için bize hep hafta evvel biri tavsiye ctm~, oraya koşuyorlardı, serçeler ka-

l 
kep olan bu oyun alela'de bir tarzının fena olmadığını ispat kötü şeyler söy erler: et. d"l natlarını cırpm d ık""t'"·t 

• ·: r.-ı evrak geri verilmez vodvildir. etmiştir.«Kör», «Katil», «Ham- En hafiflerinden size bir iki g ır ı er· - a an ° u "" en ı • ı 1 • gegen nushalar 10 kuru,ıur. ı İşi, eh oldukça temiz .. Oda bu kütüğe süzülüyorlardı · · · 
11

• ~: c Ye matbaaya ait •·ıcr idn Ne şahıslarda husus'ı karak- et» gi.bi ciddi eserelerin, «Ay- misal söyliyebilirim: ·· d"k Bağ sah~bi, rençberlere cesa-"' • K d F ı d ı Bu sene kış çok olacak goster ı . Yüzüne gu .. lü gülü-
. ), ürlytte müracaat edilir. 

1 
vuk bi · ·· 1 noroz a ısı»,« erman ı e İ», · • · ret veriyordu: 

1 
~ ter er, ne uatta r orıJına - Bu sene et fiatleri yüksele- verdik . 

, ı ~ emiıı: illnlann meı'ullyetini lik vardır. Sırf gülünç kombi_ «Kafes arkasında» gibi yerli ve - «Ha gayret, ha gayret,gö 
. ı' •,.r.I kabul etmez. nezonları yan yana gC<ti.rerek orijinal miıdhikelerin gördüğü ce~~ .sene sivri sinek fazla ola İ Hanım rahat, ben rahat.. . reyim sizi!.. 
ir · ~ ~ ÜNKÜ HA VA seyircileri güldürmek için yazıl rağbet, «Reisin Karısııı, «Ko- yi güzel amma, dün baktım Bütün çeneler ve dudaklar 

· ,. mı .. bir eserdir. Kızının herkes kotlar mektebı·~ ve ~saıı· ı"le cak. · · yağ tenekesi yarıdan fazla ek- tatlı ve ballı damlalarla yapış 
ı 'h ıc il ., ~ ~.. Bu sene kuraklıktan korkulu "k E lı araret en ço 1 •n az .çe sevilip istenir meşhur bir ko kiyaıı ıkabul edemez zannediyo- sı · yaprştı. ller, ceketler, küçük 

iı. cc ldL Bugü111rüzgir lodos ılı:ot olmaııile iftihar eden bir ba ruz. yor.. Geleli daha on gün olmadı.On ıbağ bıçakları, asma çubukları 
• ır~ı~~ ek e:iyetle buLıtludur. ba~ metresini d~tu~a e~n~yet «Evdeki pazar» da maattees- :~ ::~: 1~1 o~;ı:caa~.".". günde yarıın teneke yağ yeme- hep üzüm suyu ile ökseleruniş-
' · lı'''f~''~ ed~p ~e.b~.~mmyetın sunstımal süf bu ikinci nevidendir. Oyun- Bilmem ki daha ilave edeyim dik ya .. Pirelendim. O sırada ti ... 
,, .ı tk edildığinı oğrenıncc onları faka culann bütün gayretine Vasfi hanıın da yanıma geldi . Tene- Bağcılar bu yapış yap~ elle-,. •ı r 'llV~ ba u ak ru"kil.hla ı k d e , mi? Düşündti.m.. Acaba bütün ·key· .. t . b" d k 1 rinin ayalarını gene, tekneler 

,.ı ,,1 1 ·!, ) ~ V s b~arA k . knn .ıy _ırıvk ve Hazim B"""lerin kar~ılıklı bu manasız ve -şüphesiz- e-
1 

gos erınce ır en aş an 
Ç 

re ten r çege 
0 

-, " r<>tıldı: içinde buğulu üzümleri ezerek 
ren ır akınşı bi, . ı,.kır 

1 
"1 • gülünç sahnelerine rağmen, hiç sassız kehanetleri yapanların is ,,... k ı 

1 
'.! 'I nan çap r a, mırasınıı. . . . A yı ryor ardı. · ·ı,; • d R' kavuşmak için arkadaşının met bır sanat zevkı vermeden nıha- tedikleri nedir? Ve madem ki - .. Bey, dedi, vallahi ka- Üzüm iyidir. Hele ter gözle-

' , ı 1:f itlO e IVera resini amcasına nişanlısı diye yet buluyor. . bir boş laftır ediyorlar ... Bü- dınçalıyor... rinizdenaktığıveelinizinayası t - t N tün bu kara haberler yerine: M - · kte ld -
•
1
· 'ı 'ı _.- Şhaıkespeare (Şekı·s- takdim eden bir delikanlı, bü- · ecmı eger bızi kapının arkasın- ezme n yoru ugu zaman ... "'°" Bu sene mevsim pek mUla- d d" l t * * * .ı /i ı ,ııma tarihinde meşhur o- tün bu şahısları daima gürültü- . 1 k an ın iyorıınuş. ç.ori hiddet-

·: JJ ~ar (Sezar) ın feci bir lü k"arşılaşmalar ile yüz yüze Metleplller müsabakası yı~uo s~':e h~yat ucuzlıyacak ... le girdi: Yağmur hafif hafif çiseliyor-
· ~t . öld~lmesi münasebe- getiren sahneler .... İşte "evdeki - Bu sene yiyecek içecek bol - Ne .. ne? Ne olmuş, kim du. Bahçenin çamuru üstünde 
'\ • . , {lenıış: İnsan öldüğü za- pazar,.!n bütün varlığı bundan L~hı" olacak. . . çalıyor dediniz? sarı bir ziyanın iki hattı uzanı-

•ı ı ı ,• ilikleri onunla beraber ibarettır. i:l konf eranSl Gibi hiç olmazsa insanın ku- Hİ.2ımetçisiz kalmanın korku- yordu .. Mahzene girdim. 
. lı' lr; yalnız fenalıkları top- Cemiyet hayatında az çok _ .. .. lağr alışmadığı iyi sözler söyle su ile ben hanımden evvel atıl- - Merhaba!.. 
J [ışında kahr ...• ! buna benzer tipleri olan b!r .~3 ~ne~ ~~~.ta mus_abakasında seler de bari maneviyatrmız bo drm: - Oooo ! .. Merhaba!.. 
. ~ı ıler hakkında insafsızça memlekette böylı: her perdesi, dor~unculugu, Daruşşalaka 11- zulmasa olmaz mı? Mahzen çok basıktı. Ortada 
ıı : ı,ler yürütmekte ihtiyatlı hatta her meclisi bir kiproko ile sesınden 80 Osman Nuri Bey H FA I - Sana göre bir şey yok.. küçük bir fıçının üstünde bir 

: ı · 
1 

geride kalanlar için borç tertip edilmiş bir oyun, sadece kazanmıştır. Yazısı şudur: · HR B. - Ya, kim çalıyor? petrol lambasının isli ve kırını-
• · · ' ··1m k · · h "debı"lı·r Fa Geçende Ertug-rul Muhsin H zmntırak ziyası tütüyordu. Ba-

l· ı gırıyor . gu e ıçın oşa gı · - B f .. . - iç kızım, tencere bakır 
'; ' l.n telgraflarda İspanya- kat maatteesüf bizde şahısların . u ha tan~ en mu~ım habe- Beyi~. tavla oyı~arke~ a~ığı za- çalmağa.başlamış ta onu konu- ğm sah~bi elinde bir kadeh ol-
1 'ı r· bir çoğu anlaşılmazlıktan kurtu nı huk~ku du".el ah~~mm111ka,- rın duşeş oldugunu ıddıa eden d k duğu halıde lambanın yanma o-

! • ·., tıık diktatörü ceneral Pri- ki' d nun halıne getırmek uzere La Halit Fahri Beyı· n bu iddiasına şu yor u · · ' turmuştıu. Ytizu··, bu··yu""k fıçıların 
• L~ ' ı Riveranın birdenıbire ve- larruyor ve esor,na ı esnasın a " . . . . . . Kulak Misafiri 

: thberini okurken İngiliz bir hayli kısaltılmış olmasına Hay,, de Bızım de ı~ırakımız- k~rşı Ertuğrul M~hsin B. zarın dipleri gibi menekşe renginde 
~ \. 'n 

0 
sözü hatrrımıza gel· rağmen, gene neşe yerine sıkın- le., toplanacak olan beynelmi- ~ubeş o~duğunu soyl~~nc~. H.~- idi. 

• tı veriyor. lel konferaınsttt. Çok ehemmi- lıt Falın Bey kendısının gozluk Etrafında bir yığın esmer 
ılı ·, . . . . et. h .. · 1 b • • ,_ f taktığından kuşkulanarak bu- tekn 1 r fırılar daha va d D 

'

• '1 ı ·4gues Estella Primo de Ötedenberi memloketımızın Y ı ... ız 0 an u sıyası "'on e- n1 E M h . . e e ' " r 
1

• u-ı . .. kadar d ed · nu a · u sın Beyın: "Sen varlarda, köşelerde, mahpus ve 
g,-,,ı,t 923 ~en.~si son baharın- ti);'atro me~e~elen adrasmdza muz ra~ak' ne t kl~vam e.ccğı, şeşi beş görürsün!,. demek iste- mahkum pencerenin demir par-
; . ,ı: darbeı hiJkUınetle İspan- mınleşen bın de şu ur: anno- muz era ın şe ı ve suretı cer- diğine hami tmi D ··ıb d ı, ı P ""·O. · b"" . k" bi · · l"- 1. ·kl berabe e Ş ve aru e a maklıklan arasında, yırtılmış 

1
1
1"" metı · utiln manasile lunuyor ı, zım tıyatro seven yanıma ••ııı <>•m!llTI& a r yı· reJ"iso··ru·· aleyhine b" d ' \ · d" G · d iil.. ır ava aç M l k t · · ti yamanmış, kirli, tozlu binlerce 

:r~ :cçır 1. cçenlerde de ar- halkımız en zıya e g unç oyun mukarreratmın beynelmilel bir mıştı. İki gün evvel de buna em e e ışı . armu örümcek ağı sallanıyordu. Ka-
• '. rı"ndini iktidar mevkiine ge dan hoşlanır. Amma, nasıl olur.. kanun mahiyetinde olacağı .. üp benzer diğer bir dava daha aç-t · d k 1 ., K · kö" ı··ı · d bi ra bir kedi fıçılar arasında si-
' .~' olan askeri kuvvete isti- sa olsun, oyunu seyre er en gu hcsizdir . • mış. • astamonıı Y u enn en -tıi ı lemiyeceğini anlryarak çe stin o kafi!.. B 'ki i "ıil b b" h . ri, mabeyin erkanına çatarak nirli sinirli dolaşarak etrafı kok 
.. ;ı ğe meobur oldu. Altı sc- ' b.. .. b.. .. 1 Çünlkü: Malilıındur ki, bir kaç t ub~ ~~ı t se h~.ınl denüz az zamanda paşalıkla bekam luyor ve havayı işba haline ge-
ıı• ,J zazıa bı'- zaman zarfında Bu zan utun utün yanış senedenberi hukuku düvel me- ~ r ate ta ık e eme- ed·ım· F k d • b tiren saralı l3Jkaydile teneffüs ~ • değildir. Çünkü ciddi ve ağır . . . . . dık. ı ış . a at a amA:agıza, u «ii)l'Ordu . 
9 / \fi gibi hüküm süren bu bir oyunun inceliğine varabilen selelerı~'.n .. bır ıkanun .halı.ne ıf- Yalnız Babıali caddesinde do yeni girdiği hayat pek sarma- Pantalonunun paçalarını sı
\ 1 ~~ıl &On haftalar Pariete bu lere nisbetle, sathi ve gülünç ragını duşunen Cemıy~tı Ak- l~şan bir rivayete göre bu ikin- mJŞ . Bütün gününü rosmi ziya- vamaya uğraşan bir adam, g~z-
. 'ı lil, ordu. bir oyundan zevk duyanlar el- vam murahhaslan tetkıkatları cı dava da danıa oyunudan çık- retler içinde geçirmek, şöyle !erini kaldırdı ve bana baktı . 
·,~ arıya altı seneden fazla bette adetçe daha fazladır. neticesinde "Devletlerin mes'- mıştır. bir bağdaş kurup yanlıyama- «Vila» üzerinde geniş fıcılar 
ıc11, ve tabii bir idare şeklin- uliyetleri,, «kara suları» giıbi ba Halit Fahri B. kendisine: mak adama adeta eski günlerini duran dört köşe sehpaların ya-

1 J çıkmış, olan Primo de Lllkin, şehir tarafından bil- zı meselelerin kaınun haline gi- - Sen damaya çıkmağa çalı- aratmağa başlamış . Bir gün, nında ayalkta duruyordu . Dim-

ılll: ;a hUkQ.meti.nden kurtul- hassa tlyatr<>nun a~~ ~e n:1dede- rebilecek bir maıhiyette olduk- şıyorsun .. sözünü: sedirde oturup pencereden so- dikti ve genç kızlığın bütün ta-
11 sonra tabii şekle avdet ru tekil.mille enncsı ıçın ı are ı ·· .... _ bun1 _,_ki - . . dama çıkmağa ç 1ı ı t ._ k edil nD rO/bedayi san'at i•inde arını gorer.,.. arı t.uı m · a şı- ıkağı seyrederken balkmı.ş ki, ravetini üzerinde taşıyordu. 
İ . ...qır en sabık diktatör e . 8 • _. . • maksadile bütün devlet murah- yorsun! veıkıil-harç elinde bir sepet ar- Göğsü kınnızı bluzunu da-
•• ı: rnUddet Parise çekilerek ekseriye.tın degıl, akallıyetın h ı · · aık:"l b" k f Şeklinde anlamış ve gO.ya mutla geli.,.or. Herife gizlice raltmıştı. Bana gülümsedi. Ya-t_,· ~:i kalmak isteınitti tiyatrosu olmak ve o akalliyeti , as arının ı9tıc ı e ır on e- bundan m""t . ı' k b' , . . .. 

1 
f kıt' lüzum ··rd""kl · u eessır o ara ır da k aç ı·nd sepet" ı va<:.racik dedi ki: ' ı ıl'llles Eetello Primo de çıoğaltmak vaz~es~~~ mukel e - raruı a ~e . go .. u.. erın- va açmıştır. apryı ıp e 

1 
en 

1 
a - -rs Hadi yavrum şunun üzeri-

( 1 '. : .>anın şah.si bir çok mezi- tir. Darülbedayı gulÜllÇ esef" de den ceormyete dahil butun mu- Dün matbaamıza gele H mış ve odasına çelkilerek armut 1 1 

~ J ;ıi olduğu kendi siyasi düş- oynar, fa:kat o ~~~~~·~erin!~ rahhaslaırı davet ettiler . Bu Fahri Bey bize: n · lan birer birer k.ılbuğu ile ağzı- ne GZ::ücin topladığımız iri ta 
f ıarınca da itiraf edildiğine .san'atçe bir ~"1V' 11 ' ' ır rym . 1 meyanda bizim de · (Cemiyete · - Bugün kimse ile kavga na atmağa başlamış, fak.at tam neli salkımlar teknenin içinde 
ı: lilfkndi onun vefatı karşısın o!-111~lı.dır. Bır ka~a~ter kom~~- dahil olımadığmnız Halde) işti- etmedim ve yoni bir dava a ma o sırada karşı aynadan efendi- ezilmişti. Üzüm yemekten oka-
l; ~ fuanzlannm duyduğu ilk s~, ~ır ahlfilt ve. adat komeıc;iısı, raıkimiz unutulmasın ki, bir «is- · dım, yazabilirsiniz!. demişt~. sinin çatalsrz, bıçaksız annut dar yorulmuştum ki, ancak iri 
.: tcaba ne olınuştur? ... Cene- bır ınce komedı, hatta yen~ ve tisna» teşkil etmektedir!.!.. FELEK yediğini gören vekiliharç telllş- tanelilerine iltifat ediyordum. 

i .'~ıı !1mekle acaba bütün mezi- orijinal bir şekil bulmuş ınce _ la uşaklara, seslenmiş: A . ·-'- b" ilk ef ı l rl · d · zarif bir vodvil; Darlilbedayi Bu konferans mühimdir. Çün T r, ş F. K K O R Vira cevız k<lUdr · lİy ve !i -ı' . nı e bırlikte götüıilp b" ·ı . k ft labT Ka ıku·· ·. senelerd-·berı· halledı'Jemı·- - Ne duruyol'Sunuz, çabuk faf bir üzümü ağzıma kendi el-
~ kusurlarını mı toprağın için ' ıçı mış ' a an ° 1 ır. ~·· Zevcfm ve ped"lml7. MUlğa Na- bir taıbalk, bir bıçak .. Paşa efen !erile soktu . Sonra: 

f md b k k? basaba gülünç oyıınlara heves , yen kara sularında gümrük iş- fia nezaret kalemi mahsu• mildUrU 
s• a mı! aca . ... eden zümre için ayrıca sürü ile leri meselesi bu konferans ta lzzeı Bcdn vefatı munasebet!le zl· dimiz armut yiyorlar... - Şu benim ellerime bak 1 

' >zhn giıbi uzaktan seyirci o- salaş tiyatroları var. halledilecek ve muhtelif tabi- varct, mcknıp ve telgrafla tazlyrt ve Odalardan uşaklar koşuşur- dedi. i-:f için daha mühim bir nok- cenazeye iştirak suretilc clemimi7.e Elleori küçücii!:•, ;.i, fakat top-
1 ,ırki, o da ispanya memle- Fiıkrimizce Darülbedayi bu yetıte bulunan eşhasa ait tabi- iırlrık eden merhumun doıılarına ken pa-şa elindeki armutları ye- rakla uğraşmaktan nasırlanmış 
ı ı • h" b" b yet is.leri hakkındaki hükümler Ziraı c Aankııı mnd_ ür ve memurla: re fırlatmrş: ~k 1 · · d · ·1 · t' Se 
'l, ı mukad<leratile alakadar seyirci zümresile ıç · ır ra ıta k b h bb ı en er ıçın e çızı mı.ş ı. « -• ı· .. ed b . de beynelmilel kuvvei müeyyi- ; rın a, • ra ~ ve. e . 1• omıza en drrin uı d . k k ld b" 11 . .. 1 b k d' 1 l t!VVC'f sınıfın millet için si- muhafaza etmeme ı, ot en en . . . . kalbi teşekkurlerımız ın arzıga muhtc:em - an, eınış, ır yt a ır nın e enn ne guze a , ıye 

Berikiler boyuna üzüm ezi
yorlardı. yalın ayak üzüm dolu 
teknelerin içine girmişler boyu
na tepiniyorlar ve solıık soluğa 
bir kinle salkımlara basıy'Orlar
dı. Tahta teıkneler, her tekme 
darbesi altında gıcırdıyordu . 
Üzümlerin ince kabukları, çe. 
kirdekleri, suları geniş tabanla
rının, kıllı bacaıldannın arasın
dan fışkırıyordu . 

Vili bir köşede eli teknenin 
üstünde duruyordu . Tırnaklan 
krpkırmızı ohnuştu . 

Nihayet bağcıların bacakları 
diz kapaklarına katda.r şaraplı 
halitanın içine gömüldü. Tepin 
me artık bir püıronun hareket
leri gibi muntazıım yapılıyor· 

du . . 
Vilanın amcası muttasıl içi

yor ve sonra yumruğu ile ıslıl.k 
bryrklarını siliıyordu .• 

Taze şira, açfk fıçıların için
de kaynıyordu. Ve bu şiranın 
üzerinde bir yığıııı sarhoş sinek
ler tütüyordu. Şarabın sı<:alk ko
kusu bütün genzimi kaplamıştı. 
Adamlar içi cibre dolııı bir len
geri ıkaldırdılar ve fıçıya boşal
tıı<ken kıorkak kediyi baştan a
şağı ıslattılar. 
Bağ sahibi kahkahalarla gül· 

dü . Ve bana bir kadeh uzattı . 
Sert şıra ağzmıı kavurmuştu . 
Sonra Vilaye döndü: 

- Git fıçıya bir tıpa getir. 
dedi. 

Ben ondan evvel koştum. Fa
kat Vil! da arkamdan yetişmiş
ti . Yağmur yağryordu Gece 
karanlık ve çamurlu idi. Bay
kuşlar ötüyordu. Vila beni elim 
den tuttu ve koşarken çıplak 
ve islak kolumdan öptü. Kısık 
bir sesleı 

- vn~? .. diye mırıldandım .. 
Fakat sesimde haykıran ve 
memnun olan bir mdnıi vardı . 
Mahzende adamlar gene ayni 
~hen~de iizüm eziyorlar,.bağ sa
hibi şarabını içiyor, siyah kedi 
ıslik tüylerini, yalryaraık kurut
mağa çalışıyor .. 

Yere oturdum. Memnundum. 
Uzun ve gün~i bir yolun üze
rinde koşuıyordum. 

Y.:::ışu)l'Ordtım. Koşuyordum. 
Temmuzda, güneş tam tepe

de iken, tarlalarda koşan adam 
duruyor .. 
• Çiiı:ıık:il -0 kadar sıcak, o kedar 

kuvvetli ve tatlı bir zehir tenef
füs etmiştir ki, bliyük bir kuv
vetle güneşe bile uzanmağa ça
lrşmııştı. Gözlerini kapryor, kir
pikleri blc ateş seması gi.bi a
levleniyor, ve her taraftan, a
ğaçtan ağaca dolaşan muazzam 
alevler yükseliyor . Hava yu
karda teessür ve gam içinde 
titriyor ... 

Fa!kat birdenbire hid;detle a
yağa kalkıyorum ve ilk defa o
larak yuvasını terkeden bir kar
tal yavrusu gibi evime k-0şuyo-
rum . Tercüme eden 

MÜMTAZ FAİK \ ı,-hayatıta yeni bir ufuk aç- kentlisine rağbet gösteren mü- desı olan bır kamın şeklını ala- ' gazetenizin deltletlni rica cdcrlz memleket işi annut yiyel im de- · mırıldandı. Sonra bağırdı: «Ha-
l ı • i in u - tı "ıdır. nevver sınıfın ruhunu daima caktır. ı Refika s ı ve çocıı\.ları di:k, o da olmadı!... , d i, hadi işe başlıyalıın .ıı 

ı
Willi- -- t- ; - d b. A ~4 -,-sunuz--,---· - - -- GeriÇkad~İı yan~ndaki , alçak . bi~ işi kaybettikten sonra kolay Mart gecesi .. Souk rüzgar Yü- ı-· -_·- Koca işi-kaçır.d!kt~n. sonra 

\ .. ye '!ıne e ı romanı: ':# - - Yok, hayır, nasıl diyorlar, masada duran billur bir şişeden kolay iradesine hakim olmak, zünü yaladı. Sarhoşluktan, sı- şimdi kalem efendısı gıbı mek· 
t ; çı 11 mazuhist galiba. kadehleri likörle doldurdu: teessürünü unutmak müşküldü. cak salonun verdiği yumuşak- tup okuyalım artık! .•fif-AILJ!b ~ ~ ~ R et • il - G?I1-e aynı mana değil mi? - Bazan mağlUbiyet te zevk Fakat genç kadının huzuru ve hktan ve nihayet tatlı bir rüya- Ve zarfları açarken Nusret 
• · ~.ıaı ~ e= ~ - Bılmem ! ve şereftir. sohbeti onn bu hazin ve ıstırap - 1 <lan uyandı . Beyin telefonla verdiği havadi-
• t . - Ne orijinal kadınsınız? - Şüphe yok. Hele böyle is- 1ı vaziyetten kurtarmıştı . ' Şimdi gözlerinin önüne evve- si düşünüyordu. 

Bürhan Cahil - Niçin? tihzalar; iltifatlarlakarı~rk mu- Cevdet Bey geçirdiği buhra- la Fahirin sarı çehresi, c:;il mavi _Kim bilir, belki, dedi, bir 
1 j ~ • - İnsanı söyletmek istiyor- ammalı bir mağlflbiyet olursa! nın acısını ancak gece yarısın- gözleri, sonra Ahmet Saminin kapı kapandı ise biri açılır. 
} ,imet Bey ki.içüık bir kahka- İkinciden fazla birinci olarak sunuz, söylerken yolunu kesi- - Ne tuhafsınız Cevdet Bey! dan sonra .genç kadının apar~- ~üstehzi ve sinsi bakışları gel- Bir çok mektupları okudu. 
ı:. :ttı: gösterdiğiniz şekli isterim. Fa- yorsun uz, taze, yeni bir mev- - Ya siz, dedi, ne kadar müs- maınından çııktp yalnız kaldıgı dı . cevap verilecekleri ayırdı. En 

·~; f İstihbarat şebekeniz yan- kat bu bende o kadar tehlikeli- zua çıkıyorsunuz velhasıl? tehzi ve... zaman anladı. Halenin mevcu- J - Aldattılar, diye mırıldan- son eline fena bir yazı ile adres 
~ . . uıberler alıyor hanmnefen- dir ki, ıkorkanm . - Velhasıl! - Ve . . diyeti tıpkı ameliyat olmadan dı . yazılmış mektup geldi. Açtı, im 
ı ' c len kalabalık, eğlentilerden - Ka~binize emniyetiniz yok - İnsanı meşgul ediyorsu- - Zarifsiniz! .hastaya verilen morfin, klor- jl Ve bir sel'Seri gibi duvarlara zasızdı. Cevdet Beyin. endişeli 
L · izevk almam . mu ? nuz . • Sevimlisiniz, diyecekti . form gi'bi onu uyuşturmuştu. O, sürtünüp ayak sürüyerek ka- gözleri şu satırları bir hamlede 
ı 

1 

enç •kadın da güldü: - Maatıteeııısüf. Ruhen oka- Cevdet Bey Halenin attığı Diyemedi, fakat onun ne de- havasından ve muhitinden çe-
1 ranlıklara kar~tı. okudu: 

ı : ·- O, ded;, anlaşıldı, o halde dar Jı6.şin ve titizim ki, böyle bir düşeşle son oyunu da alıdığx- mek istediğ·ini genç kadın an- kilince ağrılan ve acıları bir an- * * * ı' 'de eski yeniçeriler, vezirler bir meşguliyetin beni tehlikeye nı görünce geri çekilerek gül- lamıştı. da ba~layıvermişti. -Allo .. Sen misin Nusret. . . ..''~fendim. · · Büyük işlerd~ 
i :.i hususi 8.leımlerinizde orji- düşüreceğinden korkarmı . dü: - Naziksiniz! dedi ve katle- Çıkarlaııken Hale ona serzi- Evet .. Buradayım, akşama ka- kuçuk adamlara kıymet verme :ııerti.p ediyorsunuz! - Ya o korkuda ki, zevk? -Ve nihayet insanı böyle hini uzattı, afiyetinize... niş etti: dar, ne yapalım. ArUk yapacak hazan insanı hataya diişürür. r .ı ~et Bey başını salladı: - Bulunmaz, onu da tasdik mağlUp ediyorsunuz! - Saadetinize! - Ümidederim ki, artrk teş- \ ne kaldı ıki ... Öyle ya .. Anla- Emniyet ederek hem Qn binli-
J · }- Ah, onu yapabilsem! ederim . Fakat kalbimin istida- Genç kadın yuvarlak omuzla- İçtiler. rifat kaidelerile davet etmeğe dmı .. Ciddi mi?.. Ya .. O halde ranın hem de bu münasebetle ı i- Niçin yapmayasınız, sizin dma başkalarını da kurban et- nnı oynatarak biır kahkaha at- Poker devam ederken onlar l lüzum kalmadan bizi hatırlar- çabuk gel, anlat 1 büyÜk bir işinizi kandırdığınıı ' d · · · Fahir teklifinizi efendısine ifşa 

1mız a o,ıe sızın vaziyetıniz- mek istemem • Sevdiğim kadını tı : bir köşede şundan bundan ko-
1 
sınız. · Cevdet Bey telefonu kapat-~ · k k k ı ederek ondan da size yanlış şif· 

Jır er e , ya a ben meşgul irademe ve arzulanma müti gör . - Fakat siz o kadar bilgini- nuşuyorlardı. Cevdet Bey genç Cevdet Bey mahoup ve mü- tı. 
{i r ve yahut 

1
böyle gizli ve ala- j' mezsem ·benim için felakettir. 1 ze rağmen öyle fena oynadınız kadının maharetle bulup tatlı teşekkir mırıldandı: 1 - Ferda Hanıın postadan bir reler vermek mukabilinde 

011 

ı ıen eğlentilerle vakit geçi- Hale gözlerini açtı: 1 ki ! . b;r lisanla ifade ettiği mevzu- - Affediniz, kabahatlarımı · şey var mı? bi!1 l!ra .aın:ış ve kazand~ğı, yi~ 
· - Mütl'İ 'l adamsınız Cevdet ı Cevdet Bey başım salladı: ; larla o kadar meşgul oldu ki, yüzüme vurmayınız. 1 Genç kız mektııplan getir- mı bı.~ lıra ıle ~.erbestç~ ış ya:C-
. - Çok iyi ıbilirorsunuz :-ıanı- Bey, kor'!tum sizden' N eron - Öyle oynattınız ki! g iindü:r.ki heyec<ı"1ı ve teessür- Otomobili bekletmemişti. Ya di. ımak uz~re. bugun İzmıre ha dı· 

di, f~kat iste ben bunla- gibi ruhunuz var! Küç ük neşeli bir kahkaha da- leri tamamile L'T!Uttıu. Bir daki- ya olarak Nişantaşma doğru 1 Cevdet Bey kendi kendine ket etmıştır. Hayatının ilk a 
· · · ·ıı :le bir kac üz bin liralık valnız haşm:ı v'i<ücHi. Sert bir mınldandr <bevamı var) 
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Haşarat canlandı, sinek, tahtakurusu ve bütün haşarah yumurtalarıle kat'iyeı!!lı':i 

1 FLIDA HASAN d Y d Her yerde arayınız. Kutusı • imha eden ya nız ır - arı yarıya ucuz ur. ve pompası 75 kuruştur 1 

lslaabul Liman sablll sıbbiJi merkezi sır lababeUn~en; ADAP ~~;!.P.~~0I~RT~I.!~NKAsı :0~0YD,,,~~s~R!} '. -
Bartın -İnebolu Postası 

HU.AL 
'"•puru 20 Perşembe 

Mart 

günü akşamı Sirkeci rıhtımıdan 
hareketle Eregll , Zonguldak, 
Bartın, Kurucaşile, Cide, lnebolu 
iskelelerine azimet ve avdet 

edecektir. Yük ve yolcu için 
Sirkecide yeni · handa 1 numrolu 

ıcentıısını müracaat. Telefonu 
fstanbul 3105 

~eJrisel in 
--~~.:......~~~~--

Merkez Acentası; Galata köprtl 
basında, Beyoğlu 2.%2 ube 
•cenıesı: :\lıhmudlye Hanı ılnndı 
lstınbul 7 4-0 

fra~zun ikinci ~ustası 
~ İzmir ] vapuru 20 ;\fart 

Perşembe ~ımı Galata 
rıhtımından hareketle Zonguldak 

lnebolu Sinop s~msun Ünye 
r•tsa Ordu Gireson Trabzon Rlz 
1iopaya gidecek ve Pa:zar iske
lesiJe Rize Of, Sürmene, Tra
bzon, Polathane, Tirebolu, 
Gire on Ordu Fatsa Samsun 
'lnop, lneboluya uğrayarak 
gelecektir. 

lzmir sür' al ~oslası 
(Güiccmal) vapuru '2 ! Marı 

Cuma ı 4,30 da Galata 

rıhtımından hareketle Cumır· 
te i sabahı lzmlre g-ide<:ek ve 
Pazar lzmlrden 14,30 da hare

ketle Pazartesi sabahı gelecektir 
Vapurda miilte mmel bir 

0rke~tra ve cazbant mevcunur. 

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

Ş~mba günleri idare rıhtımın
J:ıo 9 da kalkar. 

JNT!LYA POST!SI 
(Anafarta) vapuru 23 Mart 

"ınzır !Oda Galata nbtımından 
~arekctle lzmir Küllük Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyay 
l;tdecek ve dönüşte mez:kOr 
islcel;ierle birlikte Dalyan, Mar 

ı ına ris, Sakız, Çanakkale, Gell
bolu ya uğrayarak gelecektir. 

Raspa münakasası 
Tiırkiyc 'lcyrbdain idare

·i \ apurlarının kazan ve ak
samı saire Raspa ve boya 
i~çiliği şartnamesi '.mucibince 
bir sene müddetle ve bilmli
nak:ısa talibine ihale edile
Cektir. 

Kat'i ihale %3 mart 930 

tarihınde icra kılınaı.:ağmdan 
taliplerin o gün saat 16 da 
teminat akçderilc levazım 

müdurlüp;une gelmeleri. 

• Da~ a mnteabbillerine 
Yalova kAplıcalsnnda tak

riben (5000) metre nıural>-

1 baı telvinat işi vardır. Bütün 
malzemesi idare tarafından 

verilmek üzere i~bu işçilik 
mevkii mıınakasayıı konmuş
tur. 

yevmi münakasa 23 mart 

1180 pazar günü saat 1 5 te 
olduğundan calip olanlar 

1 ~rtnameyi gorınek ıizere her 
gıin münakasaya iştirak için 
de yevmi mezkörda 0/o 1 O 
teminat akçesini hamilen le
vazım müdürlüğıine müraoa
.ı,ları. 
~--........... .. 
'1untaı.am Bartın Postası 
' •• N Vapuru .. rcumend ur -20 ı.rı 
ıl) e . ~ 1 gunü "irkeci 

1 ~eı11 Je rıhtımıııdan 
lrek. ı~ t·>~t ı Zonguldak, Bar

Am.sra, Kuruca şile, Cideye 
~· 1met ve 2vdct edecektir 

lıl· azla tnfsılat için ı·:minönu 
J tun han 2 ııunıJ.raya m(lfa~aaL 

le fon 2fi8.l 

Merkeziınl.ze ait Kavak istiınbotunu mUceddeden imlil ettirilecek tekneli ile kızanı ve makinesinin Tesisi : 1913 Anonlme tahvili : 1918 sıhhiyeden dolayı yazo!unan t, , 

taıniratı kapalı zarf uıullle mevkU münakasaya vazedilmiş ve yevmi münakasa 27 Merkezi : Adapazarı yldat 23 rrart ı 930 dan itıha 
b ·· .. 14 ı alt ı d fstlnbul Şubesi: Veni Postahane lı:&rftll. Telefon : lst. 2042 

mart 930 tarihine mUsadlf perşem e gunu saat o ar tesp t e ilmiştir . Taliplerin D "ğ b J . lzmlt, Bolu. EsklQehir, ICUtahya, DUzco, ren refedileccğinden LLOY! 1 
mezkflr inşaat ve tamirata ııit kararname sureti musaddakalanru almak üzere her gün Galatada 1 er şu e erı: Hendelı:, BozllyUk, Geyve, Gerede, Mudurnu ~:KSPRE..'I lüks vapuriJ."llll! ' 
Kara Mustafa paşa caddesinde k!in merkezimiz Levazım şubesine ve münakasaya iştirak edebilmek '.\luhtellf şehirlerde muhabirleri vardır, Her nevi Banka muamc· 1 Galata rıhıımıııa yanaşacağı v 
üzere olbaptald kanuna tevfikan . ve kararnan:ıede muharrer olduğQ veçhile tanzim ve 1"'.lA !An yapar ve müsait şeraitle mCYduat kabul eder. lı:emıfisia ık her per~embe gıl 
edecekleri teklif mektuplarını münakasa vıknn~en evel mezkflr merkezde mlitetekkil ihale koınıs· ru saııt tam ı o da Pire, ı~ 

t Vdl eylemeleri ve Ticaret odası vesıkalarınıda işbu tekllfnamo derununa vıueylemelerl rendizi, ' cncdık ve Trlestc'v punae • ı 

!!in olunur. BUYÜK hareket ldeceklerinl muhteren i" 

f ransızca, Almanca ve THHBE PIHN&Dn ~:~:~:~.::", "::~:· ~ 
İngilizce Mütercim 

Aranıyor 

---

Avvalık Ek_,prtsi • 

Dll... Selamet I~ 
~ - Jp 

vap11rtı 5 
Martın 20 inci per,cmbe gu- "'· 

niı akşamı saat on yedide Sirkeci 
rıh!JmmJ:ııı ııarcketle Gelibolu, l 

(,,'.ıınakkale, Kuçülbıyu. Alar. olu 

Edremtt, Burlwıfy , '°' p .. lık, iske- ~ 
ldenne uımet, ayni ı l<elclerc uğrı 
yarak a' Jet edecektir. \emiş 

Tıvilıade biraderler. 
tanbul 2210 

İstanbul, 11 Mart 1930 

İstanbul mülhakatmdan Ga
lata ile Beyoğlu Beyninde 
Tahtelin: Demir yolu Türk 
Anonim Şirketi, 1917 senesindt 
ihraç olunan yüzde 5 faizli Tü 
ne! tahvilitınm 25 numaralı kıı 
ponunun vadesi 1 Nisan 936 
tarihinde hulUl eylediğinden do 
layı tarihi mezk:Urdan itibarea 
bedeli Galatada Osmanlı Ban. 
kası gişelerinde tediye edilece 
ğini marüzzikir tahvilat hamil
lerine arzeder. 

İstanbul. 18 Mart 1930 

İstanbul Tramvay Şirketi, 
1918 senesinde ihraç olwmı 
yüzde 5 faizli Tramvay talnıi
litmm 4 numaralı lruponunmt 
vadesi 1 Nisan 1930 tarihinde 
huliıl eylediğinden dolayı tari
hi meııkurden itı ren bcdeliGa 
!atada Osmanlı Bankası gişele
rinde tediye edileceğini mariU
zikir tahvilat hamillerine ar.ze.
der. 

İstanbul 18 Mart 1930 

Doktor S. Fresk 
üvellit ve kadın hastalık-

tan mütehassısı 
Konsültasyon saatleri: 14-17 
Beyoğlunda Sofyalı sokağın 
da 32 numaralı Mayidis ha
nının 2 numaralı dairesin 

Tele! a 8. O. 291'l .. ..-..... .......... ._ 



B!N SÖZ 
BİR RESiM 

Darür aceze ~Iiidürl üğii 11deı1: 
'il fonilato 
re 40 Tuvenan maden kömürü 
l 30 Kriple maden kömürü 

;Milliyet 

-
. I 

PERŞEt IBE 
20 AR'l' 9' O 

Jauoa ına ima ıaınaoesi müoüriyelinoeo: 
7000 Takım kı,Jık elbise 
7000 Adet serpuş· 

·ooo Çift dolak 

inı.ıliye 

" 
•• ,~ 10 Kok 

t ' Çe5koi G.. h k .... ğ.. ı 'i ili urgen amam trtu u 
ı Darülacezeye muktazi yerli ocakları istihsalatmdan bala- ! 

Paza h~la Deri, ~ala
ınura Ja~ra~ ve 

sal~a satı~' 
Yukarda }azılı Mclbusat kunıa~ı imalathaneye ait olarak kapalı 

nuıı.tkasa ile diktirilcccktir. .\lur.akas:ı 9 Nisan çar~amba ııuıı Y 
'aat l 4 tc Istanbulda Gcdiknaşada yapılacaktır. ~artname imali! lı 
han~den verilir. Teklifnamenin tarzı imlası -artnamede ı azılıdır. ııl, ı ı-' 1 a nevi ve miıktarları yazılı üç btlem selaıen tonilllıto kömürle · 

• ili çeki odunun kapalı zarf usulile münakııeaııı 13 Nisan 930 Pa-1 
1 ~ ar günü icra olunarak saat on dörtte zarflll!I' açılacaıktır. Talip-

Halkalı Ziraat mektebi Rek
törlüğünden: Mektebimize ait 
bulunan yukarda yazılı mevad 
Martın 24 cü pazartesi günü sa
at on dörtte Sirkecide Köprülü 
Handa müzayedei aleniye ile 
satılacaktır. Ttaliplerin vakti 
muayyeninde mahalli mezkur -
de memur mahsusuna müracaat 
ları. 

y • p 

' , ıı !rin teminat akçelerile darülacezeye müracaatları. 
lı f * * • 

480 muhtelif çuval 500 kadar Gaz ve yağ tenekesi hurda 
aryola parçaları beyaz ve renıkli paçavra ve kırıntılar bir mik

eapr hurda bakH" ve aceze eşyası 13 Nisan Pazar günü saat on 
€örtte aleni müzayide ile darülacezede satılacaktır ilan olunur. 

ı 1~ Kaloriler antazı satı~ı 
;j~ Tiitün inhisarl tımuı1ı 
'~ı,,.. 111 iidiirlüğiiııden: 

lı J) Cibali Fabrikasında mevcut tahminen 3 ton sikletinde Ka
' ~rifer ankazı pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin hergün mezkur irin ıalzemeyi Cibalide görmeleri ve 26/3/930 Çarşamba günü saat 
d 0,30 da yüzde yedi buçuk teminatı müvakkatelerile Galatada. 
• ~ ıübayaat komisyonunda bulunmaları. _________ _ 

:·; Emlak Ye eıtaın bankası lstanbul ~ubesin~en 
.~1 .(le Satılık emlak 

. ilii:'sas No. Mevki ve Nevi Teminat Mikdarı 
ı 'lr; W3 Yedikulede Fatih Sultan Mehmet mahalleei 

F hş Salhane Çıkmazı Sokağı 20/1 No. 1ı 
cı le Arsa 220 Lira 
;. .?OS Cenderede 1 No. lı 41 dönüm Bostan 105 ,, • ,le; • 
ı 1 g~ ;06 Cenderede 2 No. lı 6 dönüm Tarla 10 ,, 
1 • 207 Cenderede 3 No. lı 41 dönüm Tarla 6$ ,, 
\ gı: 208 Cenderede 4 No. lı 33 dönüm Tarla 50 ,, 
ı ~ r:ır 209 Cenderede 5 No. lı 33 dönüm Bostan 130 ,, 
Lı "R' Balada muharrer emlak peşin para ile bilmüzayede satıla
' /'!be.ağından taliplerin ihaleye müsadif 3 Nisan 930 saat onaltıda 

ı1 ~ 1ubemize müracaatları. __ ----

,Ağrı hissettiğiniz 

rore 

A.ikoks l 
tatbik edln.1>: l . · 1 

i.rka atrıfanna, göğils iltümeslne, öksllrtti!:e 11e ı;o~uk 
J )imalara, lıımbaJtO, romatizma 11e mafııaT .ertliğıne, 
J'Orpıılak 11e 110ğıık almadan mütevellit bütün hastalıka.u kıvtı, eıa aerı;.en emin, 11e en ııaf ilAç, Alk!)ls'dur. 

-AttCöCk!s 
- Plasters 

AJkok• Hariçten istimal edilen llAçların eıı lylıldlt\ 
Her 'cıancdc bulunur. 

~IJ MANUFACTURISG co: Birkcnİıtad, Engıand 

rittnre '9.1~ açı_ııtalıtı: J. Borl ve Şllrel<i11 P. K\Galata: •il 

IBll ........ ~ll!llDl .. !!!9................ 

• 

• 

l~mniyet san<l1ğ1 
mii(lii rliiğiin<lf'n 

Uzun bir müddetıten.beri inşasına çalı ılan Galeıta kulC6in
deıki vakit kfuıesi ruhayet ,bitti. Ve dün yerine konuldu. 

Tahakkuk memuru Mehmet 
Emin Beyin 21106 ikraz numa
ralı deyn senedi mucibince •eı 
bir çift roza küpe, bir roza me
nekşe iğne, bir incili nazarlık 
altın terhini suretile Emniyet 
Sandığından istikraz ey !ediği 
mebaliğin vadesi hitamında Ö
denmemesi hasebilc istikraz es 
nasında tayin eylediği ikamet
gahına tebligat ifası için gönde 1 
rilen 91 günlük ihbarname zah
rına mahallesi Heyeti ihtiyari j 
ycsince tahakkuk memuru Melı 
met Emin Bey namında bir zat 
bilinememdiğine diar yazılan 
meşruhat üzerine İstanbul def
terdarlığile bu hususta cereyan 
eden muhabere neticesinde bu 
namda bir memurun kaydına 

iıtın 
Elyevm Hariciye Vekaletin

de 14 üncü dereceden mevcut 
bir münhal memuriyete talimat 
namesine tevfikan bilmüsabaka 
memur elınacaktır . 

Müsabaka imtihanı 31 Mart 
1930 Pazartesi günü saat 15 te 
Ankarada yapılacaktır . 

~elıreınaneti il<lııatı 

Kadıköy Dairei Belediyesin- destres olunmadığı anlaşıldığın 
den: Kadıköyünde Kızıltoprak- dan ilan tarihinden itibaren dok 
ta İhlamurda Elektirik muhav- san bir gün zarfında borç öden 
vile merkezinden itibaren Sela- mediği veya yenilenmediği tak
mi çesmesine kadar badelfesih dirde mezkur merhunatın müza 
imal edilecek parke kaldırım i- yede ile satılacağı ilan olunu!::. 
çin mahalli ameliyatta teslim Piyango 111üdürlü-
edilmek üzre 300 ila 400 metre 

Emsalinin en ınilf {eınıneli~ir 

G 
Müsabakaya iştirak için ta

liplerinin memurin kanununun 
4 üncü maddesinde yazılı olan
lardan başka zirdeki evsafı da 
haiz olmaları lazımdır . 

mikap deniz kumunun mubaya- ği.•nden: 

Türk Anonim Elektrik Şirketi umunıiyesi 

Galata Bahtiyar han 
S-a.:3il--

•• dünyam'l en maruf marka ı: 

Pari•ın • A. KLAVERI., nin icaıkerdcsi ıaııflatıcı 

ve dA,tıkl mayokemerleri, li.ıks korsal:ırın en 
modelleri hazır ve ısmarlama, taklitlerinden ;tkı-

A) Hukuk, Mülkiye, Ulfimu 
siyasiye, ~ktısadiye ve içtimai
ye ve fakülte derecesindeki yük 
sek ticaret mektepleri veya Ha
riciye mesleği ile alakası bu
lunan mümasil yüksek mektep
lerden birinden mezun olmak; 

ası 20 3 Sf30 tarihinden itibaren · Nümunesi veçhile 50,000 a
kapalı f\ff usulile münakasaya det üçüncü sınıf cüzdanla 850 
vazedilıajş olduğundan talip o- bin adet etiket tap ettirileceğin 
!anların ~ 4 930 tarihine müsa- den taba talip olacakların pey 
dif çarsamba günü saat 15 te ve akçaları ile birlike 20-3-930 Per 
120 lira teminat akçesini müş'ir şembe günü saat 14 te piyango 
makbuz ile daire encümenine müdürlüğünde müteşekkil Tay
ve izahat almak üzre baş fen me yare cemiyeti mübayaat komis 
murluğnna müracaatları ilan o- yonuna müracatları. , ___ _ 

nınız. BUtiin Türkiye için ycgAnc nıunıe .ilk rı 
Beyoğlu ~o. 437. 

lunur. - -- HOV AGİMYAN BİRADERLER • • • 
B) Bu kabil mektepler şeha- Kadıköy dairei Belediyesin- - DE 

detnamesini haiz talipler bulun den: Kadıköyünde Kızıltoprak- MI . 
matlığı takdirde namzetler !V- ta İhlarnurda Elektirıik muhav- . HAZUl.SJZLIKLARJ Devredilecek ihtira 
vela bu mekteplerden birinde vile merkezi ile Selami çeşmeııi EKŞiLiK .. YA.~NAURINDA_ beratı 
okunan derslerden imtihan ver- arasında bulunan parke kaldırı- SODO GASTRIN Elektrik. motorlan hakkında 9 
dikten SOllra müsabakaya işti- mm feshi ve tekrar imalinin be- temmuz 1924 ıuihlnde 182-176 
rak ha:kkını iıhraz ederler . her metre murabbaı 20/3/930 ta M•ıl•hurı c•1•1 ••li'1r numero ıahunda Slnal mildilrlyeıln· 

Müsabaka imtihanı bervec;hi rihinden itibaren kapalı zarf u- Me,ha' eczanelerde den on beş sene müddetle bir kıı'a 
fıtidir : sulile münakasaya vazedilmiş ,.-ı ıoo k•r•••nr lhtlrı beuu isdhsal kılınmıştı. Bu 

1 - Hukuk, İktısat ve Tarihi olduğundan talip olanların 9/·: hıe ihtira mezkfir fruhı veya ahere 
aiyasl (181~ rlen zamanımıza 930 tarihine müsad.if çarşamba icara verileccg;nden işılıasına veya 
kadar) •hakkında tahriri ve şi- günü saat 14 te Doksan dört li- Emniyet saı1d1frı lstlcanna ıallp olan zevatın btanbul'· 
fahi sualler (her biri için tahriri ra teminat akçesini müş'ir mak u da Yeni postahane arkasında Aşır 
1ıe şifahi beraber, tam numara 1 buz ile daire encümenine ve iza- •• d •• ı ·· .; •• l 1 fendi Klıaphane •okağında Ttirkiye 
10 dur) . hat almak üzre baş fen memur- Jil l1 llf U gtı 11 ( (' ll ilanında 18-i,2 numeroda mukim 

vekili ISTOK efendiye müracaat 
2 - Türicçe ve Fraıısızçadan luğuna müracaatları ilan olu- Siranoş Hanımın 13383 ikraz eylemelelcrL 

tahrir ve tercenıe (her biri için nur. numaralı deyin senedi mucibin- .;;.ı,;;;;:::.:.;.;::.;;;;;;.,. ____ S ___ _ 
tam numara 15 tir). 10 • * ce Emniyet Sandığından istik_ Müzayede ile atış 

3 - Müsabakada 40 numara Beyoğlu dairesinden: Hasköy raz eylediği meblağ mukabilin- Maron 21 inci Cuma gilnil ubah 
üıısü mizanı doldurmak şartile z. B. merkezinde bir keçi bulun de Sandık namına merhun bulu .aaı 10 da Şişli'de Oıman bey'de 
en fazla numara alan kazann: g muştur. Sahibi sekiz gün içinde nan Kocamustafapaşada ve ma- mnıhaa sokağında Poıta - Pallı 
olacaktır . gelmezse satılacaktrı. hallesinde Mektep sokağında arkasında Beypazar apınımanının 1 

Müsavat halinde Fransızça- * * * eski ve yeni 13 numaralı ve kırk numarala daireslnda bulunan mute· 
dan maada ecnel:ıi Iİ6anlara vu- Kadıköy dairei Belediyesı'n- dört arşın arsa üzerine mebni ber hlr aileye alı müzeyyen ve 
uf nadide eşyalar müzayede suretile 

k sebebi rliçhandır. den: Kadıköyünde Acıbadem ta iki kattan ibaret iki oda, bir so- Htıhkıır. 

_. 
Zonsuldak Aıliye ceza mahk 

ainden: 
Zonguldak İstanbul oteli Müs 

ri sabıkı Mustafa efendiyi tahki 
ıuçlu olup ikametgihı anlaşılama 
ve hakkında ilanen tebliğat yapıl 
ıına karar verilen Zonguldakta i 
gez ocağı hissedarlarından yazıcı 
de İamail Hakkı beyin yevmi m 
keme olan 7 Nisan 930 pazarte<1İ 
nü saat 15 te Zonguldak Asliye 
mahkemeainde isbatı vücut eyle 
tebliğ makamına kaim olmak Ü 
!in olunur. 

ainden: 

M l!:"'1°E ton aayet talı. tabiı mllleyyıa, 9clıeni2 
we tuasu madeni mlabildir. Eno"s "Fruil 

Salt" tabii bazml temin n banaklan serbest tutar. 
Bııf -trill. balanb ft lııeyifıizlilı lıa'li mllnsirdir. 

M,..,..,, 
~ır,,,, 

.. Eno" 
ıı.rnltr11• 

chkrll 
labnk•nıı• 

•'119f'lı 
farılıaıNdır, 

Taliplerin mektep ı;ehadet- riki şosesinin 100 metrelik kıs- fa, bir mutfak, doksanaltı arşın Yanm vitrinli büfe ilı gayet za. 
nameleri askerlik vesikaları ve 1 mının müstacelen tamiri 21/3/ bahçe ve müştemelatı saireyi rif asri yemek oda ıokımı, portua 
hüsnü hal ve sıhhat şehadetna- 930 tarihinden itibaren kapalı havi bir hanenin tamamı vadesi cı fiks mOfhur Viyana fabrikaaı 
meleri ile hüviyet cüzdanı veya zarf usulile münakasaya vaz e- hitamında borcun verilmeme- mımuJAıından a1rı millı:emmel yaıat 

, suretlerini baistida Vekalet zat dilmiş olduğundan talip olanla- irinden dolayı satılığa çıkanla- oda takımı, diğer 1ırt kıtçük bir yı• 
işleri Müdürlügüne tevdi eyle- rın 10/4/930 tarihine müsadif rak ikiyilzelli lira bedel ile müş tak oda ıakımı, lantesl küçük bir 

Müddei Evkaf Müdiriyetl ta 
dan İbrahim ve Sadık Efendiler 
reaesinden Havva Hanım, Şer 

Mehmet Şakir ve Sabri ve N urı 
diler aleyhine ikame olunan da 
tahkikatında mumaileyhimden 
ve S,akir Efendilerin semti me 
gittllı:leri ve ikametgihlarınrn 
bul oldugu mübaşirin teblig ilm 
berlerindeki meşrubattan anlaşıl 
dan bir ay m!iddetle illnen tehi 
icrasrru ve yevmi tahkikat elan 
930 sah günü ıaat 14 te isbatr ~ 
etmeleri lüzumu ilan olunur. 

ikinci mUreyede 

BILÜMUM l:CZANl:Lıt•DI: 8ATILIR 

Bir Elektrik mühendisi muavini veya 
Fen memuru ve bir tercüman aranıyor 
Kayseri Elektrik Türk anonim şirketinden: 

1 - Elcktrilc ve resim ve plAn l·lerinden anlar ve şehir 

dahili elektrik 'ebekeslnl tesis ve idareye muktedir bir mil· 

hendia muavini veya fen memuruna. 

2 - Almanca ve Türkçe muhaberat ve fenni terceme 

!eri ve yazı makinesini idare edebilecek bir tercumana ihtiyaç 

vardır. Taliplerin tekliflerini ve takp edecekleri 

tahsil derecelerini bildirmdcri ilAn olunur. 

1 
meleri ve yeıvmi me~firda An- perşembe günü saat 14 te vesai- teriıri namına kat'i kararı çekil- salon, pollmanıo, ıtri brona ılık· 
karada Vekalette hazır bulun- ki resmiyelerini VP. elli lira te- miş iken bukere ytizelli lira ırlk avizeler, perdeler, muhtılif 11or
malan ilan olunur. minat makbuzunu miistashiben zam ile başka bir müşteri çıka- ıar, bir adeı tanape .,. iki koltuktan 

daire enclimenine ve tafsilat al- rak müzayede bedelini dörtyüz mürekkep kadife pomye tıkımı, muh
mak lizre baş fen memurluğuna liraya iblağ eylemiş olması cihe ıellf boylarda sedeftl ıabuıelu, y•l
müracaatları ilin olunur. tile mozkfir hanenin 22/3/930 h boya tablolu, ve akııareller, ıoneı 

Şark Malt hülA•11•1 

l•tıba, lııuvvet ve &ıbhat için 
ea mlleııslr devadır. BllOmum 
eczabanelerde bulunur. Umumi 
depoları : Bomontl fabrikası. 

Prevenloriuın mO~ürlO
~on~en: 
Müeıısesenln Mayıa 1930 gaye.ine 

kadar ihtiyacı olan Ekmek, Zeytin
yağ, Süt, Gaz, Yaş sebze, Tereyağ, 
Pirinçunu, ve sair müteferrik erzak 
kapalı zarf usulile 25/3/930 tarihin
de münakasasr icra edilecektir. Talip 
!erin yevmi mezkilrda saat on beşte 
Yüksek mektepler muhasibi mes'ulli
ği nezdindcki komisyona müracaat
ları. 

Drı Hor horuni 

tarihine milsadif önümüzdeki undıliyeler, m11bah ... sair euaı 
cumartesi günü tekrar son mü- heydye. 
zayedesinin icrası ve muamele- • Scharff. markalı neflı bir Al
siırin ikmali mukarrer bulundu- man piyanosu. Anadolu ve Acem 
ğundan talip olanların mezkfir hahları. 
günde nihayet saat onh...ee ka- Pey sürenlerden 100 de 25 tt· 

'""1 mlnaı al mır. 
dar Sandık idaresinde hazır bu 
lunmaları lüzumu ilin olunur. İst. Asliye Mahkemesi UçUncü 

· Hukuk daireıinden: 
lst. Asliye Mahkemeoi Üçüncü Evkaf Müdiriyetinin ikametgahı 

Hukuk daire.ıi?den:. . . • meçhul Ahmet Rlfat Bey aleyhine i· 
Evkaf MUdıriyetmın ıkametgah~ kame eylediği akti icarenin feshi da

meçhul Dr. Coze Salvator Ef. aleyhı- vaaının icrayr tahakkukatı 6 Nisan 
ne ikame eylediği feshi icarc davası- ""'"Ü t 13 b - ta · 930 puar 6 - saa uçuga yın 
nın icrayı tahkikatı 6 Nisan 930 puar . 
gilnU saat 13 buçuğa tayin kılınmış k'.lmmıt olmakla yevmı mezkilr~a 
olmakla yevmi mezkilrda bizzat gel- bızzat gelmediği veya tarafından bır 
medlğl veya tarafından bir vekil gön- vekil göndermediği takdirde hakkın 
dermediği takdirde hakkındaki tahki- daki tahkikatın gıyaben devam olu
katm gıyaben devam olunacağı teb- • t bl"' maka na ka"m ol-

Beyoğlu Mektep sokak :-;o 35 fiğ makamına kaim olmak üzre ilan nacag.'. e .'g 1 mı ı 
67 ıl un1•r. 

M.H, TAZARTES'e ait efY 
mUzayede ile uhşı Marun 21 
cuma günü ~oaı 10 da Mıçkl 
KAaıhane caddesinde 110 num 
hanelerinde devam ıdllecekdr. 

.flllRIMANITf 

Pangalu 
bu akşam Komik Şevki 

" . ' r monc .vı:ıri tıvatro, 

Dans. 

Me~·uı Miidür: 


