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NUSHA81 5 KURUŞTUR 

• 
• ec e 

palı Avrupada tabii ve sakin bir 
run~ltyat tesisi için her cepheden 
aJM· lışılınaktadır. Faaliyet cep
dır. ıılerinin en mühimmi iktısat • 
..,.,~·.phesi olduğuna şüphe yok· 

·Avrupa iktısadiyatmın can
ndınlması için hatıra gelen 
r tedbire müracaat edilmek
tlir. Cihan ahrbinin ve ondan 
nraki devrin ih tas ettiği ma
lan ortadan kaldırarak mil

Belediye kanununun Mecliste müzakeresine başlandı.Muhtelif ~ 
hatipler söz aldı ve_ Dahiliye Vekili "him bir nutuk irat etti,~ 

tler arasındaki iktısadi tesa-
. Ü arttırmak ilk ve baş tedbir 
arak ileri sürülmüştür. 

Cemiyeti Akvam umumi he
~inin Ey!Ul içindeki onuncu 
~:nıamda bu tedbir gümrük 
Utarekesi şeklinde fonnlile e
lıniş ve beynelmilel bir kon
ransa mevzu • olması devlet· 
ce kabul olunmuştur. 

Gümrük pıütarekesi konferan 
~on günlerde bir çok devlet
rın iştirakile Cenevrede top-
1\ınıştır. Konferansın ilk is
h~af ettiği gaye şudur: Avru
tktısa<liyatını tanzim edecek 

as1ı tedbirler alıncıya kadar 
ten mevcut güçüklük ve en-

c!Jeri arttırmamak maksadile 
Uayyen bir zaman için güm· 
k tarifelerini halile ipka et
ek, yeni konferansın ismin
i\ de anla ıldığı veçhile güm
k harbine, daimi bir sulh ak-
di!inciye kadar bir nevi mü
tke ile muvakkaten nihayet 

,llnek. Fenalığın neresinden 
0ııü\fu,se kardır derler. Eğer 

O I 
. k sene bıı zamanlarda belebiye meclislerinat yalnız 

e ett ·ı k d d ö x· ukek değı , a ın aza a g rea5 ız 

Belediye kanununun 
müzakeresi 

heye~anlı olmuştur 
nferans, son haberlerden an

rŞıldığı üzere, kısmen olsun, 
si ~~.gayesine yaklaşırsa az çok -\g~·aofrlu . \ h lllt'l l3t'yi n tenkitle-

P~pet bir iş görmüş sayılır. .r\ ~ 

Nurullah Esat Bey f)iln 
acele Ankaraya gitti 

~ankala_r konsorsiyornu he
yetı umumıyesi dün akş 3 
b?çuk.s~at.devam eden ç k ı:nü 
hı~ b~r ıçtıma yapmıştır. Dün
kü ıçtımada Bankalar kortsorsi
yomu dahilt nizamnamesı son 
dafa tetkik edildikten sonTa on 
bir Banka direktörile NlJ11lllah 
Esat Bey tarafından imza edil
ı:niştir. Bundan sonra da konsor 

Bu ne hava? 

Hararet dUn 28,5 
dereceyi buldu 

nketi 
1 

1 Hatiçe Hf. nin cevabı 

ilk önce tanışm;lıgız1 : 
. Evlendikten sonra bütün kusur· 

far meydana çıkar :-~, · 
11'1 

Hayal arkadaşını intihap etmeli de 
evlenmeğe ondan bJ 

sonra karar vermeli •• 
l .. 

k· 
~ 

K B~gü~,, anketimizin cevaplan içinde ilk hazırlanmış olan 
ız. lısesı ıki.nci müdürü Hatice Hanımefendinin cevabını neş· 

redıyoruz. Dığer Cevaplar i in herhangi bir ira gözetilmive·IC 
rek peyderpey hazırlandıkça ne şredilecektir. · 'U 

L 

Dün, havalann sıcaklığı, A • . . 
ğustos günlerinin bunaltıcı sı: . . . • . . -xı~· 
caklarını andırıyordu. Evvelkı - N~sıl e~c?dıın? Yenı hır gımızı ıddıa ediyoruz. Fakat ba .~ ı 
gün azami 21 dereceyi bulan anket mı dedınız? na öyle geliyor ki, arkadaşça ça :ı· ı 
hara~et. dün 26,5 dereceye yük ~ız lisesinin ikin.ci müdürü lışmamıza ~~ğmen. he~~z. ara- ıı~ı 

Unkü bu mevzu da hemen tes- 1 ) } · ı · \ J · ı · d ' hatıntahdidigibivehattaon- riııe a 11 ıye e ... ı l cevap \rer 1 
an daha cetin bir mesele teş· __ .. _, ________ rQııt'ln--~-..... ---=•ııı-.... --~I 
l etmektedir. Bütün Avrupa Dalıillye ı•eklllnin rıutuklarından: 

selmıştır. ı Hatıce Hanımefendı, çekingen mızda teessus etmış katı bır kail~ ı 
Bu, mevsimde, derecei hara- bir tavırla yüzü-ne bakıyordu: naat yoktur. Yeni geçim hayatı ü.1f 

retin bu kadar yükselmesi gay -Bilmem ki, dedi, ben böyle ;~· -~"f1~~nd alış~adık. Hala di 
1 

~ ri tabii görülmektedir. anketlere filan kanşmak iste- 1• 
0~ emnı~ e ya ancılrk var. ır: 

B 
. A k mem de orarnn sıze: e enecek kadın llt 

lrle-tlerini memnun edecek 
CT,nelmilel. iktısadi _ted~irler 
lınaık halı hazırda ırnkansız 

" Kadınl11r111ır;: gokında te rll mecll.derde de 
7

11
z{(etkAr meı•lı/lerini işgal edeceklerine şüplıe yoktur. 

§11W U m U ... JdP :dit 

li'ıi bir şeydir. 

Gümrük setleri hakkındaki 
1akki milletlere göre değişir · 
~catçı ve nakliyatçı mi~le.t· 

r t~in gümrükler, kendilerını;ı 
,alıyetlerini felce uğratan ma

keı'lılerdir. Buna mukabil iktisadi

ANKARA, 20. (Telefonla)-. Bugün.ı:ıillet meclisi senenin 
en kuvvetli ve heyecanlı celselerınden bırıne sahne oldu. 

Evvela gazetelere verilecek prim ve belediye Iayrhaları mü
, k re olunmuştur. Primin memleket dahilinde intişar eden 
za e • 1 ·ı· · ··d f ·-'· 1 ld bütün siyası gazete ere teşmı ını mu a aa eu<::n er o u. 

CELAL SAHİR BEY KÜRSÜDE 
~tta milli kifayet devresine. ~e 

u~ı, .. ı vasıl olamamışmilletler ıç~n 
hkıhUlllrükler zaruri ve meşru hı
m1~~ ~Ye ~asıtalandı.r .. İk.t~sadi ve 
P i:rafı vaziyetlerın ıhtılafından 

ta i 
1
ifan bu telakki farkları dolaYi. 

Celal Sahir Beyin bu esası müdafaa etmek için kürsüye 

ıd·g"ini gördük. Şemseddin B. (Sıvas) ve Yusuf Akçura Bey 
ge 1 f d ·· 1 d"l · rnevzu etra ın a soy e ı er. 
aynı YUSUF AKÇURA BEY NE DİYOR? 

tdir ki, gümrük mütarekesı Yusuf Akçura Bey oldukça isparetuerdi. 
Ülü muhtelif milletler tara- _Harf inkılabına hizmeti anladılk amma gazetelerimiz biraz 

·ye dan muhtelif suretlerle kar· d ha ciddi olsunlar. Bu mizahi çehreden çekinsinler. Yarım 
yit landı. Hatta formül ortaya atr ahifeyi kaplıyan kadın resimlerini neşrediyorlar Bunun inkıHlp 
üı l ca birer pazarlık vasıtası el- ~=alakası ne? Okumak bilmiyen de bunu okur dedi. (Gülüş-

,. _ _,.e etmek maksadile bazı rnill~t ı ) - r B r rne er · · · · dd · 'd"l d"l k k tarifelerini yükselttil~r. 1 Layihanın bırıncı ma esı ta ı e ı me maksadile encü-
k ınemleketlerde de mı!li ın~- ınene havale edildi. 

tara .ulat ve mahsulatın hiınayesı- k •• 
ile• ı1 takip eden sanayi ve .ticaret Belediye an ununun muza keresi 
!r~r~ ~~~ ve bilhassa çiftçıl~~l~~ Bundan .sonra ~e~e?iye ~~yi- ı celiyet kara? .v~rd~. . 
da uı ule karşı protestoda 

1 
da hasının mıizakeresı ıçın musta (Mabatı Ilıııncl sahıfede) 

ar. Tabii bu şartlar a un 
n S Planan bir konferansın ko!a
me ıca i~ .. • . k dilig· ın-

ıl'le ~ goremiyecegı en 
;1111 n anlaşılır. 
aşıl~ k . . ua-
tebl onferans şimdı tıcare~ rn 
n 29 ~d:Ierine hiç olmazsa bır sene 
tr ~ o< hır istikrar temini gibi _Frail-

Yeni belediye kanunundan 
sonra Istanbul un vaziyeti 

~~f ::~~~:s~~~~~:r~r:;~:~~~~ lstanbulda tam tesekküllü dokuz 
p8 ı rak işi tatlıya bağlarnak. ve k t kf J ) k şyal ha esaslı tedbirleri atiye bır~ aza es o unaca 

21 ak niyetindedir. Görülüyor kı Vi!ayet Meclisi umumisi fır-
açk' tısadi sulh ile siyasi sulh sıkı ka grupu azası dün Fıricada 
uıııeı"r surette birbirine bağlıdır. Av Hakkı Şinasi Paşanın rıyase-
ılr. ,, Pa milletleri arasında ci~al ve tin<le aktettikleri içtimada y~i 
r- kabet zihniyeti henüıı zaıl ol- belediye kanununull: kab?lun
liııt• ~ <lrnıştır. Olmuş gibi söz söyle- den sonra İstanbul vı.laye~ teş- ı 
ıroıu ek kolay ise de iş &'örmek kilatının alacağı yenı şekıl te.t-
şaoı• · .. kik etmişler ve bu hususta mil-
ı .30~ Çtur. İ ESUT him kararlar da verilmişlerdir. 
i'vde'' ZEK M 
~aı•' Aldığımız malfunata göre bu t 

ıııe.ıı "111. k lepliler· hususta cereyan eden uzun mil· 
0 er&' ır.ıe · · zakerattan sonra İstanbul halkı 
,~ed • miisabakaaı ihtiy~catmm tatmini _için, yeni 
ıs ~' belediye kanunu menyetıe vaz-

hl~ 45 inci hafta bitti edlir edilmez. 
• 

.......... -- , 

45 inci bafta bltııılftlr. 
·,..rJ[ o r azetemlzdı çıkan babor-

ıı ltrdoa ın mUblmmlnl ıeçlp 
ı• •f cııınarteıl aktamına kadar 
~ ıııneabaka memurtatuaa ııın· 

---..1 dertaız. 

İstanbulun tam te,ekküllil 
dokuz kazaya taksimine karaı 
verilmiştir. Bu kazalar Üe~U· 
dar Beyoğlu, Adalar, Fatth, 
Sul~an Ahmet, Rumeli Hisar, 
Bakırlcö , Kadıköy va Beykoz-

dur. Bu kazalac birer kayma. 
kam tarafından idare edilecek 
ve nah\Yelere taJı-cim olunacak· 
trr. 

u mev ustos sıca • • 
lan değil, bahar yağmurlan - Ama an etimiz o ente- ~k 

lçtimaa ıştirak eılwıtrdtn bekleniyordu. Havaların bu 'resan Han.fendi .. , 
bir grup gayri tabiiliği hakkında Kandil - Evet. . enteresanı Doğru 

siyom mukaveles' imza ve teati li r:ısa~h~neslnden şu malumat 'F_akat bana öyle geliyo~ ki, Na~ 
edilmiştir. verılmıştır: i kıye Hanfendinin burada bulun 

K 
. h •. . - Hararet gerçi 26 yı geç- 'mamasına kurban oluyorum 

onsorsıyom eye.ı umumı · · B ki k b' f ı · . . .. .. b" . . mıştır. u sıca ı ıraz az a- N" · f d' z· yesı cumartesı gunu ır ıçtıma d F k h 1 d b' . - u;m e en ım. ıyaret e-

d h k 
. ır. a at ava ar a ır aayrı de ki · · · b d · 

a a yapacak ve onsorsıyom t b"'l"k d B b ce enmızın a m asır var-

p rt 
· .. li d ı'tı'ba f' a ıı ı var enemz. u mev- dınız 

aza esı ıun n en ren ı- · d h · ·· k 1 · t · · · len f r t ecektir sım e araretın yu se mesı, s 
aa ıye e geç · tan bul iklimine mahsus bir hu- - O halde sorunuz hakalnn? 

a· 

Nurullah Esat Bey Maliye susiyettir... i _ Me b'J' t 
vekaletinden müstacelen vaki . . . . . vz~u 1 ıyorsunuz. z. 

1 
b" d .. · e d"" k Kandıllı rasathanesının bu divaçta yem tarzı mı tercih edi \ 

0 anki ırk ave\uz~~ un a. • fikri dermiyan etmesine rağ. yorsunuz, eski tarzı mı? 
Ş~0. e spres e n araya gıt- men, bazı mütehassıslar, hava-mış r. Htice hanım efendinin bu 

Nurullah Bey beraberinde (Mabati İkinci sahifede) bahis etrafında çok samimi ka-
nizanuıame ve mukaveleyi de naatleri vardı: Kıı lisesi ikinci madara .. .. .. .. Vavuz Ef Hatict Hanım goturmuştur. ı 1 .. - endim, bence eski izdi- e 

Nurullah Bey dün sadece de. vaç, yeni izdivaç diye bir şey ve erkekler, biribirimizi nerde ' 
miştir ki: iki ay sonra Malt '- yoktu~. Es~. d~vrin. kızlan, ka- tanınz? Ya, ~le dostlarnnız var ı. 
"- Mühim bir mesele hakkın a palı gezle, buyuklennin beğen· dır. Onların bırtakım ahbapları a ı 

da görüşmek üzre Ankara'ya gi ya gidecek.. dikleri erkekle evlenmekte tama olur, bu suretle tanışırız. r t 
men mazur idiler Onlara. y ah . ıa 

diyorum". ANKARA, 20 (Milliyet) _ . · • . ut t.a m~saı arkada lan, 1 

Yavuzun tecrübelerine devam - ~a~ı ~a~alun, ~~alamu ;endı muhıtlennde . toplanmak s ı 
olunmaktadır. Geçen Perşembe zı k~ndınız ıntıhap edinız dese- ırsatmı b~lurlar. Aıle doatlan. e i 1 

Hakkı hUZUT günü Yeşilköy - Bandırma ta lerdı? ne olacaktı? Şilphe yok, nm muhltı.t Fakat burada her 
raflannda sür'at tecrübelerini hepsı şaşınp kalacaklardı. Şim- zaman lzdıvaç edecek erkek ve
büyük bir muvaffakıyetle başar di kadın. e:~ek! l_>eraber_ç'.11ışıyo. ya kızı nasıl bulacağız? Bunlar ~ 
mış olan Yavuz mat\Qp sür'ati ruz. Blnbirunızı daha ıyı tanıdı (Mabati Altıncı sahifede) 5 

Zam teklifi /ırka 
grupunda reddedildi 

••• - ...... ı-vcnneğc muvaffak olmuştur. --~· ··••n•••••-•••••••--... -.-.. .. ._,,,....._,,, .. 

Meclisi umumii vilayet azala
rı Halk fırkası gnm11 niin H,. lk 

frrkasında Hak

kı Şinasi Paşa-

nın riyasetinde 

toplandı. Bu iç-
timada ~ni n· 
ciimeni daımi a-
zaları intihap ve 
e s k l encümen 
aynen ipka olun 
du. Mecfüıi umu 
mi ve encümeni 
daiınf azalanna 

Evvelki gün bu tecrübeler 
tekrar edilmiştir. Sefinenin iki 
yüz ateşçisi mütehassıs ateşçi. 
lerin nezareti altında talim gör 
mektedirler. 

Tecrübelerin ikmalinden son 
ra sefine Gölcükte demir atarak 

r
lçi boyanacak, tefri atr yapıla
caktır. Pek kısa bir müddet de

, vam edecek olan bu ameliyeyi 
'müteakip Avrupadan celbedilen 
mütemmim ve asri bazı sipari-

1 şatın yerlerine konması için se--

1

. fine tekrar havuza alınacaktır. 

. Malta seferinin iki ay sonra 
( ı~_rası ı:ıuhteme!dir. Siir'at tec-
1 rubelenne bahnyeden bir şube 
. reisi iştirak etmiş, kumanda 
mevkinde donanma kumanda-

\ 

verilmekte olan F1rka 1 nı Fahri B. ile •nebi müsavir 
5 lira haldcı hu- heyeti idar~s~ 1 !er hazır bulunmuslardır. 

~ ıurun 10 liraya l stanbul re ısı Tecrübelerde bulunmak üze
iblağı görüşiildü Hiisameddin 're Gölcüğe gelen Saint Nazire 
ve bu tezyit key· Paşa ıumum müdürü Mıisyü Levi ile 
fiyeti müvafık Gölcük inşaat reisi M. Dcnis 
göriilmiyerek redd~l~n~u: B~- dün. Ankaraya geldiler. Tamira 
naenaleyh gene eskısı gıbı 5 lı- tın ıkmali münasehetile h"k• _ 
a hakkı huzur verilecektir. met erkanımızı ziyaret ett~e~. 

- Bey ne yapıyorsun~ 
. -. Çocıık/:>r:ı tramvayda gidip ı:elme idmanı yaptırıyorum 

şımdıden alı\s"ılar. 
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T~rcl.me ve lk.tibas hakkı mahfuz:aı.ır 
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Bilyüh harbe girişimiz 
önünde Gazi •• 

MiLLiYET CU:\IA 21 l\'ıART 

'nh.nİÇl'EN 
Balkanlarda 

Koı11itacılar 

Yugoslavyanın te 
şebbüsü ne oldu? ----

ALD~Gll\llZ 
Hindistanda 

Hazırlık .. __ ..,..._ 
Gandiye ~srarengiz 

bir mektup --........... _ 
Sofyadan yazılıyor: _ Bura lhtilill crmiyr·tleri vücude 

daki Yugoslavya sefiri M. Ne- getirilecek • lj 

g ı azi ile damat lsmail Hakkı B. arasında şiç Bulgar hariciye nazırı M. , -· - -
Burafı ziyaret_ ederek ge.çenler- AHMET ABAT A A _ 

~· bir nıuhavere - Ba;ımızdaki 
1 

11 ~ ~bıilk adamlar neler yapacaklarmış 
a. 

de Sırp topragında komıtacılar G a· .' 2~ · · 
? ! tarafından atılan bombalar do- .~n ıy.e e~ra_reng~z b.ır. m~tup 

layısile tesebbüsatta bulunmuş- gondenlmıstır. Hıntlı ıhtılalcı
tur. Mamafi bu siyasi te&ebbüs !er tarafından gönderi~diği.za:ı 
pek ziyade nezaket dairesinde no~una~ ~u mektupta ıh~ıla!c;-
yapılmıştır lerın butun memlekette ıhtılal 

' 

l · cemiyetleri vücude geti.mek ve 
Hatta ilk söylenen rivayetler bunları e.kviye etmek için üç 

hilafına olarak Yugoslav sefiri sene müddetle bütün kuvvet ve 
Bulgar hükumetinden Make- kudretlerini sarf edecekleri, bu 
donya komitasının ilgasını iste- müddet nihayet bulduktan son
miş değildir. Yalnız mücrimlc- ra da mülayemetle hareket usu 
rin cezalandırılması isteniyor. lü bir netice vermediği takdirde 

19311 

HABERLER 
lngillerede -

l laksızlığa ]{arşı 

Teslihat ortadan 
kalkarsa 
---

LONDRA, 19. A. A. - Lon
drada bir nutuk irat eden lord 
Cecil, hertürlü haksızlığa kar
şı beka ve mevcüdiyetleri te
min edilmedik 
ç e milletler" 
"döğüşmeme!' 
niz !" demen·. 
faidesiz olduğu 
nu söylemiş vt 
demiştir ki: 

2 

Nafıa Vekilinin istifasına dair 
haberin aslı yoktur 

Ankara: 20 (A.A) Matbuat müdürlüğünden: 
Nafia Veki1i Recep Beyin istifası hakkında Yarın gazete 

sinde intişar eden havadisin hiç bir aslı ve esası olmadığında 
tekzib olunur. 

kanunu Belediye 
L .............................. ['91 .. 

( Birinci sahifeden mabat ) 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya t Millet Meclisinde Hükfun 
Bey kürsüye gelerek uzun ve nasıl meclise karşı mes'ulsa b 
kıymetli bir nutuk irat etti. Ser- lediyeler de meclislerine 
best ve sevimli bir hatip olan mes'uldürler. 
Şükrü Kaya Bey Türk inkılabı- Onlar başlıbaşına bir uzviye 
nın ısldhat silsilesine yeni bir olduğundan ona hükumetin m 
fasıl ilave eden yeni belediye ka dahaleye hakkı olmadığınd 
nun layihasını tahlil etti. ısrar etti ve sözlerini şöyle biti 

J Dahiliye vekili kadınlarımı- di: 

Bu teşebbüsten sonra isimle- ihtilalcilerin dahili harp ilanı 
ri verilmiş olan Bulgar komita- hususunda serbest olacakları be 
cılan tevkif edilmiştir. Mamafi yan edilmektedir. 

- «Teslihat' 
ortadan kaldır· 
<lığınız zamar. 
onun yerine ba§ 
ka birşey ikame 
etmek mecburi
yetinde kalacak 
sınız.Büyük Bri

za intihap etmek ve edilmek - Ben Şükrü Kaya Beyi bi 
hakkını veren kanunun bu cep- vekil olarak tanımıyorum. Eıfı 

• hesine temas ettiği zaman şid- Malta esaret arkadaşımdır. Sa 
cietle alkışlandı. mimiyetimden şüphe ettiğin 

bu hususta son derece ketum 
davranılıyor. 

Bundan başka Sofyadaki İn
giliz sefiri de M. Burofu ziya
ret ederek bu vaziyete bir ni
hayet vermek için Bulgar hü-

Milliyetçiler kazandı 

KAL KÜT A, 20. A. A. - Kal
kütada yapılan belediye intiha
batr milliyetçilere büyiik bir ek 
seriyet temin etmiştir. 

tanya yakininde Lord Cecil 
bulunan devlet-
lerden herhangi birisinin teca
vüzüne uğramak tehlikesine 
maruz değildir. Fakat, bu müt
hiş tehliıke Avrupanın birçok 
kısrmlarında mevcuttur. 

- Kadınlanmrzın yakında den ~ü~künüm. Samimiyet b 
teşrii Meclislerde de fazile:kar ka ~~~yet başkadır. 
mevkilerini işgal edeceklerine Şukru K.aya Bey buna şöyl 
şüphe yoktur, diye sözünü biti- cevap verdı: 
ren Dahiliye Vekili davalarının - ~eı;nokrat ol.duğ~n_ı içi 
görüşülece<Tlni haber alan bir dev.letçıyım. Devletı hakim 
çok hanıml~rla dolu olan sami- nafız kılm~k .. en büyük arzumu 

Felemenkte M. Balfour'un hatırasına 
hürmeten 

in locasında derin tesirler bırak dur. En kuçuk şeylerle uğra 
tı. mak vazifemizdir.,, 

it Bir hatıra: Bagezitte Zafer topunun başında .. ~,_ Devletlerin mesu/i- LONDRA, 19. A. A. _ A-
Bundan sonra kanunun il 

Ağa oğlu Ahmet B.in itirazı maddeleri okundu ve müzake 
si Cumartesiye bırakıldı. 

1 Ertesi günkü başmakalede mamış, onların tecrübedide na- ti k l vam kamarası öğleden sonraki 

1 
ıl "Hazırlığımızı beyhude zarlarına nazarlarını tevcih et_ ye om syonu celse küşat edilir edilmez M. Dahiliye Vekilinden sonra 

ıf 1 (Ş k ı · · Mac Donald'ın bir takriri üzeri- kanunun heyeti umumiyesi hak Dahiliye Vekilinin nutku 
1 et sanan ara ar mese esı memış ve memleketin her ta- LAHEY, 19. A.A. - Devlet- k d A- - 1 Ahm B 

1 
,lle<l!liyor) cevabını veririz." rafındaki muvaffakıyetlerinin !erin mesuliyeti üçüncü komi- ne müteveffa M. Balfour'un ha- ın a ga ?ı:: u det eykna- A1!KAR~, 20 (Telefonla) 

• ~zlenle harp taraftarlarının.~r e~rarını anlıyamamışsın. Eğer siyonu bir tesvit komitesi teş- tirasma hürmeten içtimaını ya- z1 arı dikkatımfcelp e en fno ta- Yenı Beledıye kanunu layihası 
'=[arına ve hıtlyalarına tercu - bır defa kendilerile görüşsen kil etmi~tir. Bu komite atideki rına tehir etmi tir. an bir Darül ünun pro esörü nın müzakeresi münasebeti! 
rıın oluyor. ayni fikirleri kabul etmekte zevattan mürekkeptir. M. Bor- gibi takrir etti. Bilhassa devlet Şükrü Kaya Bey irat ettiği nu 

i ı>I bir dak'k t dd" . h d (A . ) M O Mısır heyeti 'murakabesine işaret ederek: tukta meclisin he tı' • 
111 

o günlerde Enver Paşanın _. .. ı a ere ut,, etmıyece- c ar menka . evianna E bab 'bed b 1 d' . ye umumıye 
,.rı:·afında ve ittihat ve terakki gıne şuphe yoktur. · Kelsch (Brezilya) M. Cavagli- KAHİRE, 20. A. A. - İngil- ı - :. d 

1 ~~c~ ~ .. ~.e ıy~- sıne arzolunan kanunun Dahili 
hf il · d b J il eri (İtalya). k · e~'. esk 1b ~vır. e.~ ed ~ ku.meftın ye Encümenile Belediye eneli-

\ ln l ~ ~r~ e e~. ~en ~me .e: . Ga.zi "Büyük adamlar" tabi- tere ile bir muahede yapma ı- mura ~ esı .Y.uzun e.n ~n ış~ c- meninde inceden inceye tetki 
tarıf ıçın bu hulya tahin rıle kimlerin kastedildiğini an- Komisiyon ittifak ile bir tak- çin müzakereye girişmeğe me- demedı denılıyor. Layı ha bır ta. edildiğini ve meclisi · b tk' 

)' ·~ e kafi değildir sanırız. lı_ror, _v~ t~bii, ~nların sihi.~li rir ka,bul etmiştir. Bu takrirde mur resmi murahhas heyet Lon raftan demokrasinin icabettirdi ıl reyi ve karari le ,.n n ~~ka e a 
sozlerın di 1 h t h h · b' ı k b draya gı· tımiştir. • · h ki · d' - f mu enırne , 11 Filhakika Cihan harbi arife- .. ı .. ~ e~ege ace. ~or- er angı ır meme ette u gı a a~ı ve~ıyor, ıger tara - 1 şek~ni ~la~a_ğını ve bu sureti 

~ 'dıde İttihat ve terakki hüku- muyor, buyuk bır hata ıçınde memleket memurini tarafından tan tahdıt edıyor. Bu tezat ne- şehırlerımızın en iptidai . 
• ~ll!ti Almanyanın teklifine bir b.ulund~klarını söy~~me.kle ik- beynelmilel mükellefiyetler ih- Surigede dir? .Bn la.h;ua turşusu ve, bu ruri ihtiyaclannın tatminvee~~İ 

{fnkurtarana sarılır gibi yapış- tıfa edıyor. Bunun uzenne mu- M, Burof lal edildiği ve ıbu yüzden o perh0ızd1_1edırb. ı· .h 'd . memesinden mütevellit mü"kü· 
ı 'noş, ve evvelce ~ördüğümüz gi- hatabı:: kumetinin ne düşündüğün" 

50 
memlekette mütemekkin bir ec KabinedÜŞİÜ e 1 ve u ayı ayı ı areı !erinin hal ve tatmin çareıe'" · 

~ ı kapitülasyonların ilgasına - Kemal, Kemal, bizi rahat muştur "u mu"la'kat u u .. r nebinin hsı veyahut emval ve maslahatcılık tabirile tavsif et- bulunmuş olacağını kayded~~~ 
d d·1ın · · b'l . b k · d . ..., zun sur- l'k'ta ld • t k EYRUT A A M ti 1 . er ım e ı esını ı e ıste- ıra , sonra vıc anen mes'ul o- müştür. em a ı mu zarrır o ugu a - B , 20. . . - e- · mem eketımizde şehirciliğ" 

i'!kten vazgeçmişse de biraz !ursun. Biz öyle şeyler yapaca- dirde o memleketin mesut ola- busıan mecli-sinde akalliyette Ahmet B. den sonra Emin geçirdiği muhtelif safhalara ve 
,ı dnra birtakım manasız ma _ ğız ki neticesinden sen demem- F_ransız maslahatgüzarı da cağı beyan edilmektedir. kalan kabine istifasını veımi~- Bey (Eskişehir) ve Hayri B. bu yoldaki merhalelere, bug" 
· finilyalara dalmıştır. Memle - nun olacaksın; dünya da hay- aynı suretle teşebbüste buluna Tabiiyetler komi&iyonu çifte tir. Reisicümhurun kabineyi (Balıkesir) mütalealarnı serd- tahatturu bile hepimizin kalbin 

111 tin mevcudiyetini kurtarma- rette kalacaktır! caktır. tabiiyet meselesini tetkik etmiş mevkiinde ipka -edeceğine ihti- dettiler. yakan istilanın harabisine işa· 
o azımsıyarak fütuhat peşine Gaz· H ti . b h. 

1 1 
___ ,......___ t' mal veriliyor. ret etmiş ve demiştir kı: 

1 
d" .. ştür ı azre en u u ya ara "'. ır. Dahiliye Vekiliniıt cevabı E 

aı e uşmu · şöyle mukabele ediyorlar: Franaada - ğer bugün elan şehirleri· 
-.; Bu c~reyan~n il~ a.lameti, mu- _ Evet, çok şeyler yapacak- Tenkidata cevap vermek üz- mizde kerpiçten ve ahşaptan e~ 
çı.ed~:ıın eksı~lerını tamamla- sınız; fakat yapacağınız şeyler, ~1rµ, Hanau tahliye Am~rikada Jspanya.da re tekrar kürsüye gelen Şükrü !erimiz varsa, eğer sokaklarımı 
fA ak uzre ~~ustosun 6 s~da korkanın ki, memleketi çıkıl. Kaya Bey dedi ki: zın kaldırımı, ışığı yoksa ve e-

.n_ıanya sefırı tarafından gon- maz bir girdaba sokmaktan baş- edi lnıi yor Seyrisefer ve siyasi M. Prinıo de Rivera nın "- Ahmet B. in gördüğü te- ğer medeni ve sıhhi vasait na 
"rılen mektubun altıncı mad- ka bir şeye yaramıyacaktır. E- İ masuniyet cenaze merasiıni zat zahiridir ve şekilden ibaret- tamamsa, Si~ yoksa sebepleri 
( ı sinde "Osmanlı hudutlarının ğer ben ve benim gibi düşünen- .tt~hAR. S, 1M9· Ad .A. - Heyeti - tir. Demokraside müsavat var- belediyelerin milli servet ve re 
;:iırk cihetinden Rusya Müslü- Jer 

0 
gün berhayat bulunursak ~ ~ramıy~ b' a. am Ha.na~'un MADRİT, 19. A. A. _ Cene- dır, devleti takviye eder, diye- fahda açtığı rahnelerdir. Nite 

anlarile dog-rudan dog"ruya · · b .. k" .. 1 · · · k' a ıye ta e mı reddetmıştır. VAŞİNGTON, 19· A. A. - rek müdafaa etti ve: kim o istila ve istibdat zail ol 11'1 . • sızın ugun u soz erınızı ta - Ayandan M. Mckellar umumi ral Primo de Riveranın cenaze- d kt -ma.sı. temın .edecek bir sur.ette dirile yadetmiyeceg-iz. Temen- PARİS, 19. A. A. - Doktor- - Belediyeleri bu halde bı- u an sonra tek damı kalını •• h ,, b b yerlerde seyrisefere müteallik si saaat 7,22 de istasyona gel- km · k' d B T yan h b ı d ı 
"'s . •hı vadıle aşla~'. ~~· .. u ni ederim ki bizi içinden çıkıl- !ar Madam Hanau'ya ikinci de- ra ak ım ansız ır. una ür ara e er e mamure er 
1111 dı1:1, Alm~Ia;a gokyuzun maz müşkülat içinde bırakmr- fa o~arak zorla yemek yedirmiş Amerika kanunlarına muhafe- miştir. Cenaze intizar odasında kiye Cümhuriyeti razı olamaz. yükselmiştir. 

11fl'n ılham edılmış olmayıp, ta- yasınız . .,. lerdır. Hasta son derece zaif let takdirinde siyasi masuniye- teşhir edilmiştir. Müteveffanın Olsa bunları öldürmek demek- Şükrü Kaya Bey bundan son 
\~ fmıızdan ileı:ıi sürülen bir ta- olmakta berdevamdır tin refedilmesini deııpiş eden eski ya Yerleri muhafız vazifesi- tir. ra kanunun tanziminde naza 
ıcıbe cevap mahiyetinde olduğu Fakat başımızdaki "büyük · bir kanun layihası tevdi etmiş- ni ifil etmektedir. Yekdiğerini İstanbul, İzmir şu veya bu n di~kate alman cihetlere te 
ILL...ikardır. ada.mlar,, o sırada Alman. zafer- Açıklı bir yekun tir. belediye dairelerinde size hesap m_as ıle şehirlere ait ihtiyaçla 
<m ı ı k d müteakıp birtakım dualar okun b ı G . H 

1 
· · .. en e o a ar sermest kı kulak- PAR!. S 19 A A . . M. ··- h b ..,.kı:L· ş·ı· verecek kimse yoktur. Bunun i-ı' ır programa raptedecek i ri azı azret ennın uç sene 1 Al k 'h b , · . . - Bır ısta- umaı"'.y. • 1:1 •~. ı.ı:ıın . 1 ı duktan ve kıral ile Hükumet h 

:s •vel intişar eden hatırat sa- !~~na_ d manb a~argbi~ ının t~ - tistiğe nazaran cenubi Fransa- ataşenavalının bır şımendıfer k' h d b' çin anarşi vardır. Bizde beledi- e~~tl~~in vazifelerini tayin v 
._felrinde bu mühlik zihniyeti ıç- erınAekn llanaş a hrkşey ırr1 : da vukua gelen feyezanlarm amelesini devirerek vahim su-' er anının uzurun a son ır ye bütçeleri uçan kağıtlar üze-; t~s ıt 1 

e bunun üzerine ~evle 
J • d · d'k' ·ı mıyor. ı , mu a eme erı ·ı~ ud 206 k" . f rette yaralaması suretinde vu- ayin. i.cra edildik. t_en s.onra cena- rindedir. tın ı,ontrolunu vazetmenın 
.._. svır e en ve şun ı ı nesı h • ld b ka b' .. -.. .. pı :çosu Ş ur: ışı tele k f li ld - .. ı d' 
""bi gelecek nesillerin de ibret aya İtı~~f a~. ır.ş~y ogbuLi~lu- olmuş 693 bina yıkılmıştır. Su kua gelen 'kazanın neticei tabii- ze 1 1 tara a dızılmış olan as- ame çare 

0 
ugunu soy e ı. 

~ izü önünde bulundurmalan Y.0~· a zuml resıdnın te . g e- altında kalan saha 143 000 hck- yesi olduğunu beyan etmiştir. ker krtaatile kesif bir halk ta- lzmirde belediye reisi iken Dahiliye vekili sözüne şöyl 
.Jr . . nm gazete ere ercettırme- • ' b k d nihayet verdi: r rzolan ıkı parçayı buraya • b'l h~·l 

1 
V . . tar ve hasar yekunu takr-iben a ası arasın an geçilmek su- İzmir belediye reisi olduğum _Bu kanunun en bariz vufı 

11ıkletmekten kendimizı alamı- meglare kiı .e b~t .. ryor areml. ke ıstı- bir milyardır. · b · h lb h · · · retile San İsidoro mezarlıg" ı- 400 b' ı· alık b" b" - M'" .. ·ı h h yor u un m e ette Yem ır ta te a ır tıpı zaman ın ır ır utçe Türk kadınına erkeklerle mu"• 
·h>~-1 . u~aru~ı .e~ 0 d. a~t kendileri gibi düşünsün. İs - M. Briand Parise döndü BERLİN, 20. A. A. - Gazet- na götürülmüştiir. Veliaht, kı- yi bana kurşun -kalemile yazıl- savi hakkın verilmit olmaaıdır. 
ı ic\ ı e ennın ınn e tyor ar tanb~l g~etele~inin, bilhassa LONDRA 20 A. A - te de Voss'a nazaran Alman ral namına, matıem ayinine ri- mış bir kiiğıtta getirmişlerdi. (Bra~o sesleri, alkıtlar) 
!!! (Tanın) ın neşnyatı hep o ga- B . . ' . . . .!-f· profesörlerinden M. Oıvald yaset ediyordu. Buna yegane sebep şehirleri- Türk tarihinin ber safhasın-

"Ben .. Almanlar ve Alman- yeyi güdüyor. Alman muvaf- ı:a~~ bu saba~ Panse dön- Flann yeni bir tahtelbahir tipi mizin imarına imkan hazırla- da erkeğile yan yana bulunaıı 
,_ rla beraber bulunanlar mağ- fakıyetleri pertevsizle gösteri- ".1.uşt~. !.Iarek.etı. esnasında şu keşfetmiştir. v maktı. Hiç bir noktasında Cüm Jıer vazifeyi erkeğile beraber 

p olacaklar diyordum. Ve bu liyor İtilaf tarafından gelen sozlerı soylemıştır: Otelde otu Mahsul çok iyi huriyetin ve bilhassa deınokra- yapan, millet ve vatan itlerin 

~
izlerim hakikaten çok gayri habe~ler ihmal olunuyor. 0 de- rup _kalmak ve pençerelerdenha J skonto liati sinin esasını inciten hiç bir nok- her mahrumiyete katlanan ~ 
üsait bir zamana tesadüf e- recede ki Paris sefiri Rifat Pş. vayı seyre dalmak hiçbir şeye Anadoludan gelen haberler tası yoktur. Belediye reısınm ayni hisleri taııyan Türk kadı• 
yordu; çünkü Alman kuvvet- merhum Sadrazama gönderdi- yaramaz. Benim için görülecek FİLADELFİYA, 19· A.A.- bu sene yeni mahsulün çok iyi tasdiki meselesi bizde ve her nı ve erkeğinin mütterek eseri 
ri büyü~ v~. de':" gi~ .. adım- ği 22 Ağustos tarihli ve (354) bir iş çıkt~~ı gibi gene Londra- !:!ı:i::!ifyua .~~:~~5 ~~:d~ş~ olacağını bildiriyor. Fevkalade yerde tatbiki lazım gelen bir olan bu Cümhuriyet elbet ve el• 
r.la Parı.s ... uzerıne yurum.. ek.te numaralı telgrafnamesinde "İs- ya gelecegım. esastr. O reisi o işler üzerinde ı>ette kendi eYİnde oldu<>u gibi 
1 1 B Al f k 

tir bir hadise olmazsa mahsul k b' • "' ı er utıın man mutte ı - tanbul gazet ı · de .. d · M T d. , . · mesul etme ve sa ıt mes uliye cı'ddı· ı"tlerı"nı" de .. 0··recektı"r. 
· : T'" k' · b"l k e enn mun enç . ar ıeu nün ızahatı ., :rmın. v~ ur ıyeyı, ı ~r~ telgrafnamelere nazaran Alman T "h ·ı memleketin ihtiyacını temin tini ta millet meclisi huzurunda Kadınlarımız yakın seneler· 

:ya bı~ırerek, al~atn:ak ıç~ yanın muvaffakıyatı askeriye- P~~İS, 19. A. A. -, Nazırlar apuda 1 tı as ettikten başka harice de sevki- 'sorabileceği bir vaziyete getir- de tetrii meclislerde faziletkit 
:n~lerını ışletenlenn ısa~.etlı sine dair oraya pek mübalağalı m~lısınde M. Tardı~u Londra İşten el çektirilen ve hakla- yat yapmak -kıabil olacaktır. mek lazımdır. mevkilerini ihraz edeceklerdir. 

~elr ~ş yap~ı~ olmaktan mute- havadisler yağdırılmakta oldu- m~z~keratı ~akk~nda. ızah~t ver nnda şurayı devlet tarafından Zahire •borsası bunu nazarı 
ellıt ~.eşe ıle s.ermest olduk - ğu anlaşılıyor ki maksadın bizi mıştır. Meclı~ mum~ıleyhı~. be- tahkikat yapılan Tapu kayıt dikkate alınış ve zahiremizin 

~trı . ~.!erde bır Sof ya Atta - Almanya ile teşriki mukaddera- yanatını tasvıp. etn_ıış ve huku- kalemi memurlarından Abdül- k 1 lıkl ki" k 1 rd Eğer, efendiler, bir idarei 
!mılıterı çıkıyor, İstanbulda ta sevketmek olduğu aşikar- mete Young planı ıle borçların cemil ve Fehmi Ef. !erin lüzu- -~ ~y a ~~ . 

1
' açı yere e maslahatçılık varsa bu belediye 

1Scazı zevata sahifeler dolusu mu dır. Keza 1-2 Eylul gecesi tesviyesine ve şark tamiratına mu muhakemesine karar veril- çurwnemesı ıçın ambar, depo ierimizin imar ve ıslahına atfe-
hleat yazarak yanlış bir iş ya- Fra~sa Hükilmetile beraber Pa müteallik itilafların tasdikine miştir. gfüi yerlerin şimdiden hazırlat- dilecek bir idarei maslahattır.,. 

ıtıe:ıldığından bahsediyor. Bu a- risten Bordoya gidildikten son- dair bir projeyi mebusan mecli- 23 Mart'ta ağırcezada muha tırılmasını Hükilmetten rica et- Şükrü Kaya Bey bundan son 
eoam mecnun değil de nedir?". ra da 28 Ey!U!de Talat Beye sine tevdi etme 'çin mezuni- kemeleri icra olunacaktır. mek üzre ticaret odasına ve ti- ra: Ahmet Beye rica ederim ka 
r Gazi Hazretleri Sofyadan gönderdiği 867 numaralı diğer yet vermiştir. caret müdüriyetine tezkere yaz naatleri, görüşleri hakkında söz 
1 stanb~ geldikleri vakit "Er - bir telgrafnamede "İstanbul ga- !"""!~-!!".!'•~!""""-"'!_"'"'!. !'!!!!!!!"'!!!'!!!!!!"'-'!!'!"!~ mağa karar vermiştir söylesinler fakat kanunu ya-
~ anı habıyed~ .e~ . yüksek ma.- ze~elerin. in. (*) ezcümle nim res harbi umumi iptidasından beri ANCAK. · · z hir .__ .. k. b "d pan ve ısıah edenlerin kanaat-bi: 1 d b l d b - T 1 k "EKSANTY A" vapurile Nevyork' _a e 'uursaıı tür ug ayı-am a,,r an ırını ışga e en ır mı anının mes e ve lisanı takıip edilen mühlik yolda de _ terine el uzatmasınlar.,, , 1 k O tan portabl "UNDERWOOD" yazı nm hariçte rağbete mazhar ol-

ostu - yanı mıyorsa a .. - -· vam edı'ldig"ı'rn" go"sterı·yor.,, dı·- Bunun uz" en'n A" -ı Ah e '-1 f H kk B M makineleri Amerikadan ancak yetiıti ması için taş ve toprak gibi ec- e gaog u -
1a~ •.

1
a ız a .ı k~y - U- [*] Bordoya gidildikten son ye hükumeti ikaza beyhude ça- ler. . b' ddan . im met Bey tekrar kürsüye geldi: 

arunı eyhe demış ı: ra İstanbul gazeteleri on, on lışmıştr. Tabii bu sözleri dinli - Kaatçılık matbaacılık Anonim ne ı meva an ° asını te- - Düşündüklerimi söylemek 
"- Bizim başımızda büyük beş gün!~~ bir teahhürle elimi- yen olmadı. ,Şirketi. Telefon Beyotıu 1761 min için de Hükilmetin tevas- le herhalde kabahat işlemedim 

""'--...ı ........... -sı....-......ı...ı....ı.. ........... ..ı... ........... ...ı.;,ı;,.....,,u. ______ ..ı_ ______ a:.1.ıuıoan:ıı..ııı.ıurJ....l...------"flii!!!l!d!llİl~l-!.ll.mıınu rica edl'r,..ktir. ____ diye söze başladı. 

ldarei maslahatçılık varaa 

Bu ne sıcak -( 1 inci sahifeden ınahni ) 

!arda gayri tabiilik olduğunll 
iddia etmekte ve bunda, geçeli 
kışın anormal olmasının aınil 
olduğunu söylemektedirler. Mii 
talealarmda rasathanenin mi 
yoksa diğerlerinin mi haklı ol· 
duğunu yalnra Allah bilir! 

An karada 
ANKARA, 20 (Telefonla)_.. 

Bugün Ankarada hararet 
ede 24 dereceyi buldu. 
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MlLUYET CUMA rı MART 19.10 

Vila et -MeClisl toplandı.Memba ve maden sularını hangf 
air~ tahlil etmelidir? Emanetin vilayete verdiği cevap.:_ 

Bir kurban Gezilecçk yerler Beraet .. Esnafa ceza nasıl ·. : 
Bir adam hava 

gazinedn boğuldu 

Verese 10 bin liralık 
tazminat davası açta 

Buseneguşatepesine Komiser Ahmet Ef. 
çıkılabilecek beraet etti 

Bojazlçlnda plAJlar 
ve aaıenca 

yerleri hazırlanıyor 
Mahkemede bulunan 

polislerin sevinci 
İkinci Hukuk mahkemesi şa- Beyoğlunda Hüseyin paşa 

tarhedilecek? 
Dahiliye Vekaleti geni 

layiha tanzim etti 
bir 

1 ., 
e 
j 

yanı dikkat bir dava riiyet et- zade Ali Vefik •Beyi cerh ve kat 
mektedir: letmektenmaznunkomisermu- Belediye suçlarına alt zabıt varakaları tt 

Çemberlitaşta tramvay yolun I avinj Ahmet efendinin muhake nasıl tanzim olunacak ? ;f: 
• da suculuk eden Hüseyin Efen } mesi dün intaç edildi. Dünkü ~ 

di isminde bir ihtiyar vardır. , , celsede verese vekilleri müda- ' 
Belediyeye ait ceza hükümleri hak bir gün hapsedilmek üzre belediy 

Hüseyin Efendi bir sabah bu ·l faada bulunarak katlin ne mü- kında bazı meb'uslaı· tarafından tek- idarelerinin verecekleri müzckkcrelJ\ 
ufak dükkanı için boğuhmış ~ dafaai nefis ve ne de iddia ma- liC edilen kanun, Dahiliye vekaletin- cumhuriyet müddei umumiliklerinci 
olarak bulunuyor. Ölüm etra- · kamının iddiası veçhile silah is- de tetkik edilerek bir takım esaslar infaz olunur. Bu suretle hapscdilenle. 
fmda tahkikat yapılıyor ve an- .· · . tiınali zaruretinin hududunu ı tesbit eclilmiıti. Bu esaslar dairesinde mahpuı iken cezayı ödcrl.,..ae mahpu, 
laşılıyor ki dükkanın önünden geçmek suretile vuku bulmayıp kanun layihası Adliye encümeni tara kaldıklan müddetin bir günü için b~ 
geçen hava gazi borusu çüriik katil kastine mukarin oldug-unu fından yeni battan kaleme ahnmıştır. lira tenzil edilerek hapsinden sarfı"' , 

Bu layihanın belediye layihası aka· zar olunur. • 
olması dolayısile patlamıştır. dermeyan ettiler. Bu meyanda binde heyeti umumiyede müzakere 

Vilayet Meclisi içtiına halinde Patlıyan borudan çıkan gazler Sadi Riza B. dedi ki: ve intaçı takarrür etınıtir. Uyiha es-• d her nasılsa bir menfez bularak " H•d' "d f • fi nafı hakıız muameleye ujnunaktan 

V. J M 1. sın e - a ıse mu a aaı ne ıs koruyan yeni ahkamı ihtiva etmekte-

- 1 a.A. yet ec ) içeri girmiş ve bu feci ölüme mahiyetinde görülilr de Ahmet dir. 
sebebiyet vermiştir. Attın kumdan bir manzara efendi cezadan muaf kalırsa ben 

Hüııeyı'n Efendinin zevcesi ı· l d k k İlk maddeleri e•ki kanunda nıev-, 
1 bundan sonra PO ıs er en or a ut olan lzinıiz vücude getirilmit be- i 

d 
Hatice H. havagazi şit'ketinin Sıcaklarm fiİmdiden bll§lııına nm. Her sustalı çakısı elinde ;.,kalarm hedmi, yollarda eçıbruş çu-

0 1. artesin en tesisatını hüsnü muhafaza et.. im bu sene yazın çok tiddetli o olan maznun polis tarafından kurlann kapatılması ve mecralarla ıu m umi m ec ıs paz memek suretile öliime sebebi- ita.cağına bir altmet addedili- vurula.caktır demektir ki, her- yollarını kasten tahrip edenler hak· • 1 ktlf yet vermekten dava etmekte ve yor. Öyle anlqılıyor ki bu yaz, kes içın tehlikedir." kmdaki hiikümlerden bAhlstir. Yeni 

ltibaren her gün tüp anaca 10 bin lira manevi tazminat ile halk, gene, Adalara, Boğas Maznunun vekilleri Esat, ~llk :!'..~:::::~aıı;:=tr~~e:.! . 
. · e şehri 150 lira Irat teminini iste içine ve sair sayfiye yerlerine Ömer Faruki, Ziyaettin ve Naz- kemeler tarafmdan tetkiki lazımııelen 

t
. Vilayet umumi mecli6i dün V:ı-Ii VekilitaFyına~l~ı Bt~ ::ır;~: mektedir. 'ilticaya mecbur kalacaktır. mi Nuri Beyler müdafaalarmda mevaddan gayri huıusat için beledi- Çocuk düşürme teşeb'_·'j 
ın..ı- b baytar ...ı Mahkeme insan ömrü vasati B bilh -..:~ı mu"dafaaı· nefis tezı·nı· ilerı· sür- ye encümenleri tembihnameler ve bu 

el "" toplandı. Silivri kazasına ır ld ğu cihetle muhasebı:n - u yaz assa Boğ .... ,...-
u ,.. h ........ o u f si ile Hüseyin Efendinin aylık L• halkın' -:u.... L-A diller. na muhalif harekette bulunanlar hak- bu''slerı'ne set çekecekl,' 

h · vılayet baytar kadrosu ma uu.•. :mı· · 1·çın· bu te!kli nm., '"'!S""tini cel"""'ece 
Us • . birinin kazancının ehli vukuf marlfetlle ıı-ı . dd' _.,,lm ._._..,._ B kmda elli liraya kadar para cezaaı 1 

ik .usıye tarafından ve han~en edil .. A • 15• ı ıa uw en.•=ur. umı na Muavin Ceınil B. bu müdafa- ve on be, gün san'at ve ticaretten >. 
tisat ve bütçe encürnenlerıne havale 

11 
hak'kmda teblıigau tayın ve teııbitl için davayı ta- ı:an itibara alan Şirketi hayrl- ata cevap verdikten sonra malı men'e bu encümenl~rin salahiyeti ola- ----

0, Bundan sonra nafıa vekale~i11:inr. ~oç :nelik yol programı Hk etti. Y,e, şimdiden faaliyete geçmi~ keme müsakereye çekildi ve 2 cağı ve cezaoı maktu ve bet lirayı Şehremanetinin nüfus mese~ 
i{Un<lu. Bu toblı' g" e göre her vı a . ' raıınıya aynen ka- tir. a.at devam eden müzakereden ııeçmiycnler hakkında alikadarlann 1 . f 

" B prog p } ' b • - k di İzal ·ı ki · esı etra ında yeni bir tasavvu· Japa k .. d e'·t u İ BoO-aııda . eni i k 1 ler ıonraAhmetefendı'nı'nmu··dafa- en r arı ı e verece· erı para ce-b l ca ve vekalete gon erec " . t tbik ~dilecektir. Ü }8 e ecayış t> yem, y B e e zatını belediye memurlarının mak- ru vardır. 
u ve tadilen tasdik edildikt~ sonra a . . eddin ve ezcUmle SütlUce ialı:eJetıi. te- ai n.eflı ~burlyetinde kalarak buz mukabilinde alabilecekleri mu· 

encümeni reısı Ne.cm . sis olunmuştur. öldUrdüğü için cezadan muafi- sarrahhr. Darülaczedl'lki kreş umum~ 
çSeahir Bey bfrtı;.e ve kadro han- Nakledilen merkez Sütlücenin on" u"nde urt p~'- yetine karar verdi. 

1 
• değildir, ve şehirden çok uzak.' 

ıfj er r Rizası i e para cezaııru "ermıyen· Diğ ı 
cinde sarfiyat ya= mı .a; z- memuru 1 lara çok mUsait yerler vardrr. Davayı dinliyen polis memur ler hakkında zabıt varaka11 tutulacak tır. er taraftan nameşru mt 
mühendisliğinite. t~tı. a - VO 11erkomiserler "Yulfll,, tepesinin m-"ur su- lan muafiyet kararını: hüviyetini bildinniyenler en yakın nasebetlerden hamile kalmı< 

l la ııarfiyatm taıımıni mu~aşa v!>"• loelediye mevkiine ve icabı halinde hazı kadınlar çocuklarını öldüı 
'idi N'-,ı..y ..... fazla ııarfıyatm lyu olan. "Abı hayat,, iskeleye - Yqa11n adalet diye alkış- zorla polis mevküne götüriilec...ı. hü- mekte ve yahut dogm" adan dii·l 

,eıdı · """• "" lkadar ındirilmi•tir. Sahilde bü- ç.., 
ı bir kıemı kabul ve bir kııımm~ ~ ladılar. viyeti tesbit olunarak derhal serbeıt şUrmeğe teşeobüs ederek kendi 
da müsebbiplerinden tazmini yi1k ve mil.kemnıel bir pzino Ali if> seneye mahkum b?'akılacaktır. Uyibadaki diğer mÜ· hayatlarına da kıymaktadrrlar.: 

ive bu işte bir cüriim olup olına- inşa olunmuştur. Jd hım maddeler ıunlardır: Emanet kreşi tevsi emek ve 
1 dığmı~ tesbiti de Vil!yet maka Yıuşa tepesine kolayldrl• çı- O U Ticarethane ve ikaınetg&lılarla bir doğum yurdu ihdas etmek 
nma havale olundu. kılabilmesi için muntaom yol- Kardeti Abdi'yi Ruslara aU- mile•-t• ve alelusul emakine ait istiyor 

lan bir bombanın faili diye ih- zabıt varakaları herhalde 111Bhallerin- · 
Ttım teşekküllU nahiye lar yapılmıştır. bar ederek idamına sebep olan de tanzim olunacaktır. Doğum yurdunwı bütün müs-

A~ııt Bty Haşim Bey Tam teşekküllli na:hiyeleı: i- Burasmm Altınkum d~ HISU"I öldliren Alinin muhako- Belediye suçlarına ait zabıt vara- tahdemini tahlif edilecek, ora· 
Ötnerlinin su yolları boınık- çin mülkiye endimenine hanç- ilinde ve belki de daha fula mesi dün nihayet buldu. Ağır- kalan iki nüsha yazılad'l bir nüıhası ya gelen ve doğuran kadmlar-

tur Yap 1 . te ·yordu 1 t ~Q h-"- ra~beti'nJ celbedec·M ce•• mahkemesı· AI.ı'yi 15 ııene aliikadara teblil olun tan sonra dan hiç bir şey, isim hüviyet 
· ı ması ıs nı ten mütahassıs :ııevat a em- <UA1U s "'5' - dilimi de belediye dairelerine veya 'k .h .

1 
' 

1 930 senesi bütçesine konulan salahiyeti verildi. muhakkak görillmektedir. atır hapse ve mliebbeden hide- eneiimenlerine tevdi olunacaktır. ı ametga , aı e, m~cera sor:ı 
talı · • matı ammeıdıcın memnuiyetine Suçlu tebliğden itibaren iki gün için- mıya~a~, kadın mı.ıstahdemın ha sısattan ve en yakrn bi~ mem Müuakıtıen Necmeddin Sa- T(ilyos plajı da bu ııerıe açıla karar verdi. de belediye idarelerine, ya encümene den bın tarafından tamlsa d 
bıı?~~i~m1 .• erliye su isalesı ka- bir Bey dört teklifte bulundu: Osman vı Sllleyma11 Beyler- ;'tılı:tır. KiJ= ile U~ru k!>" _,, müracaııt h~ı haizdir. B? ~üra- ğum yurduna geldiği ve doğur 

ı-Yalovadan aza yoktur. 2- ,__ ' arasnı fOf!e edil- rirler. Şubat bidayetinden itı.'ba hcaat haklı goriilurse c~ ~yııun.e ma duğu söylenilmiyecektir. 

M b 1 Faruk eBy vefat etmiştir. Hör Polis merkez memur- ....... mek U:ı:eredir. Köyle PUj ara- darikin al olmadıima karar venlrr. Alnı hal 
em a su arı . B:lr · _., bütiln menattkta ifay!. vazi.!e e- sında otobilıı i•,etilecektir. ren yeni bir elbise te e de lizmıgelen ceza tayin edilir. Bu Hariçte doğurarak çocuğun •• meten biraz tatıl. 3 - 11:.oa h . h 9' rGt.G ... ,_ ,.,._...,, Nevnu: .wı_ b .. __ _,_ d 

"'' 1 han aldı derek ve nn er mıntakam ~ ... r. 'l!uua" . ":" kararların nihayet et ııun ...,,un a kreşe getirenlere de hic birse 
l>1 d~ ve maden 

8
.u :ır;~ geçen sene orıbeş g;ün izin ' hakkında bW fik.ir edinmeleriııi Boğaziçinin Rumeli ve Ana- 'nünde zengın, fakir herkesın verilmeıi mecburidir. sorulmadan ve söylenilrnedc 

aıre tahlil etmelıd1r ·. a: bu sene de gelmedı. Kanunun temı·n fr.ln aralarında srk ıı* 'dolu fenerlerine kadar bü"''- "hil' tı' fahir denilen yeni bir d hl 1 ,,.. •un a e., Belediye suçlannı itliyenlerin za. çocuk alma<:ak, hatta getire ·ı·"'• v.·ı: ,' :: "B~n şehı: _a .. tatbiki. 4-Bütçıeninpazarteıı tahviller yapılmaktadır. Bu hııntakalamda halkın istifad-1 lbi . eaı' •Ari+Jr ---··- k d'I . eb1'"' 
Ulu k hl l ederım o- b l Faz ~ e ııe gıym ır- •• · · bıt v .......... ı.ı~m .. e~ ~ enne. t ""°!'" l kadın yüziinü kapasa yüzü d 

t . e ı sulan ta ı ' müzakeresine aş anması. - cümleden almak üzre yapılan yegAne gayedir. Nevruz gUnilnde, çıçek ve den ıonra ıki ırun ıçınde aıt oldugu , 1 kt Ç k . . 
• e~ıı:e karış~" .cevabını ver- lı Bey bu suallere cevaben de- ' . ve baharattan ınamul bir ma- makamlara müracaate bulunanlar' açı mı.yaca ır. ocu , ıst~mı 
ll'ııştı. Bunun iızerı~e Emanet mi~tir ki: yenı tahvıller de şu ~kilde ol- ld im t abıt varakasının tebliği taı·ihinden yen aıle kadmlan da hıç bır i'l-
hu<ludıi haricindek•ı maden ve ' muştur: 'cun yemek te et -

0 uş ~r. · e
2
vvel mur" acaat edip te müracaatları cret vermeden çocuklarını kre 

· h bl' :t K giimrük' ıı- ,_ Ne U bUgO Nevruz bi.ı:e tranılerden ıntı-ltıernba sularının tahlili içın ta - «Yalovaya te ıga ya- ara po us mer ... ez VrUZ n kal etmi"tir. h!'1<~ ~~rülmil'.e~er ~e:ıanın tayin .e- te tevdi edebilecekler ve icabın· 
sisat koıııroaeı sıhhiye ve blitçe pıldı. Bu sene azıi. intihabmı ye memunı İsmaH Rasih Bey Tak lranller Nevru~ takvimini atiye der- dildıjiinın tefhırnı !a~ihınden bet gün da almak üzre ni~an koyarlarsa 
enç.;;,.,..-•-nne· havale olundu. tiştiremeınişler. sim polis merkez memurluğu- zarfında mahsuı hakimler ve o\mıyan . 1 h f . . -" "'".., d 1 cediyoruz: yerlerde sulh hakimine müracaatla ruşan ar~ mu a aza cdılecektır. 

Silı.vrlnı·n ı'htiyacı izin alan şimdi Devlet demir nşa,ffTakB1limBameI'kez memuru teslt 8 yOrlar ,._..,""l"~l!!"--.--·•-"'!'il itiraz edebilirler. Kreştekı çocukların hayatta ha 
d" .. H · a et ey yazrt tnerkezine, ,. 

... . 'h · yollan umumi mü _uru aşım Bayazrt merkez memuru Yunus itiraz hakime ıifahen söyl..ir ~ caletlerini mucip olmama!· İ\;İn 
"•Üteakıben Silivrirun 

1 tıya~ı ·Beydir. Hakkmdakı muamele Vehbi B. A-avu~•-o··y, Nec.....: d d · J hakim tarafından imzaaı alınarak bır ana ve babalan varmış gibi tes· 
na dair ropor okundu. Beş bm . ed'ld' ••• "" ..... Iran sefaretin e e bir zabıt yapılır. miye edilmeleri de dii~u··nu"lme· 
}' l' t nşı ıntaç 1 1

· B. Aksaray, Aksaray merkez 1 } ıra park. iki bin ıra a ya resmi ka bu yapı acak ''11----l~f- itiraz ticııret ve ıan'attan men ka: ktedir. . 
!lı.ahallı Uci bin lira Hükfunet Bütçenin müzakeresine. baş- memuru Fuaıt Bey Çenkelköy, ıı rarları ile para cezasını veremedijiin-ı 
konağı,' üç bin lira mahfel iç~?' !anması mtivafrktır. Meclıs pa- Eminönü merkez memuru Os- Bugün "Nevruz,, dur. Yam den dolayı hapse tahvilinin infazım Kreşin şehre uzaklığı nazarı 
tahsisat isteniyordu. Rapor but zartesinden itibaren hergün to- man Bey Beyoğlu, Beyoğlun- bugün, eski takvimlerin kaydı- ! neticeye kadar tehir eder. diıkkate alınmıştır. Bunun için 
~e enciimenine havale edilmiş. planacak ve çar§amba g~ü me dan Süleyman Bey Eminönü, na göre, güneşin hamel burcu- , ltirazm hi.kim tarafından nihayet de Beyoğlunda, İstanbulda, Üs 
tir. saisine nihayet verecektır. Kasımpaşa meııkez memuru na intikal ettiği gündiir. 1 otuz ırün :ıo:arfında intaci mecburidir. kiidarda, Kadrköyünde ve Ada· 

Yalova için Mehmet Ali Bey Dolapdere, 1 itiraz zabıt varakaaınm tahteliği hırda birer çocuk bırakma oıia-
Dolapdere merkez rn. Cemal B. Nevruz müruısebetile, her se- l ve maddi ve .. fahit hataya müı.tenit ları arılacak, buraları ıı:ece gün 

Yalovada inşa edilecek olan k 1 · b d 1 • .,, ı ı d h kike -ı ~ 
HükQmet binası iı;in 50 bin lira Bazı me tep er Pangaltı, Çenkelköy meıılrez ne olduğu gibı u .;ene e ranı ~ ıebep ~ e mun erecatırun ~ . te düz açık bulundurulacak ve tev 

memuru Atlf Bey Kasımpaşa ler tarafından ayinler ve İran "' muhalif olduğu ve cezanın tayınıne aa d' ed'l • tahsis edilmesine dair olan tek- bı"rleştı'rilecek b' ı·hi etli ,__ b _,__ .. ı ı en çocuklar azamı 24 saat 
. . h 1 Pangaltı ınerkez memuru Şü- sefarethanesinde ır rel!mi ka- a Y OUDIUTIIl81 uou....,ına mun- f d b. od 1 . l lif bütçe enciıımenıne ava e e- ~ hasır olup ancak hakim buna dair tet zar rn a u a ar vasıtasıy e 

!ilmiştir. Maarifte .geniş .bir sahada ta" krü B. Karagümrti!k merkez me bul yapılacaktır. ! kikat yapv. Ceza miktarları hakkında kreşe sevkedileceklerclir. 
sarruf yapılması kararlaştınl- murluğuna nakledilmişlerdir. Acemlen'n ı'tı'kadma go"r :ö O hi.kim takdir ta . . I•'-- 1 Süt ve bakım yurdu Dolapdere polis serkomiseri Ra e uo a gın§emez. ~~ ne- Bu tasavvurunu tatbikinden 
mıştır. Bu tasarruflar en ziyade " · n ktaı' r-u•ye geldı"ği tioeılnde hı.kim tarafından verilecek k h' d k d" 

.. bak şit Bey Taksime, Taksim OAP. şemsın o ...,.. ı.---lar lcat'i olup temyı'zı' caiz deg·,·ı son.. ra artı şe ır e çocu ıı· Geçen sene ııut ve ım yur mekteplerde yapılacaktır. Sa- ~ gün ki"- t la uykusundan uya a - '" ~- d - kl b -
b. lı'ra komiseri Nazmi Bey Ayaso- •ma ş -:z.I "' clir. Ceza muhakem<oleri usulu" kanu- şurme ve ogan çocu a_rı og• du ;,.,;n büt-reye otuz . ın . ı l .. 't 1 k 1 · h f f ziibe k t b ııl h -r- •-ı on an musaı o an me tep enn fyaya Ayasofya serkoınİ8eri nır, er tara ey re e u- " O nun 343 üncü maddesi hükmü mah· ma vukuatmm azalacagı ta -

kanın• ... ·, fa.kat sarfedılmemış- h l'f _...__l 1 rf 1 ::r fuzd B k . kt d" -,.. k mu te ı Şuuc ere ayn an sın - Fahri Bey Arnavut 'köuiin., Ar ur.,, o uo ur. u anunun tatbiki ıureti min edılme e ır. 
ti. Bu sene de on bin lira on- J -- lacak b k ı il mak 

lan birlestirilecek, muallim, te- navut köyünden serkomiser Bu giinün, bu gibi muhasse- ve tutu 28 ıt vara a arı e " 
muştur. , " ; "' buz ilmü[ıaherlerinin §ekli baldnnda -------------ı drisat levaziıni gibi masraflar- Muhsin Bey Büyükdereye Bü- natına, en mlihim dinf vekayiln l! uo dalıillye bir talimatname tanaimiııe 18 

Sıhhiye vek!leti bu paranın dan tasarruf edilecektir. yükdereden Tahsin Bey Pan- inzimamile eski 8 Martın acem- ~ p lilılyetliclir. Ba kanunda yıualı para Gayet zengin mobilya 
ne suretle sarf edilmesi icap et- 1 ~•- ,_ . ~ ,. • 
. ğ . . . . 1 b d ga tı seı"'om ... erli6 :ne, Bey o- ler tarafından tes ıt ve tebciline v en cuaı.n WedlJ• idareleri ile belediye . . f' .. .. 

'tı inı· ayrıca bil"''nnıs.tır. Bu tedbir er, sene aşın an • 1 k · · R'f B N • lf d r1 Sanay·• ne ıse eşyası ve gumu uıı g u ser omıserı ı at ey Be- ve bugünlin " evruz,, tesmiye- zabıta yuifeaim • e en memu ar • . 
Fazla amele itibaren tatbik edilecektıi.r. An- şiktaşa, Beşiktaştan İbrahim 'sine sebep olmuştur. Hatti lra ... tarafından taluD olunur. Bu. co:uyı takımları ve sairenin sergi isti 

k d k b' le~tirilecek ders salon F 'Be B ğl rık N ! ~· '"' ti vamirenlel'in kanunen baczı caız e-Nafia ıermühendisliği a ro ca • ır v - evzı Y eyo · u s·e om.iııer- niler, sene başının evruzdan "" lil ! mavalıne mtincutla ~ıtifa olunur. Cel zaratı biunek üzredir. Pek ya 
~llnda dört amele çavusu var- larının, talebenin sıhhatini ih- !iği.ne, Pangaltıdan Şakir Bey itibar edilmesile meşgul olmağa ;::ı ~ > zaıını öd_.ı.t_ aczı tahalı:kuk eden kında hitamını ilan edeceğiz. 
ken faı:Ia <>laraık: bir çavus daha lal edece~ tarzda. havas~z olma Dolapdere serkomiserliğine na- ·kadar varmışlardır. Onlar, Nev ler hakkında tayin edilınit olan para 

alrıırnıştır. Bunun üzerine büt- ma6ına dtkıkat edılecektir. kledllmişlerdir. ruza pek biiyilk ehemmiyet ve- cezaamın ı- bir lira ve küıuru için' (Gönderilmiştir) 

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

Çok • l 

musıp:· 

1 

Gayri meşru çocuk-i 
l 

lar için yurt 

~·r şoförün gizli defteri: Aka Gündüz Beyin bu emsalsi 
• • '' iti a~ -~-da _h~'l1ıv 
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f 21 MART 1930 
r ~ ı\REHANE -Ankara caddui

•I • oo Tel11raf adresi: Milliyet, ı .. 
Jd 

, Telefon numaralan: 
1 lacanbul 3911, 3912, 3913 

lBONE ÜCRETLERi 
'Türkiye ldn Hariç için 

400 kuruş 800 kuruş 
750 .. 1400 .. 

1400 .. 2700 •• 

Bahri tahdadi teslıihat kon - merika'nm anlaıtıkları bildirili
gresi çıkmaza girdi. Geçen haf- yoc. Bu itilaf beş yerine, üç.ta- Sessiz facia 

~.:,::-'._~~··..:., .. :,_ ,,,. lt~ ~ ,.·· . ---- - ------
Feodalizm taki icmalde izah ettiğimiz gi- raflı, yani İngiltere, ~ Hayatta ne sessiz hidiselor 

bi, Fransız heyeti murabhasaaı, ve !aponya arasında _bir. ıtıılif vardır ki on beliğ sözlere tq Çocukların elindeki kaynana 
kabine buhranm?an ~ Loa- ~e yol açmıftır. Şım?A Lo~- çıkarır .. Meeeli: zmltuıı haline geldikten sonra Zevk sahibi draya avdet etııklen zaman. dra da Fransa ve İtalya Y1 b1: Dürüst muntazam ve içti- tenkit, utancından san'at alemi 
Fransanvı sleimet ve emniyeti tarafa birakarak üç taraflı bir maı· bı'r 'mevki sahibi olduğu ne veda ettı". · 

· bah d'Li F O sabah Cemil yataktan kal geçer yahu!.." levhası. Diget bir misak.la temin edi. 'ihldii . .i tak- iktilafbaktınden d se 1 yo .. r. k'~- göru''len bir hannn yanında na- Tenkidin bu hicreti üzerine - · · k 
F kar kalkmaz masasının önünde tarafta çercevelenmış bır me · dirde, ranaa asgan tıya~ <>- at unun ne ere~e mun; un hif bünyeli kızcağızile beraber san'at diyarında artık bir dedi- dı tep şahadetnamesi. 

larak ileri sürdüğü yediym olduğu bir meseledır. Balın tah b' t obı"l ·çın· de Darülfünun kodu ve ku"fu"r saltanatı başla- duran küçük bir heykeli al , 
d 'd' l'h ·1 l b'l k · ır 0 

om 
1 

uzun uzun bakmag·a başladı. Bu kadar zevksizlig"e ve bu küsur bin ton donanmada tezı:- ~ 1 tes 1 ~t şamı 0 a 1 mc ı- cı"varmdan geçı"yor .. Ve glizü tnıştır. Artık beg"eıımemek, çe-
'k • h -'- Y m imalıdır Umumi Bakarken elleri titriyordu. He- kadar zevksiz bir adama taham sı at yapmaga azırun._ ~- çın umu 1 0

.. .. •• .. tenha olan o sokalcta kocasını kememezlikten, beğenmek. dal-
Fransa, diğer devletlen şu ıki. olmıu:aa, bugunku v~yete go- treııi olan bir kadınla gezer- kavukluktan başka bir sebebe yecan içinde idi. . miil edemedim, kaçtım. 

elen evrak geri verilmez şıkkın kabulünde muhayyer bı- rke biç ol~1malmaz da denıleme:ı. Fa. ~ görüyor .. Nahif ve ha- müstenit değildir. Bu küçük he• kel. yollanla "İşte söyleyeceğim bundan 
eti ıeçen nushalar ıo kuruştur. rakmıştı. at şamı 0 z satilan, alçıdan dökülmüş basit, ibaret Cemil Bey". 

uete •e matbaaya alt işler için 1 F · etini * ; * olan kızcağız bayılıyor ve oto- Bilgi, mantık, insaf, tarihin çirkin, zevksizlik nümunesi bir . 
nüdüriyete müracaat edilir. . - rıı:sanm emnıy "Gülm k r ba ,, mobil bu vefasız babayı yaban- inabfıu:ası içinde kalan antika h keld' b'r kadın heykeli idi. Cemıl rrıektubu okuyunca 

•,rl uetemiz ilinlann mes'uliyetini temın etme ·• . . 1 1e ~una ge ır şmanf er kadmla kolkola bı-ı..... gidi- ""YB gı'bi geçmiş asırlarm ya- ~tey 1' 1 bo deli oldu hemen bir kağıt ka-
p kah ı 2 - Asgan ıbtıyacı o an ye. derler. ngılızler, Londra ko e B . . fecl·a;:afı ne Ci!....e. 

1 
k li . d h 

1 
ustünde, kırmızıya yanmış, ' • ı ~ ı u etmez. d'yüz k" b" tonluk donan "dd t tat'lıi faa yor. . . u ışın en uı6an o ara e mız e atıra a- bir caket vardı. lem alıp yazmaga başladı. 1111 ı usur ın - rasınm uzun mu e ı - bi d avallı yav 1 dan ı...~ak b'ı# b km f · .,CUGÜNKÜ HAVA maya sahip olmasına razı ol- liyet etmeline sebep olan kabi- ~~.~~ ~ere but;_ :;n ""9 a ı şey ıra a- Bu heykeli Cemil'e sevdiği "Hanıme endi, 

rt mak. ne buhranından dolayı Fnmaıs-. dü~b':ıı~emi rlar Aile .. .. bir kadın vermişti. «Geldiğiniz ev babamdan 
"';r' n hararet 

111 

çok 11
7 

•n az Amerika ve İngilizler birinci lan muahaze ederken az kaldı ~- . yo. · . Şaheser~er mak!ele surukle- Bir bayram günü, beraber kalmadır. Sıra sıra dizilmiş ia-
1 ~ ~dertte idi. Bupin niz~r mıiıe- şıkka yanaşmaınışlardır bile ... ayni şey kendi başlarına ııele- düzenim bozmamak lçm. · · nıyor, san atle alakası C?lm~~~ gezerlerken Seniye Taksim me- kemleler annemin yadığandrr. 
ıl ~il 1 es c k. hava hafı[ boluıludur. Hatta verilecek teminaun "isti- cekti. YOL ve YOLSUZLUK! değerııiz metalara taç gıydınlı- ydanmdaki bayram yerinin ön- Onların nizamı bozulacak diye 

şare misakı" olmasını bile ka- Mac Donald kabinesi, kömür yor. Cellitlarla meddahlar mey ünde durmuş: ödü patlardı. O fanus babamın 
J. ~i'\~ bul etmemişlerdir. İstişare mi- kanunu müzakere edilirken, Dihı tarik bedeli için galibe. danı boş bulmuşlar. Eşkiyalar, - Buraya girelim, burası bergüzarıdır. Güllii vazoları 

~': ·.~.~~ ..,p.:;.: ıJ sakmm manası şudur.: . verilen l>ir tadil takriri üzerine Nizam~ Nıu:ifi aranuşlll:':". · · ellerin~e ~alta, sokak başların- çok hoşuma gidiyor, elemişti. hemşirem almıştı. Şahadetna-
'.I Alikadar devletler bır tehlıke akalliyette kaldı. Fakat hüldi- ve tahsıldarla aralarmda şoyle da san atın masum yavrularını Bunu hoşuna gittiğinden de- me, aldığı gün ölen erkek karde 

vukuunda ne yapacaklarını ta- met bı.a:ıu itimat meseleııi yap- bir muhavere geçmiı: bekliyorlar. ğil. liif olsun diye söylemişti. şimindir. Bu bergüzarlardan a-
;L yin için biribirile yalnız istişare madıiından isti.fa etmedi. Hü- - Beni mi. aradınız? Artık san'at memleketinde Girmişlerdi. nisan atmışlar, ynlmak istemediğimden ve be-~ fı :1.Halfour Öldü yi taahhüt etmektedirler. Yani kfunetin akaUi.yette kalmasına - Evet, yol parası için. asayiş kalmamıştır. niyet çekmişler. piyango oyna- kar olduğumdan hiç birini de-

l" !Ilı yardmı i~~ karar değil, karara sebep, tahmin edilecefi ~· - Ben metelik tu~uyorum. Fikir ,sahasında konuşmak mışlardı. Piyankodan Seniye bu ğiştirınek istemedim. ~~ İbrd Balfourun öldüğüne da- varmak ıçm kar~-~· liberal fır~n~ muhalefet ı~e - Zaran yok beyım l:ıeflaı. o spor maçlarına benzedi ki ta- kltçük heykeli kazanmış ve: Yoksa zevksız ~'ir aıbm de-
~ ' ·t .inkü gazetelerde kısa bir Rus - Fransız ıtılifı da 1894 rey vennesıdir. Malilmdur ki, çaresi Vlll'. rafeyn sediye ile avdet ederler. - Ben hunu eve getiremem, 'ğilim ... En büyük ;.<'vksizlik. » 

1 lıraf vardı. 81 yaşında olan senesinde bu şek>ilde başlamıı liberal fırka mecliste vaziyete - Ne gibi? Fikir ve muvaffakıyet artık ken sizin olsun! diyin Cemile vermiş Fakat birdenb· e durdu 
p h naruf devlet adamının ölü- ve sonra askeri ittifaka tahvil hakimdir. Hangi tarafa iltihak - Yola gftt(lrlirlet'I.. disine yıımruktan ~ka muha- ti. Bu mektubu yaz,, ak fa) da. 

ı İngilterede büyük bir tees- edilmişti. . ederse ekseriyeti. temin eder. - Ne yola mı eedrfrlerP tap bulamaz oldu. Cemilin ihtiyar dadısı elinde zızdı. Seniyenin nerede bu-
cı ıle 'karşılandığına şüphe yok. Tarih göstermiştir kı bu ne- Mecliste akalliyette kalan - EV'Ctl Ne münekkit, ne san'atkir. bir mektupla odaya girip Cemi- lunduğunu bilmivorduk·. O iı il.aşında parlamentoya gir- vi askeri ve bahri kombine- bir hükumetin mutlaka çekilme - Kimi? her ikisi de hakikati söylemek li heykel elinde görünce şastı. zaman başrru k !dırdı, fa 1c lu 

1 olan Balfour hic şüphesiz zonlar daıma tehlikelidir. Bir si lazımgelmez. Birinci Mac - Sizi beyimi ve dinlemek tahammül ve cesa- !çinden: saatle güllü va !arın ara. da 
~ liası Lord Salisbury'nin hu- defa i1til~f h~sıl oldfhukdtan sonrk a! Don":ld hilkumk' 

1
eti on iki.hdefa - Hay Allah nm olsun be"! retfni kaybetmişlerdir. Bugün -Bu adım çocukhıkt:m kur duran heykele baktı ... Evın eş 

~1 kitipliğiniifaetmişve bu mesee!'1yası sa .a .anas en aka_l,lı_y,eıu: .. an:ıış ve _nı ~y~t E,sonraneolur? münaka"a,hakarete kanyo- l 1<' d' d" · d" 1 ı '· f'k ·· 
.• 
1•i,ı>ıdisi icin mektep 91ralarında ve bahri safhaya ıntıkal eder. on uruncu defa ıtıınadı ılerı su- _Ne olacak size yol ya......,. 

1 
d d"' Münak çıd h k tu amıy~c. · ıye wun u. ya arına ze .sız 1 numu.lesı 

v k 1 'k' · "· · ba ... -- un a ı ır. aşa a a a- Cemil dadı mm "]inden mek bir hatıra chha ilave edilm'şti. 
V ,ı l~nilmiyen bir çok şeyleri öğ- . e. a~ her eri, tekşrı ı medsaıtpro-k rereİk '!1ı~ıhhaük' : yap~ıştı. k" caklar i ret eden galip, hakaret gören tubu alıpta üstündeki yazıyı gö 
"ı i!tneg-e fırsat olmuştur. Jesını . azır.a_r, en_ nere e eva. ngı ız umetının mev ıı - ,.la! Nerede? ma-lo ddediti r· V k · d' S · d SELAMİ İZZET ln · ı 1 g p a yo e en ço rünce gene tıtre ı. enıye en ~ l ı ~uf edılecegı!1'. ~ı mezle~. ngı- zaif olmakla bera?er,. Y8:~dan - Vallahi beyim pek o kadar küfreden hak kazan. or. geli'jordu. 

alfourun İngiliz muhafaza- lız _ Fransız ıtılafını takip eden sonraya kadar vazıyetı muem- incesini bilmem ama bir yolsuz . .. ıy 
b ~~fırkasında kazandığı nüfuz iki de"'.let er~ıinı bahr~ye~ a__ra- men görünıiyo~. Çün~ü. hiç bir yer elbette vardır villyet hudu- T~t ve mu~~ ~u Mektubu açtı okudu: 
~ ı nış, git gide kendisi parli- ıındaki bahri ve asken muka .-- fırka henüz intıhabat ıçın hazır du içinde.. . zevali _karşısmda edepsızlık h~r Cemil Bey! 
·d ~c ıtonun en mühim simaların- lemeler de ayni tehlikeli netı - deg· ildar. H 

1 
met görmeğe başladı. Her gun "Sizi tanıdığım zaman cidden ! 

! t--t Lord Sali...,·~· H l' - a, tamam, tamam Eğer nf bi • t ü • ·· ·· ıt o-""i' ur. ~-:r ceye müncer olmuştu. u asa Dün Londra'dan gelen tel- olsuzlu"a ben bul cak: ye r sana m esııeseııı goç.u beğendim. Bana ince, zarif ve 
ıı 

1

ıclt ettikten sonra (902) bat- ~~ı um~ye ~kaddüm ~deni graflar, hük~etin ~hriye büt- ~!. g çare a - yor, enkaz altından yeni hır bilhassa zevk sahibi bir adam un.,t•rl de arar Jl~ "'illete gelmiştir. Balfourun yırmı senelık tanh, bu nevı an- çesinde yaptıgı tenkisattan do- mevta çıkıyor. hissi verdiniz. ;rıM9 "" Y 

t , ıai hayatını tarih sırasile se- !aşmaların tehlikesini göster - ·layı muhafazakarların hüciim- FELEK San'atin mütegaltibeleri elin- "Evinize davet ettiğiniz za- Rüzgarlı bir hava. • • _ 
it e se~ne burada kaydede- miştir. Bu acı tecrübe ve Ame- larına hedef olduğunu bildir- de oyuncak haline gelen haki- man kabul ettim. Geldim ve ka Tramvay Şişane yokupmden 
,i t eceğiz. Daima mühim işler rikanm _da Avrup~ işlerine ka- mektedir. Konferansın aldığı Schaht kadar Alman hükılmeti k! kıymetin en~zis~on işkence- pıdan girdikten biraz sonra çı- a ·ı -ır ağır inerken 10lcular 
ı!f1 ına geçirilmiş olan Balfour- r~~ ıste~eme81 Fransız tek- fena cereyaı:ı ka~şısın~a bu ten- de itiraz etmektedir. aı al~~da ~'?11~eı;. kınlır<?r. kıp gittim.Ondan sonra da baş.. d:._g bi':.f bağırdı: tİıldızı senelerce parlak kal- lifının reddıne sebep olmuştur. kihatın tehlıikeJ,i oldugunu Chur Di- f y liru Sınırlennın ıhtılacatı ıcınde ka biri ile evlendim Artik fstan 

jl1 UkmenumF1.ı11.~~ h,;ahric~~yurna- Bu şerait altında Fran5:8 ~a a~- chill söylemiştir. Fakat bu de- g~ taı:a ~ ~~pbe - yalnız kendisi için çalışan ve bulda değilim ne~de olduğu- -Aman şapkam uçtu. .. Vak' 
0 uc gari ihtiyacı olan .yedıyuz bin fa muhafazakarlara liberaller nbeı tash~~kiletti~ş 0 

. . kra- açlıktan moraran yüzünü güne- mu da söylem~yeceg" im. Yalnız a hakiki idi: Rüzgar şapkayı ö-
t:esisini malilm beynanatile t nluk d nanmayı ınşa hakkını · 'rak · 1 di B r, u metın vazıyeti pe e- öst k · · · · ı n" k tmış teker meker yuvar 

il . o . .o . . . . ıştı . etınemış er r. un~ min d • ildi Bilakis bu lin ~e ı: errneme ıçın esennın sizden, evinizden neden kactığı- UJle a 
eden Balfour oknuştu. Fi- ıstemıştır. Bu mıktaT, şımdtki sebebi de, Londra'da tahdıdı b' d ;g ~·k ed'ld'k P üstüne kapanıp hıçkıran san'at mı söylemek istiyorum Zevk- lıyordu. 

'mde Araplarla Yahudtler Fransız donanmasından fazla- teslihat için konferans içtima ır. e a ~a~tı ı 1 ten sonra kir, azgm ve küfürbaz san'at 1 · 
1
:
1 

• 
1 
.•. · ·d k Müşteriler, biletçi o sırada r S:- 1 an gövdeyı' götüriir- dır y · F d nanmasını hal' d "k b h · b" · eskı koalı111yonu muhafaza et- d h 1 . . 

1
•• d sız ı eten, zevk.o;ız ıgınız en ac; 

-. . anı ranaa o . ın e ı en, ıı nye utçesın- k .. .. 1 ere .ey ennın zu um en kam- t·m tramvaya atlayan kontrol hep 
Balk,_. " "smi daima batı- tahdit etmek şöyle dursun, bı- de tasarruf yap:yor diye, hükO. ~e ıı;.ha =~~.~~l 0 .. a~~~ ~ çışı altında hız almaktadır. · · bu uçan şapka ile meuuI-

'ı .... ~elmel... lakis tezyit etmek istiyor.İtalya metin vaziyetini işkal etmemek ı .tısa .ı m ~ at Y.uzun ~~ - ELiF NA l "Neydi o evinizin hali!. diller. Şapkası uçan adam, 181>-
ı •3alfourun umuml harpten da Fransız donanmasına müsa- tir. Eğer konferans olmasaydı k~~tın :neclıstekı prestıJı te- C Asker gibi sıra sıra dizilmiş kol kasmm arkasında k()fal"Ü göz-
'• i .ra yaptığı işlerden biri de Yi donanma inps'ilda ısrar et- İngiliz Hükumetinin, yine-hem zelzule ugra~~tadır. Ba~ Al- tuklar. Bir konsol. Üstünde fa_ den kayboldu. 

r;- ft.ı.~-- tiğinden bu vaziyet karşısında de bu defa daha mühim bir me- ~~. gazetelen 1 ktısadi dik~- noslu bir saat, iki yanında güJ . 
• ;URne evvel W-....ug ..... t ·ı Am 'ka d h torlukten bahsetmekte ve Hın ili iki vazo. Duvarda. "Bu da İkinci bir şapka uçıışunamey-;:!,.rikonferansmda İngiltereyi ngı tere ve en onanma selede-akalliyette kalması mu , -

) •• ...:ı ___ 1• oldu. 0 ........... larında teıuilit yansamıiyorlar. temeldı'. denb_ur. g u, bu .hu. susta k. ~-unu. , , ·------ dan vermemek için herkes ba-
-· ..,........ _.._ ...-·- k d d · '"' -··-·---···.......... ···-. ···-···- ..,ındaki şapkayı sun sıkı kulak-ri İşte bet taraflı bir iti.lif ak- • • • e~sıı:ıı.n . en ısıne ver ıgı sala 1 Y 

!
•. :-=~~~ i~~= sö:; tine engel olan vaziyet budur. Schaht'm istifasına rağmen, h!yetı ıstımale davet eyleınelCte ten. sonra kuşların uzenne salı- larma geçirdi. O sırada biletçi 

ı ~,.. old Di""er taraftan Japonya ile A- Alman mecLisi Young planını dırler. verıder · iyiden iyiye faaliyete geçmiş bu 
lat kuvvetli bir hatip u-

6 
l'oX-anla horoz Avı tutar saıhibime getiririm. lunuyordu ki busamakta duran-111ı • ., bir kere daha göstenniş- . . tastik etti. Schaht'ın istif~aı ?a- ~~l~akika ~~ kan~u e- t; Bana yaptıkları eziyetin onda lardan iki kişi atlayıp gı'tti. ıı:ı..- tıle yazılan bu satırlara nıhayet berini bildiren telgraf bu ıstıfa- sasısının 48 ıncı maddesı fev-

j l!ta alfour yalnız kuvvetli bir voerirken ilave edelim ki: nın Y oung _pıa~ına karşı • bir kala<l~ zamanla:~ fe".'~~~de Toğan kuşu horoza demiş ki: biri!1İ. s~ .. Y.~~lar ~ Bunu gören kontrol, bilet-
' ltf değil, siyasi hayatta oldu Aarabistanda isy~n çıkar~! protı;st? mahıy~tı?de oldugu- tedabır al~sı ıçın Reısıcu~- - Sen ne ve~a~ız, n~ vahşı sahıbının gozunu çlkarırsm. Bu çiye çıkıştı: 
-~ .. ilim ve felaefe alemin müsı.1cil bir Arabıstan te~ıl~ nu bıldirmekte ıdı.__ • .. hura sa~hiret "..erme~ted.ıı-. hayvansın. Sah~ın, s_~ Y_tımur saı;: yara.!~~~- _Lafa daldın ... Yağlı müs-

\ .. aerlerile şöhret uyandımııt vadile çöllerde Türk askerlenm Anlaşılan bu muta.haza mu- Alm~ny~ ~ ı~tısa~ı .vazıyetın ?,d'.ln ç~arır, yıy~e;u~.ı, ıçece- oroz .,_,._ · teriler birer ikişer uçuyor. Yol-
\ıi ilimdir. Onun için Balfour- arkadan vurduran ve nihayet him bir amil olmakla ?eraber, mahıyebnı ıyıce _!>ilmıyor:uz. Fa gını venr, sonra buyur~~e şu- - Zatı ilin.iz, şişlere saplan- cunun biri kontrole gülerek: 

,ölilmü İngilterede yalnız si- Filiııtinde Arap ve Yadudi un- asıl istifaya sebep, yenı te~kil kat an~ak .fev~de te.dbırlerle raya buraya kaçıp sahı'bı~ ya: mış Toğanlar görmemirfiniz- _ Aldırma canım dedi, her '•it mahaf'l · · delil, ilim a- surlan arasına ebedi bir nifak edilmekte olan beynelmılel halledılebılecegıne daır kanaat mna çllkmazsm. Halbukı benı dir . vakit şapka uçmaz ya, bazen de 
1 t"ı . . d 

1 

tıçın .. le laırşılana tohumu atan (917-19) İngiltere Bankaya bir Fransızın umumi belirmeğe başladığına göre pek dağdan tutarlar, gözlerimi bağ- Fakat bendeniz nice şişler böyle yolcular uçar ... 
~191~:'1 e eessur sinin hariciye nazırlığını işte ~ü~ür tayin ~~~~~;k ist~nilme çok fena olmalıdır. layıp karnımı acıktırırlar, ~a- gördüm ki onlara horozları sap-
'ı- iı lalfounın ölümü mürwıebe~ b~ Lord idıwe ediyordu. sıdır. Öyle gorunuyor kı, buna A. Ş. ranbk mahzenlerde hapsettık- lamışlardı . Kulalı: miMfiri 

4 /!! acı acı da ders veriyorlardı . teşvik eden Cevdet Beyin ona ı verdiğin havadis doğru mu? amma ömrünün dfşa edilerniye- di, liman işi daha rahat bir İŞ· 'I f MUllget,,inedebl romanı: d Bu arada Fahir, hakikaten en tavsiye ettiği gibi böyle fevka- - Tabii doğru. Zaten bu işin cek, fakat yaşadıkça ona ıatırap tir. 
ivi işi yapmış oluyordu. Cevdet lide fırsatlardan hayatta bir ke ı encümene geldiğini evvelce söy ı verecek bir keder düğümü halin - Tabii, tabii, üzüntüsü yok 
Bey meseleyi biraz düşününce re geleceğine aklı yatan Fahir leıniştim ya. de dimağında kalacaktı . tur. Hele işe yaz sonunda baş-
vaziyeti bir sinema şeridi gibi 1 de bu iki başlı fırsatı kaçırma- - Ey? Yutıkundu. Dudaklarını wr- !arsan Antalyada güzel bir kış 
gördü, manzara şu idi: Fahir 1 ml'Ş, ik.i taraftan da on biner lira - E si, şimdi lıiman işini iha- dı, cevap .beldi yen Nusret Be- geçirirsin. 

B/Jrhan Cahil Cevde Beyle işi sağlama bağla-1 alarak piyasadan kaybolmut- le edecekler. Sen bunun için esa yin yüzüne baktı: _ Edebiyat tarafau bırak 
. diktan sonra kendi patronuna tu . sen hazırladmdı değil mi? - Kaçan iş iç.in münakaşa e- monşer .. Vakit geçirmeden İfC 

ll!':ilısPla bu muvaffakıyedni göa.. imzun: mektubwı hangi ell~r- karşı da mecburi bir tawr al- M~ele hakikatti . - Hazırlan~. Fakat artık dilmez, dedi. Y eni•ine baka- başhyalnn. Ben mühendialet 
eD gencin sizin gibi kıdemli den çıktığını ~ gecık- llllf, böyle bir tt!klif karşısında Ve bu hakikat Cevdet Beye böyle resmi işlerden sıtknn sıy- lım . , orada iken her ~e kaqt 

kurt olmıış iş adamlanm. medi. kaldığını ihsas etmitti. Ahmet kaçırdığı bu, muazıı:am işten nldı . - Evet :ııesMine bak•hm • liman tesisatı tebeiıiiıini de yap_ 
.- lroyması, muvaffakıyeti- Mektup her halde Ahmet Sa- Sami giıi kurnaz ve piş-kin iş a-1 daha ac:ı geknişti. Hırsından - Niçin yahut Ben de zaten onım için l8Dll tmnqtım. Demek lamnet pftıd1 
bu gibi işlerde bile ile temin minin elinden çıimuftı.. O da dmnı için bu vaziyetten ietifade ne yıapaçağmı şaşırmış bir hal- Cevdet Bey bili o darbenin geldim ya. böyle çıkıyor hal 
~ere bir denıi ibret olma- bu._ on bin lira veınhfti, fa- etmek en tedbirli yoldu. Bir de kolt~ta kıvranır dururken tesirinden.kurtulamıyordu. - Ne zaınım. bu iıhalel _Zaten öteki itte bir kaza-
t!·n kat işi de kazannuftı. İhale P. bafkatıı olsaydi beBci de bu mü- biraz evvel telefonla kendini a- - Bilmem, dedi, neticea ha- - Hemen bu ay i.çindel uğradık 'bi geli bana. ... 
.ce.det Bey sapsan olmut- nil aldığı, sinsi vaziyet o mefis- tecavn ve tantaicı kitibine der- nyan Nuaret Bey çrktJ, geldi . va çıkıyor da ondan! - O halde bunu olsun bçlr'- i:er1ıa bu !ticeye t:'yret etd-
-Blleri titriyordu. Asabı ~ tofeJ.!k ~ümler bütün bun- ha{ yol veıü-di. Ahmet.~ Cevd_et Jıeyin çel_ır~ndeki - Bu işte bir mu~ var mıyahm . .. . . . Ne ise dediğim gibi bçm it 

ıll!!G ııHıi yumupmış. kesil- dan ileri geliyordu. böyle yapmamlfh, kitibınm fırtına ızlen geçmenıtfb. Arka- amma anlıyamadnn, dedi, Nus- - Bu yüııde yüz hiılııim. i iıı çene yonnap lf1sam yok. 
j$i.. Cevdet Bey derin, derin içini kumazlığmı kendi maharetine daşı.nm bu~rişan halini gören ret Bey. Her halde senin mü- - Neden keşfettin? ç _ Bugün im ydiSI 
~un ant bir buhran ge çekti: ekleyip hUmmm baıına mü- Nusret Bey telif etti: hendi81er &anıl yanlış hesap çı- - Bimen bqka işi yapacak ıı.tkıntıdan ııen geeııe_,.n-ill 
;ıp gören Ferda Hanun -Atladnn, dedi. Atlattdarl kemrnel bir çorap örmüştü. Şu - Hayır ota hasta mısm? kardılar, muhakkak, Yoksa Ah- yok ta ondan? Öyl =~! 
Jtt1a yanma geldi. Genç kız Ve bu lurııısu yenmek için ei- imzasız mektup kıi, Ahmet Sa- Ona yandaki odaya geçmesi- met Sami zararına iş alacak ka- - Ahmet Sami gnıpu ginni. ııer. • · e yun . 

teY ııöyleıneden yüzüne bakı gara paketine sarıldı · mi tarafmdan yazıldığına şüp- ni işaret eden Cevdet Bey ba- dar budala değildir . yor mu? - H~ var ama de~md 
Al& Cevdet Bey elile bir 19y Politika aleminde çok komp- he yoktu, her tel'i ifşa ediyor- ımı salladı: İşin içindeki muammayı an- - Giremez. ha, bugthı rme raııtgeldim 

, Udığmı işaret etti. . Müva- lolar kqı:smda kalmış, çok hi- du. - Y oık bir şey, sıcak oda. cak Cevdet Bey bitiyordu. Fa- - Niçin? yor ~ 
jisini bulmağa çalıştı .. Fa- leler, hud'alarla çarpışmıştı. Fa Fahir şüphesiz on bin lira da Başunı ağrıttı! kat ifşa etmek işine gelmiyor- - Şimendiferle liman itinin - Kime? 

bu darbe evvelkinden daha kat iş hayatında başına inen ondan almış, buna mukabil Cev Yanındaki odaya geçtiler: du. Ne mühendisleri, ne hesap- ayni sermayedar grupa veril- - Hani şu granit şirketi 
: l2iı llı!t:li olmuştu. bu darbe onu çok s~rs~letti: det Beye yanlış şifreler göşte- • Nusret Beyin 9eli.1i onu biraz lan onu aldatmamırptı,. Bu itte memesine kanr vw. dürü C-emıJ vardır! 

politikacının böyle işler Hasnnlan onun bu ıştekı entn- ren bir h vem1e e dav e- ıkin etini : e • o dt Cevdet Bmn vüztl rildtl.. - Ha.L 
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Caz mugannisi Elilanıra 1 
--~~---Al Colson 

Sesli filmleri ikiye ayırmak" 
azıındır: 1 

Şarkılı ve şarkısız. Bugüne 
tadar şarkısız 'olarak gördüğü
nüz ye<>ane film "Aşk gecele
;,, filmidir. Diğerleri daima 
nı.:zikalı ve şarkılıdrr: 

Caz mugannsi bu ikinci kı
•lr'1dan bir filmdir. Sahne ter
•ibatı itibarile cok hakikidir. 

Al Colson se~i ve oyunu gü
!eldir. 

l\ffi,LIYF.T ('UMA 21 !'AART 

, 

I_ Ha/tada bir söz 

Çorba! 
ı Bir kac zamandır Beyog~ 
nun belli başlı salonlarının prı 
ram günlerinde büyük · ir hf 

1 cümerç müsahetle t'dil•yor. Bı 
dan evvel her 6ınemanın muı 
yen b"r gün.i vardı ve bug( 
ekseri Çar ·amba idi ;herkes pr 
ramın değiseceğı günü bild; 

'için sinemaya tahsis edeceği 

1 
manı bu nolttai 'ıa ~ekete go; 
ayırırdı Lakin artık böyle 
şey aramayınız ... Çok calıs• 
1 ıir f im için hir l1afta ılave 
tilı::ten sonra bu ilave h.ıftası, 
orta yerinde film çalışmama, 
~:ıslaymca yeni programa h<: 
lamak artrk adet oldu. Bu " 

1 
hurat,. progr:ımlannın da nt> 
dar devam edeeeğini kimse k 
tiremez. Badema sinemalar i 
program günü ve saati yokt 

Bu filmin mcvzuunun Yahu
liI:<;.e temas etmesi onun karak 
.erine tesir etmez. Bir s~.n'at 
!Serinde daima mestur maksat 
'ar aranırsa malfil olmıyan e
·er kalmaz. Al Conson sesli 
ıll':l aleminde yeni doğmuş par 

'ak "ıir yıldızdır.. _...-----fi 
:--VçüilıiTI (Operada) :ı 

" 8/r an için • /ilmlndttı • 
'•·--.--- • • J:i:1i.i••• Şimdiye kadar program güı:ı 
f Bır an ıçın (Meıak le) 1 nü oynatmamış olan yeg· 
...... ---------t.müessese 0 Majik ve en ç 

Filmin mevzuu cok basittir: !.... - C 
Bir Havra hanendesinin mu- .John Borrymore, o

ıikiye çok müstait bir oğlu var. mille Horn (Sesli film) 
~ir gün mutaassıp bab~sı çocu- Maruf sahne vAıı Ernest Lu
gu bir kahvede ~arkı soylerken . . . l bu filmde gü 

1 

Olaf ı:.:jord, İta ; gün deği tiren ~üessese 
Rina "Elhamra,, dır. 

. . . . Guya bu değişiklik karlı im 

k f · p fena bıtchın esc.ıı oa n 
~a alıyor ve eve ge ın k , 1 dağ manzaraları ve heyecan ' 
1alde dövüyor. Çocuk bu daya ze 

1 
d 

Üzerine evd,.., k~cıyor ve za- . lı sahne er var ır. .. . 
'llcınla iler iyc'"ek pek meşhur ' J ohn Barryınor~ ~uzel~~~~d; 
c· ı ı 'k" h' Mahalli sahneler ıyı ca -~ 

' >ır !ıanende o uyor. .a ın a- C ·ıı Hom pek gu 
, 1: . d _, H tt rılmıştır. arnı e 
<1 bası ıle a~gın-...rr. a a d' Fotolar çok iyidir. Mev-. ı· d ze ır. b·ı· r ,un tekrar eve ge ıyorsa a zu şöyle hülasa edile ı ır : 
le'1eI" barışmıyor. . Gen· adam Marlrns isminde bir hviçr:eli 

, ekrar ':ıabas:nın ~~ınder: u:-ak- dağlr geçen asırda Tontresına 
aşıyor Günün bırınde ıhtıyar kasabasında papazın akrabasm
'a'ti• '1' talanıv r. Havraya gi- dan olan Cigliayi sevmekte ':'e 
Jıp ilahi okuyam yor. kendisi de diğe; taraftaf :ıa 

1 
;sminde diğerbı~ kı~ taı:~ .'.11 an 

Vaziyeti büyük bir tivatroda sevi.lmektedir. Fılmm butun va
lk temsilini venneğe hazırla- k'aları bu iki kızın Markusun 
lan Caz hanendcsine anlatıyor hayatı üzerindeki tesirlerinden 
!ar Her şeyi bırakıp o akşam alınmıştır. En sonunda Markus 
"l:' cvm kebiT" bayramı şerefi- ile Cigiia bir cinayetl~ haksız 

•1e havrada babasına v kalet e- yere itham edilerek bır kar Çi-

li yor. ğı cıltmda ölüyorlar. " Caz mugannlsl • filminden 

il Harold Loy~'un hatıratı il 
Çocukluğum, ilk maceralarım, istidadım 

- San Diyeııoda ben bepinwej Bir pn ıtüdyoya gİnneğa karar! Hali kıskanmıyordum. Fakat n,.. 
beraber oynadım. Bana bir it bula- verdim. Makiyaj kutusunu beraber den herkese yardım eden talih bana 
bileceiiinizi ümit ettiın. diyerek mÜ· ıoldnn, sokakta makyajımı yaptım. iltifat ebniyorclu . 
racaat ettim. Öğleden sonra fiıünınlar içeriye si· Hi.li meoeleyi açtım ve nihayet 

Beni figüran obrak kabul ettiler. rerken peperlne takılarak stüdyoya kerriıan Halin oynayacatı filmde 
Stüdyoda öğleyemeti bedava idi; girebildim. bana da küçük bir rol vennei• mu-

bu ç'!k iıi~~ g~liy.?r~u. . . Kapıdan geç.n.en kalbim 0 kadar vafakat etti . _ . . 
Hali. ıozumun onundeclir. Bır ça- bızl clu lı:i prilltii .... ka Halle ben hırsız rolunda ıdik. 

dır albnda sıcak yemeklerle dolu ko- 1 dçarp~!!'.r ile _ -•- sulnu • Halle ıı-aber bir cüzdan çalacalı:ttlı:. 
b. V azl . h kika pıcı uya""" zann ..,._ a nuyoo-- ben "ki . elim. 

caman_kır m':,jdj F : k a ~. dum. Fakat ihtiyar adam, rahat nı- Asd iı.i Hal yapecekb ....::' ~ 
~e~ dmu .... b.m. . • r aç run bat piposunu içmeie devam etti. Ni- ! Halin oytuHIUJ"I . ~- bir y . 

ı ıçın e ıı ıtb. h et . de dİln 3u rol onun gay- ıçm vuıta 
ı Nihayet anladım. iki karpuz bir ay ı~er y · . . . ' idi. O vazli sahne olmak İsteyordu. 

1 

koltuğa sıfmıyor O zaman en met- Vbi~ aa.bne muavımnın .etrafında Hal rolünü tarif eden vazii sahn ... 
bur v. an çok stildyoau ol"'! . "Uni- d~~maga b&Jlad"": Rollen .dai_ıta~ nin sözlerini bir tiirlü anlamıyordu. 
verııal" idi. Bu müeıııeoede bır ıt bul- o ıdı. Her gun aynı ıuretl-; ıçen 1>- Nihayet vu:li sahne: 
mak için bütün ıayretimi ıarfetme- re~ek muavine yar.dım ediyordum. _ Anlanııyoraun1111. SJzm rolü ö-
ğe karar verdim. Nıbaye'? . za~~-den~ benden lru':" teki yapım, dedi. 

Günde sekiz saat Üniversal ıtüd- tu.~mak _ıçın fiıuranlııa kabul etti. ilk rolü almııtnn. Vazu sah• pek 
yosunun kapısının önünden aynhm- Gunde uç dolar alıyordum. memnun oldu. Talib bana nihayet 
yordum . .H~ halde muv&ff~ olacaiımdan güler ytizünü göstenniıti. 

Kapıcı çok nazik olmakla beraber emı.?~· Hatta buyuk roller. ...ıan Hal beni çolı: takti. etmiıtir. 

Bu eser hır Çe4c fılmıdır. Gus- Böyle de b\r rivayet var: İnti 
tave Machaty isminde bir Çek mm her tarafta modadan d" 
vazıi sahnesi ta.rafından çevril- tüğü bir sırada kar icin i 
miş ve tamamen Çek artistleri zarnsızlık göstermeyi tenkit 
tarafından oynanmıştıc. mek haksızlık olur desenize• 

Çok hakiki sahneleri ihtiva 
eden eser cidden kuvvetlidir. Larsen isminde bir otomobi 
Artistler çok muvaffak olmuş- tarafından kurtanlryor ve 
lar ve eseri canlandırmrşlardrr. '1astanede ona kendi kanım 
Bilhassa şatrano;. sahnesindeki nnga ettiriyor. Bilahire J ean 
çehre ovunları şayanı dikkattir. ha evleniyorlar. 
Ita Rina ismindeki Çek yıldızı Günün birinde Georıges S 
sinema alemi için yeni bir keşif der tekrar meydana çıkıyor 
added liyor. Fotoğrafi ve ışık İtayı gene baştan çıkarmağa 
güzeldir. Filminin mevzuu: lrşıyor, hatta muvaffalk oluy 

Namus'<arıbir şimendiferme- İta Georges'a kaçıyor ise de 
1 murunun kızı olan İta Georges cası Georgesi öldürüyor. 
Sander isminde biri tarafı;dan 1 Bu film "Melek,, sineması 
iğfal edilmi ·ve burun n,ticesi son göstereceği sessiz filmd' 
olarak bir ölü çocuk do·~urmuş- Gelecek haftadan itibaren 
tur. Kızcağız hu hadise münase sinema da Vesterin sistemi s 
betile kaçarken bir arabacının makine ile sesli filmler vemıi 
tecavüzüne uğruyor, fakat Jean başlıyacaktır. 

" Uçurum .. fi/miı:Jtn 

1 

kolay kolay kanmıyordu. Stiıdyonun aktorlenn çoiundan. ben daha 1)'1 oy- Filmin batlıca aktörü olan George 
içine girm~k adeta lngilt~ .!<"'alının !".Y•~ı zannedıyord."m· Bazen Periolat da beni çolı: beienmiıti. Bu 
sarayına ırırmck kadar ıuçtü. Bütiln ıçun ıçıme ıığmıJor: yerunde ~Ura· adam Rocha: 
öğleden sonra kaprnın önünde ümit- mıyorduın. Fakat kinue lıena dıkknt _ Bu çocuk ilerliye<f'k, diyerek mugarınısi ,, filminden 
siz bekliyor sonra nkıam "ıene hİY etmiyordu. . . beni tetviketti. ================,===-=======-=! 

" Caz 

I3u hafta · çacağıru ilan etmektedir. 

• • • 

ıey bulamadım,, diyerek eve dönü- . ~.da Hal Roach ıamınde diğer Günde bet dolar alıyordum. Faluıt 
yordum. . bır firuranla .~ıtım. Bu .. adam der- bir felaket olduı Uninraal mÜeHet• 

Y ~ -~kak.ta srı~a ve gazo~ ~- bal h.otW?• ıııtti. Hal, vazu sahne M. si sahipleri bet dolan çok gördüler, 
tan kuçuk .bır kulube vardı, firü- Kamgau~. tanıyo~d.u. Bu a~ Unl- 1 figüran ücretlerini üç dolara indirdi-

N ew-York •• , 1 Bunlardan 25,000 Amerik 
Kışın iptidasından beri Nev-15000 Almanyada, 4-000 İngil 

Bu hafta Beyoğlu sinemala
nnda oldukça kuvvetli eserler 
vardır. 

. . ranlar öileyın orad:ı karrnlarını do- veraal muesıeaesının en nufuzlu •· ler 
Charlie Chaplin Cıty Lıght yunıyorlardı .. Orada onlarla konuıu- damı idi. Bir filimde Hale mühim • 

ismindeki filmde yesil gözle~ is-, yor, bazen ben de orada karnınu do- b!r rol verdi. Ben daha figüran i-ı 

York ve Nev-Yersey de sli rede, 4000 Fransada, 2000 lt 
HAROLD LLOYD film makinesi olmayan 126 si- yada, 2000 İspanyada, 2 

nema salonu rl!kabcte taham- Rusyada, 1300 İsveçte, 1000 
mü! edemeyerek tatili faaliyet koslovakyada, 800 Belçika Elhamrada Al Colsanm "Caz 

hanendesi,, ismindeki sesli ve 
·arkılı filmi geçiyor. 

Melek te "Bi.r an için,, diye 
Operada Con Barimorun "u

çurum,. ismi~dek~ sesli . filmi 
tercüme ettıklen «Erotıkon» 
namındaki Çek filmi gösterili
yor. 

1 «Majik» "Kamerde . k~dın!' 
filmini bu hafta da değıştırmı
yor. 

FRANSADAı 

Vazii sahne Lovensteinin ida
resi altında "Şefkat" isminde
ki sözlü filmin Almancası imal 
edilecektir. 

• • • 
''Warner Bross" Şirketi 

•Kral locası» ismindeki filmi 
Aınerikada Alman sefiri huzu
rurja göstermiştir. 

• • • 
y Radıo-Corporation, New-
00;k~~ . Brotlway cadd~inde 

rt>~· a~ı 1ik s:o~a salonunun 
· ıru adrnı ya mi trr. Para. 

minde bir şarkı söylemektedır. yunıyordum. dım. . . ,,. 
Charlie Chaplin ve Ronald 

Colman kendi filmlerini mizahi 
bir şekle koyan bir İngiliz kum
panyasını protesto etmişlerdir. 

İNGIL TEREDE: 
Hallelujah ismindeki filmin 

iraesine Londrada başlanmıştır. 
Matbuat bu filmi çok methet
mektedir. • • • 

Amerikada imal edilmekte 
olan «Marseilleuse» ismindeki 
Fransa tarihine ait bi!yük fil_ 
min tarihi sahnelerine ait hata
lamı tashihi için çalrşrlmakta
dır. Mamafih bu filmin çok ha
talı olacağı ve Fransada beğeni! 
miyeceği zannedilmektedir. 

• • • 

1 

Conrad Nagel son 21 ay zar- 1 

fmda 27 filmde rol almak sure-1 
tile bir rökor kırmıştır. Fakat 
t"rtık bu san'atkann ge-ıç roller
de muvaffak ola-nıyacak bir ya-

• 

(Bitmedi) 

etmişlerdir. dır. 

Sinemacılık sanatinin inki- 1927 senesinde imal edi 
şa!I filimlerin adedi 1857 dir. 

Sinemacıhk sanatinin hay- ı . 
ret verici tarakki ve inkişafıBe Bunlardan 743 Amenka 
ynelmilel mesai bürosunun na- 407 Japonyada, 278 Alıt~an 
zan dikkatini celbetmektedir. ! da, 157 Rusyada, 166 l~gılt 
Bilhassa stüd ı d · de, 74 Fransada, 57 Çınde, 

. . . d" ykodar ha me~1aı şe- 'Avusturyada, 10 taneside 
raıtı Şl.fTl ıye a ar akkı e tes · k da · l ed'l · · 

· ed"l · d - "ld" nımar a una ı mıştır. 
pıt 1 mış egı ı. 

B 1 ·1 1 · bü' su Amerikada sinemacılıkta eyne mı e meııaı ro - 1 
t - "Ik .... ı· t"kl r na • lışan 225000 me e vardır. nun yap ıgı ı ,.a ıs ı e e , 

zaran bütün dünya sinemacılı- Studyoda 3000 figüran 
ğma tahsis edilmiş olan senna- binden fazla artist vardır. 
ye mıktarı 4 milyon dolara ba- İ ·ıt d · 1 
1
. 

1 
•~-d ngı ere e sınema ame e 

rg o maı«-.. ır. . k 70000 d' nın mr tan ır. 

Bu sennayeni.n yansı Ameri
kadadrr. 

Sinemacrlrğa Fransa 2 mil
yon frank, İngiltere 70 milyon 
sterlin, Japonya 12 milyon yar 
(300 milyon altın frank) Alma-

Fransa südyolarında bi 
den fazla artist, ve am 
4000 figüran vardır. 

Almanyada en mühim si 
ma studyosunda 4000 1kişi 
lunmaktadır. 

1 nya ise 45 milyon mark tahsis 
,etmiştir. j Amerikada 6 saniyede g· 

1 terilen bir film bir saatte i 

l 
Elyevm biltün dünyada/ edilmekte ,., J(}(ltl dnl ra 

- U_QM_fÜllanıa aal.cwı11 VJt;r.ti :llrJ,1.JÜd::wiu.,~-
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yti D Y agı i Sf i hsaJa. f I b U Emı•a•n•ett•.---..-M•ll•te•fe,•r.•.,.l•'ll•H.•. -llml!'lll·~·tl•ll y•e•tt•e--

~!~,he her tarafta fazladır Bir senede Kadehle içki Yollar 
; •pıl cn son i tatistikler ve tahminlere göre 929 - 930 senesi 

.. y"g· ı cihan rekoltesinin geçen seneden 300,000 ton fazla ' 
ı n: r 

Mezbahada kaç 
hayvan keailmiş 

Satışı müskirat ida
resince menidil~cek 

r '. 11un iç ndir ki zeytinyagı fatleri mütemadiyen düşmek-

~i 1 

11

ıene- satılamayıp elim zde kalan zeytinyağların 2 milyon 
' 

1 lduğu anlaşılmaktadır. 
ri 1 

~ ı .... • • • 
1
: · lı ;orsada vaziyet 
J' 

· ,"-· . bortıada İngiliz lirası 
~: ;

1
1', 'ı kunışta açılmış ve bir a

r ~ 034 'kuruşa kadar yüksel
i f' •· sonra 1033,5 kuruşta ka

ı ~ ıştır. 
, , 'f:lf13,98,5 Altun 955 kuruşlar 

1 
)'. {'uamele görmil§t!ir. 

Fiatlerin daha ziyade düşece
ği ümit ediliyor. 

Yumurta fiatları 
Yumurta fiatleri fırlıyor. Bir 

hafta evci sandığı 35 liraya satı 
lan Karadeniz malları şimdi 

birdenbire 49 liraya çı'kıınıştır. 
Afyon mallan da 56 liraya satı 
lıyor. ~ ' ,: ~i Et ucuzluyor 

1~ '= <iınUe Andaolunun muh- Yumurta fiatlerinin fırlama-
) 1 .. ıl 1 .rlcrinden koyun geliyor. sına sebep ihracatm artmasıdır. 

• 1 ~11 ·, altmda bir kaç kasap 60 En ziyade ihracat Pire ve Tri
ı •i ~it karaman koyunu satı- yeste limanlarına vakı oluyor. 
1
• ı t' ıt Gene Asma altında en Marsilyadan da büyük sipariş-

,,, ., et 70 kuruştur. !er haşlamıştır. 

:-'·~·~--------------

Hariçten nekadar kesik 
k 11y van gelmiş? 

/rkller kapalı şişelerde 
ıahlacak 

Mezbahada 929 senesinde bir Müskirat inhisar idaresi, sa-
sene zarfında 634,629 hayvan tışıru çoğaltmak maksadile ha: 
kesilmiştir. Bu miktardan zı tedbirler alınmıştır. Bu yeru 
234,068 erkek karaman, 37,479 tedbirlere göre içkilerin üzer. 
dişi karaman, 69286 erkek da- lerinde yazılı fiatlerinden fazla 
ğlıç, 9,583 marya, 50,091 erkek sına satılması menedilecektir. 
kıvırcık, 33,500 dişi kıvırcık, Küçük şişeler mevcut olduğu i-
31,020 erkek Jctl keçi, 9674 ü di- çin kadehle açık içki satılması 
§İ kıl keçi, 4174 ü tiftik erkek da menedilecektir. 
keçi, 48 tiftik dişi keçi, 118•666 Badema meze verilmiyecek, 
kuzu 524 oğlak, 17150 yerli ö- mezeler ücretle verilecektir. 
küz, 4063 ecnebi öküz, 7396 Kadehle içki satılmasının 
yerli inek, 388 ecnebi inek, 2168 men'i sayesinde kaçak rakıların 
erkek manda 1470 dişi manda, da önüne geçileceği ümit edili-
1024 dana, 909 malak, 2 deve, 
7 boğa, 1195 erkek domuz, 763 yor. 
dişi domuzdur. Bunlardan baş- 5 Yunanlının davası 
ka 1929 da bir sene zarfında ha Dün Muhtelit Türk - Yunan 

Na/laca tefttşata 
devam edilmektedir 
Bau do.syalar tetklll için 

celbedildi 

Nafia yollannı teftiş etmekte 
olan müfettiş Şefik B. tcftişa
tına devam etmektedir. Mümai 
leyh tetkik etmek üzre bazi do
syalan oelbetıniştir. 

Aygır bedelleri 
Karacabey harasından alman 

aygırların bedeli dün miıhase
bei hususiyeye teslim edilmiş
tir. 

liafk konferansları 
Üsküdar erikek orta mekte

binde - talebeye mahsus kon
feranslardan ayn olarak -halk 
için tertip ettiği konferanslar
dan "Verem hakkındaki" çok 
mühim konferans bugün saat 
14,5 ta Üsküdarda halk fırkası 
binasının y>enİ salonunda Dok

l\lt'\ sı m;n iki hıiyuk fi'mi bi rden : 

G~NAH ~OKAGI i 48 KAtO:M 
EMİL YA ~İNGS ! BEBE DA \IELS • tarafınd an fcvkıılad~ drnnı : t rafından m u t -ımel 

GundJz· ı , 3, 5, 7 gece 9,1 2 da ,....,,......,-v"V'"-..r 

.. ~~~~---~=--:=:-:~~:".."=~~ 
Bugün ELHAMRA SİNEMASI D \ 

Seıli ve şarkılı fo ııılcr meyanında er azım muzaffe rıye tl e rı r.o· '.l 

CAZ MUGANNlSt 

filminde dehaktr 

l 0,45 de tonzi!Aılı fi atla matine 

Dünyanın en mükemmelleri olduğuna ştiphe ofmı yan 

WESTERN ELEÇTRIC sözle makiııclerile 
teçhiz edilen MELEK SfNE"IASI 

Paris Opera komik ılvaırosıından ANDRE BOJE nln tem< 'ı 

SAADET YOLU 
Fran<ızca tamamen <ilzlil ve şarkılı büyük fi imin ' ' •<•.!• har •ul.ıd e 
sözlü fim tesisatının resmi küşadını icra edecektir. 

:. : ı ~~naf Bankasında içtima ; ı,A 

riçten kesik olara.J: §C'hrimize mahkemesinde beş davaya ba-
38,~13 kuzu 887 oglak, 2 er~ek kılmıştır. Bunların hepsi Hü
keçı ye .2 tane de e~ daglıç kfımet aleyhine açılmıt dava
gelmıştır. Gene aynı se?e zar- lardır. Avukat Solon Ef. tara
fında hasta olduklan .iç~n ~~t fından yazrhanes1nden miısade 
b~h~da 1012 hayvan ıtlaf e - re edilen eşyasının iadesi bak
mıştır. kında açılan dava tetkike hıra-

tor Osman Şerefettin Bey tara p•11111111••-~1111--11111••-1111111111111~--~~~lllll~~ 
fmdan verilecektir. L o R .A L A p L A N T E 

Konferansta halka vereme 

~;: ~ianbul ıneb~usu Haydar Bey kılmıştır. Harikliya tarafından 
gene bir eşyanın iadesi hakkın 
da açılan dava karara kalmış 
tır. Jorj namında biri tarafın
dan da müsadere edilen gayri 
menkul emvalinin iadesi hak
kındaki dava da talik olunmuş-

dair resimler ve levhalar da yakında ELHAMRA SİNE~iASININ 
gösterilecektir. 

,;r :1ı ıneclisi idare)Te aza oldu 
1 1 ı 

Hatiçe hanımın 
cevebı 

Her on beş günde bir veril
mekte olan bu konferanslardan 
Üsküdar halkı çok müstefit ol
maktadır. 

Konferanstan evel ve sonra 

gôsterecegi sesli ve •ozlll filmlerln en muazzamı olan 

TEMAŞA G E !ti i S t 
filminde tarlı •·i yliyor. dans ediyor, konuşuvor ,!: h af Bankası heyeti umumi ı Bundan sonra senelik rapor 

~r \ tin toplanmııtır, İçtlır:a: okunmuştur. Esnaf Bankasının ( 1 inci sahifeden mabad ) 
11 ·:-a ile çıkarılan Uç meclısı geçen sene safi kazancı 8920 ihtimal yaşlı adamlar, evbark Üsküdar halk fııbsı bandosu .. ---------~~~-~~~·t1•-1111•ım:ı:=.-~ 

tarafından güzel havalar çalın- Dün akşam ASRİ S1Nl~'1AN1 ' • 
1 ,uası yerine İstanbul meb liradır. sahibi kadınlardır. Bu kabil mec 
l I• dar C ' tf ' ) d 1 kk k ı. •J ay. , emıye um~- y enl tezyit edilen se~aye. lis er e ev enece ız veya er c-
, ı lediye lizasından Tevfık . . . ğin biribirile tanışmağa kalkış-

tur. mak suretile halkın mahzuziye-
lrac•ine başladııı 

• : ~ · i . ~'nka mUdUrli Faik B. !er den Emanet lOO hın Iıralık hıs ması çok defa faydasız olur. 
Lf / :p edilmiştir. Mtirakipliğe se almıştır. . .. 

1 
Arkadaş muhitine gelince: 

• p~\durrahman Naci, ve Ema B~nkanıı: bu sene faaliyetını ' mesai arkadaşlan, iş başında ne 
E ';ı: ;ı.haıebecisl Nur Beyler ae tevsı euııesı karar altına alın- konuşabilirler? Olsa olsa günün 

Madam Mina tarafından da ti~ hİ2met edileceği haber a
ayni şekilde açılan dava ile lınmıştır . 

Konstantin Jorj tarafından ika- !fll••--------1! il me edilen davalar da ıkarara RugQn 
NAlVIUS KURBAıTI 

kalmıştır. -----
•ı)·~ tir. mıştrr. yorgunluğu, gUnlük işe dair de Postada tadilat 

. • dikodtısu gibi şeyler .. değil mi? Jstanbula t 13 merkez el ,ıı ı ; , ı,;por !tiraf etmeli ki, bizde kadın- tabi olacaktır 
ı,•1 1 11 1ı erkekli bir arada vakit geçiri-
, ~ 

1
•t len muhitler yoktur, teessüs e- Son gtinlerde posta idaresin-

! ~:;.~ıUgünkO ilk maçları ~:~;,iştir. Olsa da.pckmah- ~~,;::~~ı~:ı~k~~,ı;tvetebe<l 
t:· .ı • Esasen 0 kadar meşgulüz ki, Edime posta başmüdüriyeti-
1' x nin ilga edildiği dün Posta baş 
', E • ahbap arayacak vaziyette de de 

l n·~ı ' Beykoz - Besıktaşla ğiliz. Şuhalde kanaatimce: Biz müdüriyetine tebliğ edilmiştir. 
a tt.~' . .'l daha biribirimizi tanıyacak ka- Edime ba~müdüriyetinin bil-

i 'T { l k ı tün merkezleri İstanbul başmü-ı , ı atasaray- e a 1 e ar..;:ı aşacak dar vakit bulamadık. .. . . d . . ·ı . . c • ~ A , k'ld · d. 1 1 dunyetı aıresıne ven mıştır. 
' ~ 1 • ~ . vrupaı şe ı e ız ıvaç ar -
. ; ar .. . çin olgun değilir. Bu tadilata göre İstanbul 
;«. i ·~ Takaun stadyoınunda cak takımların soo. haftalarda S b k k k d basmüdüriyetirun merkezleri 78 

ı .a •--dan iıkisi daha ld onra en, er e ve a ının · ,_ __ 
( ç, ç,....uı _Y~- e e ettikleri neticeleri yazmak uzun bir tanışma devri geçir- den 113 e çıkmakta ve 111ududu 
rl • lktır. Bu maçlardan bınn la iktifa ediyoruz: ki b .. b. 1 , . d . d t da Geyve Akhisarından Trakya 

" ·~}eykoz • Befiktat, Hcind Beykıoz: Galatasaraylı 2 • 2 me e klın ır ek~nı< der~?li en Ea- hudutlanna !kadar geniglemek-

Maji~ Sineınasıo~a 
senenin en büylık munffa

kıyetini ihraz eden film 

laıner~e ka~ıo 
:'lfomessllkr~ \'JLLl FRlÇ ve 

C ~:RDA MOR CS matineler 

saaı J, 3,4:\ ve 6 l ·4 de 

HARRI T.ITKE nfn temsili 

PAR 1 S 
KOKOTLARI 

sesli ve farkılı fılm 

ETUAL sinenıasında ı 'Galatau.ra - Vefa wum bc-L nryaca arına anı egı m. v. . B d V b .. 1 J: Y ıauer. lenmeden evvel hep iyi tarafla- t~?~r. .u .meyan a ~ . 8Fu-
;'~· Bet14ctaı: Fenere 2 • 1 gllip rnruzı gösteririz. Bir dam altına durıyetinı~ de Ilga edildiğı söy parlak muzafferiyetler! gôrmek· 

, -ı~ll"taaaray talnmı, bu ıene Vefa ile 3-3 beraber. girilince büt!in kusurlar meyda Jenmektedır. ıedlr. Gidip görmekte kusur eı-
J. ·nliği zaaf aamıe, denile- Galaaaray: n-lktaıla 1 - 1 k s k b .. 1 d k y . t k etıı· mektup me\.·iniz. a1~ bUtUn maçların merak be her F ~ na çı ar. a ın u soz er en a unams ana ıym 11 .rıli oldu· Meseli bu-'•~ldl ~fa: Fenere S -

1 mağlllp. dmla erkek arasmdakı anlaşma- Şimdiye kadar postalarımız - •--------• 
J ., · 6

""" ..-e · enere 4 • 1 mafHlp. nın aleyhinde olduğum manası- Yunanietana 'kıymetli mektup ~!.i•am11!1!11111!!1•111!1!1•~1!111-il! 
' • ;tr için futbol meı:aıclılan- İateraeniıı az tıu neticelere nr çıkarmayın Ben sadece anla- ve paket kabul emıiyordu. Bugün büıUn şehir ehıllsl. çar. 
l ıt.•!e d"•tineceklerinl tah- bakar·'- k-Aj k-d· ' •-L , • . o·· .d .. · · • •ambt akş•mındanhcrl bütiln 
1 ı .. i'!__ _ uıı • • - "'ıu ~· ınıze .....-ı- şabılmenin kolau hır şey olmadı un mu unyetı umum1ye- ' 

1 ... =nek yanlıg olmaz --'-1 --d bul d ' dillere destan olan 
, · 'il • maıı<>ı e un unuz, sonra a ğını i.zah etmek istiyorum den gelen bir emirde 1 Nisan- I 1 İ 
" tı/ı.latasaray takımllıe beı"a- bugün stadyomda öğreneceği- . . ... · . dan itibaren Yunanista.na paket B R AN Ç N 
~ '19 .kalan Beykoz, gene Oa!a- nlz neticelerle doğru olup olma - Hanım efendi, kuçuk hır ve kıymetli mektup kabulü bil 

I• ı l.ıyla berabere kalan Beşık- dığmı mlıkayese ediniz sual daha? Kadınlar koca oh. d' .
1 

• ti ı i F.ROTIKOI\') filminin milnıesstlleri 
'' IT.4. RNA ve Ol.Al' FJORD u 

.5e,· retmek i.izcrt: 
ı l r nıısında acaba ne netice · s G rak hangi meslek erbabını tercih ın mış r. --··::;~·!!· 
~ · ~?" . G- B k a-ı·ı · etmelidirler ve bu günlerde en 1 rC'"I) ~~ ;ı;.en hafta Feneııbahçeye ureş, .o s, . u e, ziyade hangi sınıfı tercih ediyor' ~[.ıJU7R . ' . MELEK Sinemasına 

•' ?: iıp olan ve gelecek hafta Bedenı terbıye !ar? ı ~'rtllJ#l.J şiıap rdccekıır. 
'.~:tbahçe ile tekrar bir maç ki 1 Hatice Hf.nin dudakl.armda i,. lltveıen: .SPOR ve GE.c\;ÇLIK 
111 ı,ak olan Galatasaray, bu- mera 1 arına haiıf bir tebessüm belirdi: •• • sert.i filmleri Matine ıuıleri .... ı D ğ ı ı. 3 ı.-ı, s 1· 4. 7 ı - 4 ·~ , ı 1lfefa karşısında, acaba F~- stanbulda alafranga güreş, - Karak~er mese'.esi .. Her Un ÇI nenen er il -• 

filmini LF.VIS STO. ·, DROTI SF.BASTE:\ ve JO:'\ ı\ \ 1\ llRO\"°'· 
nun refakeıil e bir ı u rcı i fevkalAdede temsil edeı JON S 1 BERT ve 

GRETA G.t.RBOyu görmek saadetine nail ulıncş ola ı k h · iıles l 

heyecandan titr~yerek teessürden ağlayarak <inema <: · • ı ıc-k ımlş· 

tir. Ekranın bu iki devi. birbirine karşı hesi edik eri deri <ı <im •J e 
kodor bi'vle kuvvttli ve hevecanlı bir surette t ~ıde rım -n 

Yannkı cumanesi akşa"' s.ıat l!J ,.; ı da 

F R A N S I Z 1'1):' ATROSl .'l>A. 
Meşhur macar viyolonist 

J O S E F S Z 1 G E 'I' t 
• ıarabndan birinci resitali verilecektir. Pi\'anoda Muii.wo l\J,. ~·· ,\d< ıll 

Ilallts 25 Mart ulı alcşımı ,·eda k1>nseri 

~ Bugün bıitün ,eiıir ehalbi , _ _,.._ 

OPERA Sineması n 
Göstermekı~ olclujl;ı: Jon Barlmor un kmsb 

< UÇ URU 
muhıc~em •••il fllmır.I 1:ormeıı;e giımelldlr. J 

lJAveten; Bugün saat 16,1-2 matıneslle suv - ~ 
rede Mis Arlzona ile mıyeriııdekı ıı; ı ,;ıel arti r bclıı ) 

r..~"' lard ıın IPiire1'kep re\"li bey'cPıin \ar.ete n· :ıı nl.ır·,......,,..., / 

,~ın iki b~ıük yıldızı 
J !VAN PETROVIÇ 

IMH:RATOHlt;A 1. ' \ l Z( (,(.' 

1 

i 
ve 

iL DAGOVER 
ÖntimüıdeK I p~rşcrıbe ak ımı 

ASRİSll\E~IANIN 

zen~n ve muht~~em fiimlndc 
ırzı tdım cdcctk tir 

BlLA İSTİS ' A !! 
herkesi h~yreı içındc bırakacak '. e; karşısında uğradığı mag- boks, atletik jimnastik ve gtille kadın. kendı karakterme, meşre Dr. s·hLEYMAN SIRRI 

\·!!etin devamını gösterir bir kaldınna öğrenmek isteyen he- bine göre koca arar. Her hangi 1 - 1758 numaralı otomobil; U Rüsıereceği 
j i ıe mi alacak. yaksa gelecek veskarlarla vücutlarını takviye bir meslek erbabını diğerine ter. Divanyolu caddesinden geçer- Cumadan mu.la her zaman (ge· ı a•••ll•-•ı•-••-ıılıi------=1111-B!ıcm-• 
.• !! için Fener'i düşündüre- etmek isteyen nahif bünyclile- cih etmeği düştinmem bile.. ken Battal i•,minde bir hamala celeri de) hıanbul Alemdar Sıhhat ''Milll 1 1 "-1 1 1 

harlkulAdc bir şahes.,dir. · ı~ kbir mli'llaffakiyet mi gös rin ve yaradılışlan itibarile ka- Kamil bir insan, her m~;lekte çarpmış, yaralanmasına sebebi- Yurdunda dahili hasıaluı tedavi eder. ye n n e!ll en C8 er 
l - ek?" vi ve gürbüz vücutlu olup ileri- ilerliyebilir. Maksat, ekmek ka- yet venniştir. Yaralı muayene- 1 2 3 4 5 ~ 7 8 g 1

' ie lik maçlan, hazan da ta- de bir şampiyon olmak ihtimali ! lıanmaksa bu her sahada ka- ye gönderilmiş, şoför firar et- flMR!f1AHE11 Tepebqı Ti- O =+:4:J' ]~~~~ 
f· llll!dedilemiyecek neticelerle olan gençlerin klübümüzde ta- lnılır. Yeter ki, kazanan erkek miştir. yııroıanda 1 

ili• r f . bugün maline _•kilde şayanı dikkat sual- ım ve teroiyelC1"ine mahsus azılet sahibi olsun. 2 _ l567 numaralı diğer bir 
5111 

IS-30ıla 
•I yol aQ111ıştır. meccani kurslar açılmıştır. Ar- Bizde evlenenlerin bir ço~u otomobil, Çarşıkapı tramvay 

lj .;eneki lik maçlarının, kuv zu edenler Pazar, Salı, Perşem- sadece evlenmiş olmak için evle caddesinde Mahmut isminde 
• ~:ve zaif takırnlann az çok be günleri 5 ten sonra Fatihte rurler. Bence bu hiç dogru de- bir esnafın yaralanmaeına se
', I ~:,ı..ır etmiş olmasına rağ- Haliç idman Jdühüne müracaat ğil. Hayat arkadaşını intihap et hep olmuştur. Otomobil şoförü 
., · her zaman haklı bir me edebilirler. 

• • meli, ondan sonra eı·lenmeğe Aşot yakalanmıştır. 
il .ıı~ıyandırmasınm seb i, ta- karar vermelidir. 
,·3 )ırınbiristikrar muhafaza Yollrurtbol fakat pahalı 3- Kadıköyünde Söğütlü-

Demeleridir. Bugün herhan F> Aksi halde bu izdivaç, daimi çeşme caddesinde Raşlt ağanın 
1 Çıı· takım karşısında büyük Silivri ve civarından buraya bir hayat arkadaşlığı olmaz, a. arabası da bir çocuğa çarparak 

ı .(ıaglfıbiyete uğrayan takım külliyetli miktarda yoğurt sev- di bir ticaret işi olur"' yaralamıştır. Çocuk tlp fakül-. d~' ayni ayarda bir takıma kiyatına başlanmıştır. Bir iki M. SALAHADDİN tesine gönderilmiş, arabacı hak 
,., geliyor. Bu ademi istikra- hafta sonra daha çok mal gele- kında tahkikata ba~lanmzttır. 

• 4rbabi buna tahsis. edilecek cektir. Anneler birJiX-i 4 - Akaarayda oturan Em!-
• e· 'aka leyi baştan ba~a dol- Bundan başka Manisa ve İz- 6 ne H. isminde bir kadın dün 
.,.. ı:ak kadar çok ve muhtelif- mirden de ş.chrimize yoğurt gel Himayei etfal cemiyeti anne Beyazıtta tramvaydan atlarkco 
-i mektedir. Halbuki şimdiye ka- ler birliği Pazartesi günü sene- }'ere d~ilt elinden yaralan-
111 1 yüzdendir ki bu senenin dar buradan İstanbul piyasası- lik içtimaını akdetmiştir. mıştır. 

ı > ı. ~ı hakkında mantıki esas na yoğurt gönderilmezdi. T t J be . k . K d • 
· ıa;rcsinde tabm:nlerde bu- Şehrimizde yoğurt fiatleri ıp a e Si ongresı apıcıyı ÖVIDUŞ 

1 r 1ai imkfnı kalmamı tır. pek muhteliftir. Balıkpazarın- Ti.p talebe cemiyetinden: Gümüşsuyunda bir apartı-
1 

11
.tgünkü maçlar için de ayni da toptan fiatler malçok geldi- 22/3/930 saat on altı buçukta manda oturan Nizamettin Bey 

. 'ele mevzuubahstır. ği günler 35 kuruşa kadar dü- tilrk ocağında senelik kongre- k.cndi emrini ifa etmiycn apar
. mun için hiç bir tahminde 1 şüyor. Gezdiricilerle mahalle mizi aktedcceğimizden azanın t~an ~a~ıcısı Murtaza ağayı 

ı arak hu üı::ı ma a a- b kkall · 

hlt. V 11!1 Rıza 

ve akşam 
5111 21.30da 

Evdolıl 

pazar 
lıomedl 

4 perdı 

Nuledonler: 
Bedia Muvah· 

.. Jandarma lmalfthane mlJdll 
rlyetinden: 

8-12 Bin ge~m at ve ester 
nalı 

1- 2 Bin kilo mıh. 
Y okarda yazılı olan nal ve 

mıh kapalı zarf munakasa ile 
aatın alınacaktır munakasa 5 
Nisan cumartesi günü saat 14 
te Gedikpapda 1malathanede 
yapılacaktır, şartname imalat
haneden verilir teklifnamenin 
tarzı imlası şartnamede münde-
- -· 

Bııc&akl yal 
lilllmoee•lıı 

SOLDAN SACA: 1 
1 - Ceniıin akıi (3). Aıtk usan-

clıran (3). 
1 - Bollük (7). 
1 - Nota (2). Beyırir (2). 
4 - Suda yumup.11111 ekmek (5). 
a - Nida (2). Zaman (2). 
C - Düzııün olmıyan (S). 
7 - Payc!oı (4). Efgan (4). 
8 - Ekmek (3). Stcakta döktüğü

müz (3). 
9 - Boyun akıi (2). Ekmek (3). 

Dlakl llllmecemlııla 
lıallodll mit .. kıı 

YUKARDAN AŞACI: 

1 - Nota (2). Katre (4). 
2 - Kalın kumat (3). Tahmin(J). 
3 - !'(ota (2). Ayağın allı (5). 
4 - Kuru çemen (2). 
5 - Acemlet"İn bayramı (6). Nidı 

(2). 
6 - Ekmek olan (2). 
7 - laıifham (2). Tuvan (S). 
8 - Cet (3). Cemi edatı (3) • 
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Haşarat canlandı, sinek, tahtakurusu ve bütün haşarab yumurtalarıle kat'iyeı; j. 
inıh den yalnız FLIDA HASAN dır - yarı yarıya ucuzdur. Her yerde arayınız. KutUSL' '. -- a e ve pompası 75 kuruştur, 

~ıt. Üçüncü icra Memurluğunda 
Bır deynin temini zımnında mahc 

euvOK KLf SELjMSAHjBj OLANLA ~eJriseıaTn 
-----------

ve furuhtu mukarrer on dört kale.t 
e§yayı zaidei beytiye 25 Mart 9. 
salı günü saat ondan itibaren Şchr 
mininde Saraymedanında 6 numara 
hanede .açık müzayede ile satıiacağıı 
dan talıp olanlann mahalli mezkur 
memuruna müracaatları il3..n o'-.ınuı ~ T1Jl18E rtilNGUI~ l :DAiMA \ 

Merkez Acentl!l; Gai.ua köprü 
basında, Beyoğlu 2.J!i2 Şube 

acenıesı: :\lahmudlye l laru ılımda 
lstınbul 740 

8. inci TERTiP 3ÜNCÜ keşide: FORD ARABAS1NJ ANTALIA P~STASI 
Dr. ihsan Sami 

Gonokok Aşısı 
11 NiSAN 193~ 

Keşideler; Vilayet, Şehr~- iNTjHAP EDERLER , 

(Anafarta) vapuru 2J Mart 

pazar l Oda Galata rıhtımından 1 ! 
1 

hareketle !zmir K•llhi'< Bodrum 

Belsor;ukıuıı;u ve ihtı•itatınJ 
karşı pek tesirli ve t11zc aşıdır. 

Divanyolu Sultan 1\lahmut 
türbesi karşısında :\o l ~'l 

maneti Defterdarlık, lş, Zı
raat, ,r~ Osınaı1 lı ]3anlcaları 
J\ılıırakıpları ,,e halle hıızu

ruı1da yap1lır. 
Büyük ikramiye 

40.000 Liradır 
Her keşidede çıkan Numara· 

lar tekrar Dolaba konmaz 

~ .. üarülftinun llukuk ·Fakültesi müderrislerinden ... , 

~ MIŞON VENTURA .. ~FEND~ 8 i'\. ıu ı 
~ YB.7.ıbanesini Galata Karaköy Palascı uçuncu katta 7 ..... 

....... odalara nakletmiştir. Tel. B. O. 
4488 

• -· .. Bir Elektrik mühendisi muavını veya 
Fen memuru ve bir tercüman aranıyor 
Kayseri Elektrik Türk anoniın şirketin<len: 

. 1 i ı · den anlar ve schir 
1 - ~lcktrik \"e rcsım ve P An > erın ' 

"d muktedir bir mü· 
dahili elektrik şebekesini tesis ve ı arcye 

hendis muavini veya fen memuruna. 

1 
~ 

.··~· 

(_/~' 
Rados Fethiye Flnik~ Antalyaya 
~idecek ve diin İit! mezkiır 

iskelelerle blrllkte Dalyan, Mar
maris, Sakız, Çan~kkale, Geli
bolu ya u~rayarak gelecektir. 

inşaat n1üteahhilerine 

1 

r alornda: Biri kaplıcal:ır· 

da ah~ap , digcri 'ahildc 
kargir olmak üzere ikı 

1 

lıina inşa olunacaktır. Bu bina
ların tckın 1 ı rıalıı:mcsi idare 

tarafından \"crilnıcK suretilc 
yalnız ameliyesi mcv~ii mü· 
nakasa} :ı kunmuşttır Yel'lni 
munakasa 2;, \!art pazar günü 

saat l 3 tc olup talip olanların 

şarrnamc ve projeleri giırmck 

uzere her gun ve münakasaya 
iştirak için de 0 1 O teminat 
akçesini hamilen ynmi mez
kiırdc fcyazım müdüriyetine 
m~rac:ıatları . 

Boz~H1ı pn~lrn 

Dr. Horhorunı 
Beyoğlu Mektep sokak . 'o .ı. 

muayen e sabahtan akşama k.ıd:ır. 

Doktor A. KUTİEL 
Gizli ve cilt hastalıkları mi 

teba•sısı !(ara.köy börekçi fırı 
1 
, sırasında No 34. 

T. Ta. ~. Pul satıl 
~oınisyonuo~an: · 

TaKsa JUlların~an 1";9 

senesi 
1 1892 parti si, l ·!'\isan9JO salı gün 

2 1901 • 8 • .. • .ı 

3-1905 • I~ 
" " • • 

4-1908 • 22 • • " • 
5 1909 • 29 • • • " 6 1913 • 6 :\lıyıs • • • 

l\lüzayede ile satılacaktu 
Talip olanların o tarihlerd• 
saat l 4 de kadar lstaabultlı 
Caıtaloglunda T. Ta. C. 1. c 
katında satış komL~yonunı 

müraccatları. 

• 1 

.6. 

2 Tu .. rkçe muhabcrat ve knni ıcn.:cme 
- Almanca ve 

le · k" · · idare edebilecek bir tercümana ihtiyaç FORO MOTOR COMPA:"'Y EXl'ORTS I~C. J 

( C.El.lBOLLl) vapuru 23 
mart Pazar l 7 de idare rıh

tımından hareketle Gelibolu 
Lapseki Çanakkale lmrot. Bozca 
adaya bridecek ve dönıişte 

Çanakkale Lapseki Gelibolu
ya uğrayarak gelecektir. 

Ecnebi men1leketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara n ve yazı ma ·ınesını . .. 
va d ·r ı· 1 • tekliflerini ve talep edeccklerı ucret ve r ır. a ıp crın 
tahsil derecelerini bildirmeleri i!An olunur. 

lerlıl ~:io
1

ııarı 11 liınanlan umumi i~aresiu~en: 
Milli iktısat ve Tasarruf Cemiyeti _t1";_rafında_nN~? nısan 193_0 

tarihinde Ankara'da açılacak olan Mıl. ı san~yı um~e serıp
lİnd t h" d"lmek üzre Ankara hattıle dogrudan dogruya ıl-

e eş ır e ı · · l d Ak' 
tisakı olan Devlet Demiryolları ıst~sıyon arın ~nd n d~[a Y~ 
gönderilecek ve sergide teşhir edildık~en1 ~onra ıka1 . e C:. ı ec_e 
••y · şya gtircek mal sahıp erme na ıye ucretın-
-, aya ve sergıye e . • k 
den yüzde elli nisbetinde tenz1lat yapı~a~a tır. . 

1 b 
·1·t ··ddeti ı ~ !llart 930 tanhınden 24 mayıs 930 tarı 

. . Ş u tenzı a mu · . 
:ııne kadar mer'i olacaktır. .. . . . 

" 
Fazla tafsilat için istasiyonlara muracaat edılmelıdır. 

ELEKTRİK SÜPÜRGESİ 
Hıfzıssıblıa adı süpürıelerl Ye toz 
almağa mıisus tilylerl mahkilm 

eımektedlr. (ünlci bunlar tozlan 

, havaya kaldırmoktan başka bir şey 
yapmazlar ve aile ocııımız için 

bir tehlike te;kll eden mikroplar· 
dan ve sair sirayet vasııılanndan 
bizi koruyamazlar. .. 

Buna mubbil ELEKTRiK SU· 
PÜRGESI bu vazifeyi tımamlle 

J ifa eder. Tozu cczb ve defeder. 

t'ORO FIU:tı•uıtT, ISl"fı:\H ·.ı.. 

• 
-----~--

Funt ôö~ünı · uıii~aJaası 
Tiitiin i11lıisarı uınn ıııiidiir-

1 liiğürı(len: 

l Gayet yumuşak ve modeline göre olmak şartile bin kilo 
Font dökümü pazarlıkla mübayaa edilec~}inden taliplerin Ci
bali fabrikasında nümüneyi görmeleri ve 24/3 930 Pazartesi 
günü %· 7,5 teminatı muvakkatlerile beraber saat 10,30 da Gala
tada mübayaat komisiyonanda bulunmaları. 

Mu~telil cins* ~nİi~ ınü~aJaası 
1.,iit Ün n1 l ıisarı un1 u nı n ı Ü(l li rlii-

ğündeıı: 
1 İdaremiz için muhtelif cins çelik pa7arlıkla mübayaa edile-

1 

ceğinden taliplerin hergün müracaatla eb'at ve kilosunu Gala
tada mübayaat komisiyonunda öğrenmeleri ve 24/3 930 Pazar
tesi günü saat 10,30 da 7c 7,5 teminatı muvakkatlerile bulunma
ları. 

• * • 

Ta~ta ~a~at ~ar~aları ~~tılnıası 
rf tİ1Üı1 İnlıİsarı U lllllll1 Ol ÜcltirlÜ

ffeli11de11: 
Cibali fabrikasında teraküm etmiş olan 30000 kilo tahta ka

pak karçaları pazarlıkla satılacağından taliplerin 22/ 3/930 Cu
martesi günü % 7,5 teminatı muvakkatelerile beraber 
saat 10,30 da Galatada mübayaat komisiyonunda bulunmaları. 

Malik olduğu bir çok telerruab 

saı·esinde bu >lıpil~ halıları, per
deleri, pırker1cr~ eşvanın alcı da 

dahil olmak üzere mükemmel temiz
ler, Ayni veçhile küıiiphanelerl, 

kitaplan kalı.lırıııa~a lllzum olmıdsr, 

elb!selerl, kürkleri ve salreyl de 

temizler. ---- K 1 •ı ~ b ~•eyan sarfiyati hiç mesabesindedir, Talep vukuunda lksmctgAhı a orı P.f ~o ~zı sa ~ı 
nızda bedava teerübesı yapılır. v U U Y 
SATIYE, bedeli 12 ayda tediye edilmek Tiitiin İ11lıisarı uınum 

üzere VERESİYE size takdim eder ıııiidürlüğiiııden: 
B. O. Tunel meydanı Metro han 1 _Cibali Fabrikasında mevcut tahminen 3 ton sikletinde Ka-

••••Iİll••••••a••••••••••••••• lonfer ankazı pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin hergün mezkur 

f b 
• k malzemey~. Ciıbalid~ görmeleri ve 26/3/930 Çarşamba günü saat' 

'.:-: .... Lı·ko·· r a rı ası 4i•ı 10,30 da yuzde yedı buçuk teminatı müvalclı:atelerile Galatada ,9!.,.. mübayaat komisyonunda !bulunmaları. 

! inşaat münakasası ı 
l ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı l 
U~~r: :~~l~n~~kğ~~~~~:rika ı milnakn;aya konul· ll 

' ' nıu~t '· lha e ıı;i.ınıi ı 2 ı "isan 930 Cumartesidir. 

~ırtnameler ve sibilei fiRt cetvdı muhasebece on lira 
m ı kabilindl' verilecektir. lıahat almak isteyenlerin idare 

re 1 hc}•l'tine nı 1racaat ctmeıcri ilan olnnur. 

llıııııı!~~-! . ~-- .. ~- _ ..... _ ....... - - ---·~--... _____ .. ..--- ·· ._ .. __________ ........ c 

Devlet ~enıirJolları unıunıi i~aresin~en : 
Kayseri-Sıvas hattının 4!>7 +- 000-603 +ooo Kilometreleri a

rasındald Karaözü, İhsanlı, Şarkışla, Bedirli ve Söğütlü istasi
yonlarile kilometre 145 teki askeri makasta yapılacak olan me
bani ve tcsisat'.ı sabite inşaatı 31. 111. 30 tarihine müsadif pazar
tesi günü saat on beşte münakasaya vazedilmiştir. Talip olan. 
larm bu baptaki münakasa evrakını 50 lira mukabilinde maliye 
ve muhasebe dairelerinden tedarik ederek tekliflerini mezkur 
tarihte saat on dört buçuğa kadar Umumi İdare Münakasa ko
misyonuna tevdi etmeleri ilan olunur. 

NEZLE 
Üksürük 
BRONŞİT 

P.~!1111 Buğaz nezlesı 
için hakiki 

Gudron Güyo 
içiniz, bütün müs:ahzeratı ü
zerinde n:e·ıekşe, Yeşil ve 
kırmızı renkli e'iko:tler"nde 
[maison FRERE Paris rue 
Jacop No 16] adresi yazılıdır 

Acele Satılık ~ane 

TRUZH BiRi1!i POSU~! 
(Ankara) \apuru !4 :\!art 

Pazartc;I 12 de Galata 
rıhnmından hareketle lnebolu, 
~amsım, Gireson, Trabzon, Rize 
llopaya gidecek ve dönuştc 

Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 
Trabzon, Görele, Glreson, 
Urdu, Ünye, Samsun, İnebolu, 
Zonıı;uldağa uğrayarak gelecek 
tir. 1 larek•t günü yük kabul 
olunmaz. 

1 SADIKZAOE BIRADERLE:ı 
Y . .\PURL.\Rl 

KARA DE'.'llZ ;\"IU:-.'TA
ZAM \'E LÜKS POSTASI 

Sadıkzade 
vapuru 

23 :\!art PAZAR 
A• navutköyünde büyük Ayazma cnnn aktamı Sirkeci nbtı-

caddeoinde 48 No. bane taşraya azı- mından hareketle (Zonculdak, 
met dolayııile satılıktır. Uç tarafı lnebolu, Samsun, Ordu 
cadde içi dıtı yağlıboyalı 8 muntazam Ünye, Giresun, 1 rabzon ve R.i~e 
oda bir oalon, aahrınç, terkoa, tulum- lskelelerloe azimet ve avdet 
balı kuyu, havuzlu bahçe, havagazi, 
elektrik telefon ve her türlü konforu edecektir. 
haizdir. Görmek ve pazarlık icin de- Tafsilli için Sirkecide Meı 
runundaki ..ııiplerine müracaat olu- adet hanı altında acentalıtıns• 
nur. müracaat. Telefon:lstanbul 214 

S0ÇETA ITALYANA 
Dl SERVIST MARITTIMI 

Bank& Kommerçiyala 
ltalyana 

, ermaycsi 700,000,000 
(ihtiyat akçesi: 

540,000,000 Liret) 
Trave!ler; (:)eyyahlıı 

çeklP,rİ) satar 
Liret, frank, İngiliz lirası 

,·eya c'o!arı frank olarak 
~atılan bu çekler sııyesnde 
nereye gitseniz paranızı ke· 
rnali emniyetle ta ıı r ve her 
?.aman isterseniz dünvanın 
her tarafında, şehirıfo, . ole - ~ 
!erde, vapurlarda, trenlerde 
bu çekleri en küçük tediya~ 

iç.in nakil makamında kola- ~ 
ylık!a istimal edebilir:;iniz. ' 

1 

Travellers çekleri lıakikı 
sahibinden başka kimsenin Jı 
kulnaamayaca~ı bir şekilde "-ı~I i 
leptiverihta' cdilıni~liı. 

Piyango n1üdürlü
ğı1nden: 
Nümuneıti veçhile 50,000 ır 

det üçüncü sınıf cüzdanla 8 
bin adet etiket tap ettirileceği 
den taba talip olacakların pe 

AFROOJT 
vapunı26!\1art 
Ç.1r~amba(Bur 
gaz, Varno, Kös
tence, Sulina, 
Kalas Vl' ibra 

-ttt akçaları ile birlike 20-3-930 P 
şembe günü saat 14 te piyang 

- .. müdürlüğünde müteşekkil Tay 
yare cemiyeti mübayaat komi 

ile)ye gidecektir 
ALBANIA Yapuru 27 Mart 

perşembe (Napoli, .'\l:ırsilya ve 
Genon) ya gidecektlr. 

ALBANO 'apuru 29 . lart 
Cumartesi ( .Napoli, Marsilra 
ve Cenova) ya gidecektir. 

Tafstllt için Galatada merkez 
rıhtım hanında umumi acante· 
sine rnilracaat . Tel: Beyoğlu 

771 • 772 ve ya Beyoğlunda 

Perapalas altında Natta Nasyo
nal Türkiş turist acenaiye. 
Telefon Be}oıtlu 3599 ve yal 
Tokatlıyan karşısında beynelmi!e 
yataklı vagur l<umpanyasıua. 

Tel: Beyojtlu 23.lO ve yahut 
lstanbulda tminönünde lzmir 

sokıgında S Numarada acente 
-VCki!tne muracaat. 

Tel lstı~bul 779 

Giizel llebckler 
yonuna müracatları. 

1 L A. N 
Vuku bulan müteıddlı ıklyetl ı 

Uzerinc hususu atiyi muhterem muş 
tcrilerimizin enzın 1tıılnı arze)lerz 

Bu yaş& kadar uykunuz mun. 
uzamdır.Çün'ıcil: Cildinizd pi~lk, 

sivilce, kızartı bültsı sizi iz'aç 
edecek bir şey tıhassul edemezdl 
Ebeveyninlzin büyüle bir isabetle 1 

Şöyleki 
But tıclrlerin • f),lmuz .. m "!'kf 

naınlle maruf olan çatıl. kaşık •• 
bıçak takımlarımızın yerine sair ruar 

i. timal eyledi~ 

PERTEV ÇOCUK 
PUDRASI 

sizi pür neş'c 'e tt·ınlz bir halde 
bulandurdIL Pertev Çocuk pud· 
rasıni evlı/al etlalc bir kere 
sorunuz. '.\luhassenaunı !iİ7.e söy· 
lıyeccklrrdir. 

ZA YI: Tatbik mühürümü zayi ey
Iediğimden yenisini hakkcttirdim. Es 
kisinin hükmü yoktur. Çenbcrli Tq
ta Yağcı sokağında 5 numaralı hane
de Avukat Hüsnü. 

Satılık apartıman 
Kabataş caddesinde 165 lira ırat 

gtiren apartıman 6atılıktır. Talipleri.o 
Beyoğlu 713 Telefon numcr..suna m 1

1 

aui:J&cı -

kalar vermek Furttile balkı ıgfıl et 
mekıe Y< bunlann kı a hır müddet 
istimalden .sonra bozulup mil~t<rile· 

rin ademi memnunlıeı;erıni mucif 
olmaktadır. Blr.aen>leyh ı •kımlı·ı 
mızı sıun alırken v1l11z kutusunr'.ı 
değil her parçasındİ mahkök bul 
nan ve mamulatımızın mctanetlnı 
ve ekstra beyaz madenin halistye
tini temin cdc:n zirdeki aliınetı fa .. 
rikılardan birine dikkat etmeleri her 
muşıcrinin mcnfaaaıi lcabıdt· 
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Çocukların neşesi l 
Ebeveynin saadeti! 
Kaıuıılık, ı.ahycti .._mumiyc •• 
aiaiı.· rahabuhklann• lr.arf' bin· 
lcrcc doktorlar tırafu\Qaa tavıl· 

ye ccU.lcııı 

senofe1Tato 
kuvvet ilAcıoı dünyanın bcr la
raJında ... al.ideler vt çocuklar 
Mlylı .. bit aımnuniyctJc kullan ... 
rak pek bllyilk laide ı&rmtktt· 
cUrler. Her eczanede bulun\lr. 
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Gayrimübadiller 
~l Tahsilc!t-tevziat kon1isyont1n<lan: 
~ O. N. Semti Mahıllesl Sokağı N. '\/evi 

1 
ı: 1127 Beyoğlu Fcrıköy Katolik kUisesl 24 Hane 
'. 105·2 Galata Kemankeş Havyar ilanında 89·1 Oda 
l -4-0 Beyoğlu :)oh kulu Yüksek kıldınm 627 N151f hisseli dükkan 

.( 261 l<tanbul .\1ahmutpışı Camii şerif 12 Mağaza ( Hın 

. i Hacı köçek dahilinde ) 
İ 342 Beyoğlu Fe<iköy , Bahçe 31 Hane 
l 111 ti Adılar Büyülcıda Karanfil ti Klgir hane 
• ıt 393 Boga7.lçi Arnıvutlröy Bliyflkayazmı 18 Ilane 

867 Fener Aptl subaşı Fenerkıpı 20 Dükkan 
489 Eogıziçl Paş•hahçe Eski mektep 19 1 iane 

·,ı ! 228 Büyiıkıdı Yalı Balıkpazan 30-32 DUkktn 
l 1125 " " hkele caddcal 1 t K~gir dilkkAn 

~i 1145 Beyoğlu Ftrlköy Banthane 78·50 Ahşap hane 

1 125-1 • Kamerhttun Paçacı 1~·14 :Vlüfre,, hane 

1: Bal;lda mevkileri muharrer olan emlakin bir sene muddetle 
~. icarı mıizayı•dcyc çıkarılmışnr. Talip olanların yüzde on nispetin· 
, t de pey akçesile ihalei kat'iye günü olan 29-3·930 cumarttsi günü 
'lr saat 1 O da Hcyoğlunda imam sokağında 20 nLm~roda koınisyo· 
~ı nuır .za m~racaatlarL 

:11 
ı1 
tı Sipahi ocağından: 

Si 
Jlilliy~t 

Vefa spor ku'U' U heyeti umumiycsi dün Kadirgada V f ı m !ktebinde toplandı • 
Resmi '1iz içtima~ 1\1 ·"ak eden gençleri gösteı ı ek !dir. 

UNDERVOOD Yazı makinesi 
Yazısı okunaklı si>tcmiııdc çıkan ilk makin~dir. Çıkar ~ıkmaz derhal lAzım gden beratları isıih,al 
etmişlerdir. Ölüme mahkum olan diğer ma ,inder onu taklit lCl' ek yazıları okunaklı bir h alc ifrağ 

etmişlerdir. l lalbuki iş işten geçmişti. Acratlur onlara takl.t sahasını açmışsa da sağlamlık \ c sürati 
temin eden yeK<lnc usul o'up ,.e \Valtham saat'e. ndc kullanılan nıa\alı saat mekanizmasını tatbike 

muvaffak olamazlardL Ve 24 sene 'en' eri U N O E R V O O O makinesi 

Nevyork'ta ~1ADİSON da ( sürat ve h~ssa·i~et ) MÜSABAKALARINI mütemadiyen 
k:ızanmaktadır. Bilmcrcnlcri bıı ıkın bilmesinler . 

Kagıtçılık ve matbaacılık şirketi 
Galata Mahmudiye cadde~i 

F (ATELLJ HAYIM 
o. 11 Tel. B. O. 1761 

~~--:--::-----============ 
fransaya gidenlere müjde """'•~İilillM:ıwt"ll h · · ı ı 

Fransız vapurlari!e yolculuk yapınız I · .:)c remanetı 1 anatı 

-
CU~IA 

21 l\fAR1' 930 

Dev.eı ~em irJolları Ye limanları uınuıni i~aresin~~ 
Otuz dört metroluk bir adet köprü kapalı zarfla münakaS3 

ya konmuştur. 
Münakasa 13 Nisan 30 Pazar günü saat 16 da Ankaracla De 

Jet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 
Miinakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve ııı 

vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Münaka 
komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 15 lira mukabilinde Ank 
rada, Malzeme dairesinden ,İstanbulda Haydarpaşa mağazas 
dan tedorik edebilirler. 

lstan~ul nafta len ınette~i nıü~aJaat toıni· 
SJODUD~an: . 

İşbu Martın birinci günü münakaşalarına hiç talip çıkmıys 
mektebin 930 Mayısi gayesine kadar ihtiyacı olan (et, ekmek' 
yaş sebze) sine senei haliye Nisanının 1 inci Salı günü kapa 
zarf usul ile tekrar münakasaları yapılacağından taliplerin 
gün saat 13 te mektepte toplanan komisyonu.muza gelmeleri. 

Devlet ~enıirJolları ve limanları i~arnsin~eı 
İdare namına Mersin limanına gelecek eşyanın tahmil 

tahliyesi kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 7 Ni.san 930 Pazartesi günü saat 15 te Ankarad 

Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştiraık edeceklerin teklif mektuplarını ve rn·· 

vakkat teminatlarını ayni günde .saat 14,30 kadar Münaka 
komisiyonuna vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mü.kabilinde A 
karada, Maliye ve Muhasebe işleri reisliğinden, İstanbulda Jis 
darpruja veznesinden, Konyada, Konya veznesinden tedarik e<I 
bilirler. 

Emlak ve Eıtaın Bankası lslanbul ,ubesin~en 
Kiralık En1lak 

Esas No. Mevki ve Nevi Senevi icS 
95 Heybeliada Yali Sokağı 4 No. lı Düld.<.iin 130.- Li 

163 Beşiktaşta Yıldız Caddesinde Hane ve 15 dö-
nüm Bahçe 500.- ,. 

Mesajeri Maıitim ve Pake vapur kumpanyaları 

hafta gayet ucuz fiyat ve her türlü istirahati tem:n ede· 
rek muntazam ve mükemmel bir tarife tanzim etmiştir. 

~ehremanetinden: Fatih yan. 178 Üsküdar Altuni zade K"ıiçük Çamlıca caddesi 

Fiyatlar şunlardır: 1 inci 2 inci 3 üncü 4 üncü 
mevki mevki mevki mevki 

Mes~jeri Maritim vapurla- T.L.110 80 47 

gın yerinde Davutpaşada Bekir maa Bahçe Hane 100.- ,. 
paşa sokağında 5365-2 numaralı Balada müharrer emlak bilmüzayede bir sene müddetle kiri 
arsa arkasında 22,08 metre mu- ya verileceğinden taliplerin ihaleye müsadif 27 Mart 930 Pe 
rabbaı sahasındaki yüzsüz arsa sembe saat on altıda Şubemize müracaatlan. 
nın metı·e murabba.ına seksen - --____ .::._ _________________ "! 

rile İ•tanbuldan Marsi1yaya 
Reis intihap etmek uzcre geçen çarşamba gilnü mukarrer olan Pake vapurlarile İstanbu'.· T.L. 9g 67 

• içtimaı umt.midc nisabı eheriyet hAsıl o' ~ıadı ğından ı~tımaın 

1 
~~e~ Marsilyaya 

r~ 
40 

1 
kuruş kıymet takdir olunarak ı 
satılmak için aıakadarları ara
sında açıkmüzaye<leye konmuş- BOURL, ::: o~;~·~;~~ J~;ı~Joiia~' ~;~;;;~o~o;ı~,~~u~eu ~,~;~:~~N:;,~,,:· T.L. Bl , 5l 

27 15 

• 

~ 1iple~ğ;~;3~;~ı~::::e':r~~ars~:~a9s= 1:1;:a~:I::d~b:~ Devim DeınırJolları ve tnnanları ~nıunıı 
·: ~~°:~~riA~~:i.~;ı::ı~~~ ~~=e~~unur. ı· daresı'odeıı· 
İ 1 ,, Tarilıh darnğa tamırl U U ı 
t 16 ,, Sofaj radyatörleri toprak çanağı 

,c 

50 m Kaim bez (yerli) muhabere çantası imali için 
7 adet Kurşun makası hakkiyesi 

500 Kg. Kurşun üstübeç 
•ooo ,. Çinko üstübeç (şaıbari marka kırmızı mühür) 
500 ,. hpanya üstübeç 
300 ,. Pilombajin 

1 75 ,. Vernİ'k flating (linci nevi) (Mander) 
100 ,. Vernik flating (II inci nevi) (Mander) 

1 50 ,, V erni.lı: süperfin 

.. 
• 

500 ton yerli çi.mento kapalı zarfla münakasaya korunuştur. 
Münakasa 14 Nisan 930 Pazartesi günü saat 14,30 da Ankara
da Devlet Demiryolları İdaresinde yapılaçaktır. 

Münakasaya iştira:k edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını ayni günde saat 14 kadar Komisiyon 
katipliğine vermeleri lazımdır. 

Taliplıer münakasa şartnamelerini 2 lira mukabilinde An
karada, Umumi İdare maliye ve muhasebe işleri dairesinden 
İstanbulda Haydarpaşa veznesinden tedari~ edebilirler . 

tur. Alakadarların şartnameyi 
görmek için her gün müzayede 
ye girmek için ihale giinü olan 
12 Nisan 930 cumartesi günü le 
vazını müdürlüğüne gelmeleri. 

* * * 
Beyoğlu Dairesinden: Orta-

BİRADE.RLE:R 
1 STANBUl-

·---t' 

,,,.,,,,,. ,.. . 
URE&ı<ASI VE 

G A L""A "T A 

• • 

10 ,. Siyah model verniği 
25 ,, Krnnızı model verniği 
25 ,, Gomalak 
400 ,, Neft yağı (Eğri boz) 

300 .. İs siyahı boya 

köy, Hacı Mahmut efendi ma. 
hallesi Tarlabaşı sokağında 3-
5 numaralı hanelerin üst kat 
balkonlarının taban ve dikme
leri çürümüş ve balkon sokağa 
doğru meyil etmiş olduğundan 
ani bir inhidamla kaza olması 
ihtimali mevcut görülmüş bu. 
Iunduğu cihetle mahzurun bir 
hafta zarfında izale edilmediği 
takdirde ebniye kanunun 48 in. 
ci maddesi mucibince balkonla. 
rın daire marifetile hedmedile • 
ceği mutasarrıfının adresi ma. 
Jfun olmamasına binaen tebliga 

1 1 tı kanuniye makamına kaim ol-
mak üzre ilan olunur. 

* * * 
------------------------------( 

• 

• 

48 adet Yatak çarşafı (Yerli) 
48 ,. Yorgan ça~afı (Yerli) 
48 ,, Yastık yüzü (Yerli) 
12 ,, Yüz havlusu (Yerli) 

100 Kg. Yuvarlırk demir 10 m/m 
• 50 adet İki taraflı cebiTe ve travers somun anah-

tarı 7/8X7/8 
500 ,, Kömür küfesi (Yerli) 
Saat 12 den sonra fiat kabul edilmez izahat almak isteyen-

1 Cumartesi ve Pazar günleri mübayaa kısmına müracaat et-
melidirler. Pazarlığa arzolunan malzemenin yerli olacak a'kşa
mı için iştirak edecek taliplerin nümlinelerini beraber gıetirme
leri, nümıinesiz vukı.tbulacaık teklifatrn nazan dikkate alınmı
yaoağı ilan olunur. 

~,~~~ ~ilo gaz nıü~a1aası 
. Tmün in~isarı uınuın müdürlü~ündeo: 

On beş santigl'atta 830/840 derecede olmak ve dökme hti
linde variller derununda Cibali Levazım ambarına teslim ıar
tile 5,000 kilo Gaz pazarlıkla mübayaa edileceğinden taliplerin 
26/3/930 ÇMşamba günü saat 10,30 da yüzde yedi buçuk temi
natı mtlvak.katelerile Galatada mübayaat komisiyonunda bu
lunmaları. 

TAŞDELEN GAZOZU 
Piyasada bulunan bütfuı gazozların kıralıdır. 

Safi TAŞDELEN suyu ve tekerden yapılır. 

Sıhhatinizi vikaye T d J talep 
için münhasıren aş e en gazozu ediniz. 

Fabrika: Kadıköy Rıhtım caddesi No 76, Tel. K. 129, 

.... Merkezi: Karaköy Palas kat 6. No8. Tel. B. O. 1023 4 

Kiralık han 
Numara 27-29 Yeni şehirli sokak, Galata beş katta elli Liç 

oda, beş koridor bir büyük oda 12 lıell odunluk kömürlük ve 
müteaddit depo senelik muhammen bedeli icarı ( 4800) lirı olup 
kira müddeti bir senedir icar muamelesi 20-4-930 tarihine müsa
dif pazar günü saat 15 te Beyoğlu malmüdürlüğünde pazarlık 

suretile yaoılacaktır. (R) 

•I I I IZ• l'edayipcrnr Hanımefendilere •ZI X.IX• 
MlinAçkD veAikiMkadem~Gen 1 diftmal ~: 

Şehrimizin en müşkilpesent Hanımefendilerini memnun etmek ~ 
emelile Beyoğlunda Mis sokağında :\Iarten apartımanının ~ 

B%3numerolu dairesinde bir atölye küşat eylediğini arz eyler.%• 

latanbul Oördüncü icra Memur
lufundan: 

Mukaddema nefsi Kastamonide 
Göyceğiz mahallesinde mukim iken 
elyevm mahalli ikameti meehul Ah· 
met oğlu Ahmet efendiye. 

Hüseyin Cemal Beyden 11 Kanu 
nusani 930 aeneainde istikraz eyledi
ğiniz kırk liraya mukabil alacaklı uh 
tesine ipotek yaptığınız K.adıköyün· 
de O•man a&a mahallesinde Misk ıo
kağında (2) mükerrer numaralı bir 
arsa blmüzayede yüz lira bedel ile 
müşterisi uhtesine ihalei kat'lr,eıi 

Y eniköy Sulh Hi.kimlifinden: 

Mliddeiler Agop Agot cf, Buras
tem, Zarohi H. tarafından Büyük 
derede caddede 40, 43, 42 mükerrer 
numaralı bir bap hanenin kabili tak
sim olmamasına binaen bilmllzayede 
satılarak ıuyuunun izalesine dair 
mezkfir hanede mukim h11Bedarandan 
Mıftrdıç, Hıyık, Vlrjln, Arfakohi 
aleylerlne ikame ettikleri dava üzeri
ne namlarına gönderilen celbnamclcr 
zahnna mahalli mezldlrdan gittikleri 
ve elyevm ikametglhlarının meçhul 
oldufu mubatfr ve muhtarı tarahn
dan ıerh verltmealne binaen bittalep 
itli.nen tebligat icrasına ve devamı mu 
hakemenln 13 Nisan 930 pazar gU
nU saat on buçujta talikına karar ve

A. Hisar Belediye müdüriye • 
tinden: Beykozda Fevzipaşa 
caddesinde No. 13 ahşap dükka 
nm enkazı kaimen müzayedeye 
vaz edilmişse de talip zuhur et
memiş ve 24 Mart 930 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 15 
te tekrar müzayedesi tekarrür 
eylemiş olduğundan taliplerin 
daire encümenine müracaatları. 

latanbul ikinci Ticaret Mahkeme· 
sinden: 

Müflis Karnik Arslanyan Efendiye 
ait Galata Rıhtım antreposunda mev 
cut 14 sandık muhtelif manifatura 
emtaasınm açık artırma suretile 30 / 
3/930 pazar günü saat 10,30 da Ga
lata Rıhtım antreposunda satılmaları 
mukarrer olduğundan taliplerin yevm 
ve vaktl mezkurda mahallinde hazır 
bulunmalarr lüzumu ill.n olunur. 

~ 
• 

JANAYI 
MAKiNELE~ 

YENi KATALOGUMuzu'isTEYiNiı 
·~--~--------~ 

icra kılınmıttır. Tarihi ilindan itıba
ren on beş gün zarfında daireye mü
racatla deynlnizi tesviye veya kanu· 
ni itirazınrzı dermeyan cylemcnis vo 
aksi taktirde muamelci teaviyci fera~ 
ğiyesinin ifası hususunun tapuya iş' 
ar edileceği malumunuz olmak ve 
son ihbarname makaınmı kaim ol
mak ilzre iliirı oluıııır. 

rilmlt oldufu teblii makamına kain11 --------------------
..tmalr ibre l14n olmmr. Jlles'ul Müdilr: 


