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r\USHASI 6 KURUŞTUR 
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1 - BUyDk harb n r 
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- 4 nllcll sahifede: 
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Da~mlllLh.arrlrlı Si.ir~ ıt•ebut!I .. 19m:A.HlttlUT 
... 

lngilterede 
fırka hayatı 

Kad nlarımızın 19 2 e ya ı acak m inli a-
batında rey sahibi imala ı t mi • ~ 

Yeni hayat şartları karşısın- ------------------------.;....---------------------------
da az çok şaşırmış kalmış 01

'.111 K d 1 b, 1 M. v. 1,.,. c ·· h rı e ı ın_illetlerden biride ingili_zlerdır: a ın arımız m e US • a ff.0 UIR U Y 
Cıhan harbinden sonra ıktı~~~~ 1 1 JT , -,. 
ve içtimai sartlar baş döndürucu k M. lY.l er ff ez 
bir sür'ati~ değişti. İngiliz ana: ta olaca ' acar Hariciye Bankası 
nesi bu sartlar karşısında eskı • • Nazırı garın geliyor. 
Sükunet ;,e istikrarını muhafa
za etmek imkanını bulamamak
tadir. Eğer İngiliz soğuk kanlı 
lığı olmasaydı, yeni hayat Ş~:: 
lannın İngilterede tevlıt ettıgı 
buhran daha şiddetli alametler 
gösterirdi Her halde İngiltere, 
Şimdiye k~dar alışmadığ! v.e t~ 
savvur etmediği siyasi, ıç~aı 
Ve iktısadi yeni amillerle ograş 
inak mecburiyetindedir. Bu mec 
bu~ Yet İngiliz fırka ha:y_atını da 
9.ltust edecek bir mahıyet al
tıııştır. 
. _İngiliz siyasi hayatı _ötedeI?be 

rı •ki fırkanın tesiri ve ıdaresı al 
tında inkişaf etmiştir. Muhafa 
Zakar ve liberal partiler adet~. sı 
ra ile ve zamanın icabına go~e 
İngilterenin mukadderatına ha
kinı olmuşlardır. Bu tarz İn~l
terenin en kuvvetli ananelenn
den biridir. Şimdi yeni ihti~~ç
lar _bu ananeyi de devirmek _u~e 
redırler. Zaten cihan harbının 
sonundan beri değişen fırka ~a 
~atı, şimdi yeni ihtiyaçlar _tesı
tıle daha ziyade tadile ugraı -
~ak temayülünü göstermekte
dır. 

Teşkilatı 
• 

esası ye 

Kanunda tadilllt 
yapılacak mı? 

Belediye kanunuı. · · 
bugün de müzakeresin' 

devam edilecektir 

, 

ANKARA, 21. (Telefonla) - 1932 de yapılacak meb'us in
tihabatında kadınlarımızın rey sahibi olmalarını teminen onü
müzdeki sene, meclisin bu devresinin son içtima senesi oldu
ğundan, te~kilatı Esasiye kanununda tadilat icra edileceğine 
muhakkak nazarile bakılmaktadır. 

* * * . İngilterenin senelerdenberi i
Çınde kıvrandığı iktısadi buh- Büyük Millet Meclisinde ye
ran, meşhur iki matbuat kıralı ni belediye kanununun bugün 
~Ordu "birleşmiş imparatorlu~ de müzakeresine devam edile
ı_rkası .. ünvanını tasıyan .Ye?J cektir. Cok mühim olan bu ka-
b~r fırka tesisine sevke~mıştıı:; nun haıclı:ında Mecliste bir çok 
81 Yasi bir tesekkül sıfatıle dog meb'uslar söz söylemiş ve evvel 

Bu mühim nutkun hulasasını 
dün neşretıniştik. Dahiliye ve
kilimizin kadınların hakkı inti 
habım mlidafaa ederken söyle
diği sözler aynen şunlardrr: 

lnasiyle ölme~i bir olan bu fır-. 
kanın ilk istihtaf ettiği g~e Bn lci gün müzakere edilebilen me 
't h vaddı bir hayli münakaşa edil-<lnya imparatorluğunun mu -

«Muhterem Efendiler!... Bu 
layihanın açık vasıflarından ve 
inkılapçı hükümlerinden biri de 
Türk kadınının Tiir.k erkeğile 
zaten müsavi olan s~refli hak
kını belediye işlerinde de tama 
mile tayin etmesidir. Türk tari 
hinin her safhasında ve her sa
hasında enkeğile yanyana her 
fedakarlığı yapan Millet ve va 
tan işlerinde büyük ferağatle 
her mahnımiyete, her cefayi 

telif uzuvları arasında bir nevi miştir. 
!!"iiınrük ittihadı -Zolverein- vil Kadmfarm hakkı 
curıa getirmekti. Cenevrede bir Kanunda bilhassa kadınlara 
gürnrijk mu""tarekesi mevzuu b 1 hakkı intihap verilmesi hususu 
~hsolduğu bir zamanda böy e müdafaa olunmaktadır. Dahili

bır fikrin ortaya atılması bey-
i! ı d' ye Vekili Şükrü Kaya B. de söz 

e rnilel siyasi veya iktisa ı uz · 1 k b 1 1 d söyliyen hatıp ere mu a e e 
asnıa tesebbüslerinin ne erece "' ederken bu noktaya temas ey-
"•iisrnir olacağını pek iyi gös-. h 
~erınektedir. İki lord arasındakı !emiş ve çok mü im cevaplar 
thtilaf yeni fırkanın inhiJalini vermiştir. 

(Mabadı 2 inci sahifed .. ) 

llıucip olmussa da fikir muha- ---------------------
fazakarlar fırkasınca benimsen
l"tıiş ve fırka lideri M. Baldwini 
Yen; faaliyetlere sevketmiştir. 
. İngiilz sınaati, İngiliz ticare

tı eski mondiyal hegemonyası
nı kaybetmis gibidir. Bu yüzden 
ln~Itere issizlik gibi iktısadi 
Olduğu kadar ictimal mahzurla 
rı büyük bir buhran içindedir. 
İngiltere başka meml~ketı~:~ 
S~tmiyor, ve onlardan. ıstedı~! 
Rlbi alamıyorsa, 400 mılyon ~u 
fııslu muazzam imparatorlugu 
İle bir iktısadl vahdet tesis et
ll>ekt~ aramaktadır. 

Fakat siyasi ba" !arını gittik. 
Çe ~av eten domin<tımlar, iktı
s~1· baglarla İıı?,ilterenin fab
rikalarına lordlarına esir olma
?: J-abul edecekler tnidir? Bura 
sı biraz Uphı;Ii görülmektedir. 
İstik15Ie ~loğnı giden doırıinyon 
lar, kendı başlarına birer iktısa 
di vahdet teşkil edip ik1:ısad1 is 
tiklali de elde etmek ümidin
den kolyaca vazgec;mezler. 

Londra konferansının akame 
te oğraması esasen i'sizlik me 
selesi dolayıslle mUşkUI bir 
nıevkide oaln lscl fırkasını daha 
:ı:lyade sarsacaktr . Bu zaaftan 
ilk istifade edecek olan frrka 
Yeni bir hamle lle müsbet saha 
ta geçmis bulunan muhafaza-

arlar fırkasıdrr. Ancak Britan
Ya imparatorluğunun haJlet
lnek mecburiyetinde bulunduğu 
ıneselelerln kesret ve nezaketi 
bskı fırka kadrolarını aşacak 
t lr ~ahi yet almış olduğundan 
ngıU:ı: fırka hayatında atlyen 
~enı teşekkül ve tebeJliirlere ln
ltı~ar etmek pekte yanlrş bir tah 

n sayılmaz. 
ZEKi MESUT -----= 

Evkaf lavihnsı 
b~fKARA, 21. (~elefonla)
sın" et Ürasmda evkaf 13.yiha

ın lll .. 
l'lıak Uzakeresine devam olun 

tadır. 

Motörsüz tayyare
nin mucidi 

l\1otör yt>rine· 
f'işek ... 

Alman mühendisi 
nin gazetemize 

beyanatı 

lierr Sander keşfinin 
istikbalinden emin 
bulunmaktadır .. 

geldi. 

Herr Sander 
Meşhur ALman muhteri! mühendis Herr Sander CenGv!!<l~n 

Lotils vapur ile şehrimize gelmiştir. 
30 dan fazla ihtiraı olduğu söylenen Herr Sander bundan 

altr ay kadar evel motör yerine kaim olan bir fişek icat etmişti. 

• * * 
Bu fişek hareket etmesi iste- Herr Sander'ln keşfi hayli de

nen cisme mesela bir tayyare}"e dikodulara sebep olmuştur.Dün 
konuluyor ve ilk fişeğin patla- Herr Sander kendisile görüşen 
masile oisim baş döndürücü bir bir muharrirlmize yeni ihtiraı 
süratle hareket ~iyor. Mütea- ve sair mevzular etrafında şu 
lciben hareketi devam ettirmek malfunatı vermiştir: 

için diğer fişekler de patlamak - •Yeni ihtiraımm daha zi
tadır.Altı ay eve! bu keşfin iHı: yade tekenımillüne çalışıyo
tecrübesl bir tayyare üzerinde rum. İhtiraımm daha ziyade 
Alman Hükfunet erkanmm hu- şimdiden sonraki harplerde bü
zurile yapılmış ve tayyare mo- yük rolil olacaktır. Diyebilirim 
törsilz olarak 30 dakika havada ki bu ıil;ıtira fenni harbi değişti· 
uçmuştur. Tahlisiye tabancala- recek bir mahiy·ettedir. Keşfi
nnda da bu fişenkler tecrübe e- min bazı milletler tarafmdan 
dilmiş ve fişeğe bir dokunuşla- tetkik edildiğini görüyorum. 
350 metreye tahlisiye yeleği a- İtalyada 15 gün kadar kal-
tılmıştır. drm. Buradan Anıkaraya gideoe 

Kendisinin verdiği izahat ğim. yeni Türkiyenin Hükft
met erkanile temas etmek isti-

Bütün dünya matbuatında yorum", 

M. Valko pazartesi günli 
Ankaraya gidecektir. 

Macar Hariciye nazın M. 
Valko ayrın semplon ekspresile 
şehrimize gelecektir. 

M. Valkoyu istikbal için Teş 
rifat mildüri umumisi Basri ve 
Hariciye kalemi mahsus müdU
rU Kadri Beyler şehrimize gel 
rnişlerdir. 

Basri Bey d!ln Perıı.paIAs ote 
!inde M. Valkoya tahsis edilen 
dairenin ihzarına nezaret etmiş 
tir. 

Basri ve Kadri Beyler Ma
car sefiri M. Tahi M. Valkoyu 
hudutta istikbal edeceklerdir. 

M. Valko yarın Perapalasta 
bir miiddet istirahatten sonra 
akşam Ankaraya hareket ede
cektir. 

Ankaradan perşembe sabahı 
avdet edecektir. 

Hariciye vekaleti tarafndan 
şerefine Ankarada bir ziyafet 
verilecektir. 

Ali Sait 
Paşa 
-

Dün şehri
mize geldi 

Birinci or 
müfettişi Ali 
Sait paşa dü 
Trakyadan şehr 
mize avdet et 
miştir. ___ .__ 

Matbuat 
davaları 

Gazeteciler dün Bur
saga gittiler 

BugDn muhalıemege Bur
aada devam edilecektir 

İstanbul gazetelerinin mes'ul 
müdürleri muhtelif meseleler
den dolayı aleyhlerine açılan da 
vanınBursa mahkemesinde riiye 
ti esnasında hazır bulunmak Uze 
re dün sabah Bursaya gittiler. 

Gazeteciler dün sabah Mar
mara vapurile hareket etmişler 
ve arkadasları tarafmdan teşyi 
edilrniselrdir. 

Dün Bursaya gidenler, Ali 
Naci, Milliyet· mes'ul mildürU 
Bürhaneddin,Akşam mes'ul mil 
dilri! Enis Tahsin, Vakit mes'ul 
müdüri! Refik Ahmet, İkdam 
mes'ul müdilrü Esat Mahmut 
ve Selim Beylerdir. 

Ayni vapurla sabık miistan
tik Hikmet B. de hareket etmiş 
tir. Gazetecilerin muhakemesi 
Bursa ceza mahkemesinde bu
gün cereyan edeceklr. 

Yeni Afgan sefiri 
Yeni Afgan sefiri Gulam Ne. 

bi Han itıimatnamesini Reisi
cliınhur Hıı. ne taktim etmek 
için yarın Ankaraya hareket e
decektir. 

Sabık Afgan Sefiri 

Projede esaslı 
tadilat gapılacah 

Samiye Bürhan Cahit Hf. ne diyor 

Nelere boyun eğmeyi 
Ana ve babanın izdivaçta rey 

sadece istişari olmalı •.• 

' 
Benim fikrimce ideal erkek kadın 

ruhunu anlıgan erkektir •• 
/ 

lçllmaa iştlralı ede11lerden 
Haaan Beg 

Ankara, 21 ( Telefonla ) -
Yarın Maliye mütehassısları
mu: Saraçoğlu Şükrü Beyin rl 
yasetinde ikinci içtimaını akte 
decekt!r. 

Öğrendiğime göre mütahas
sıslar hazırlanmı bulunan pro 
je üzerinde esaslı tadilat icrası 
nı teklif edecekelrdir. 

128 Sabıka 

- Şöyle buyunnazmısınız e
fendim.. Kocamın meslektaşı, 
bizim de yabancımız sayılmaz 
değilmi? Lutfen bir cıgara. Fa
kat, bugün hava ne kadar da sı 

lcak!. .. 

Bu sözleri Samiye Bürhan Ca 
hit Hf. söylüyor. Geniş lake bir 
salondayım. Bu salon belki çok 
şatafatlı değil, fakat o kadar 
iyi döşenmiş ve o kadar da te
miz tutulmuş ki .. İntizamı sever 
bütün ev kadınlarına örnek ola 
bilir .. Samiye Hf. bir gazeteci 
tecessüsü ile günün dedikodu
larından behsettirmek istiyor: 

- Ne var, ne yok gazeteler
de? Tuhaf değil mi, hiç meşgul 
olmıyorum. Hatta anketinizede 
vaktim olup ta cevap hazırlıya. 
madmı. O kadar söylenecek şey 
var ki .•. İzdivaç ... rte kuvvetli 
mevzu bu!. 

Milteaddit hırsızlık Durun bakayım: sualleriniz
den biri "eski mi yeni mi?,, öy
le değilmi idi? Fakat, şüphe 

Barba Yorgl tutuldu yok ki yeni tarz .. Ben en kat'i' 

/arın faili 

• şekiJd,. huna taraftarım.. Bir 
Bundan iki ay kadar evvel kere y ;ıi izdivaçlarda iki taraf 

Pangaltı ve Taksim civarında •biribirini daha kolaylıkla anlar' 
yapılan müteaddit hırsızlıkların Arada halledilmiyecek ihtilaf!~ 
faili olan ve 128_ sabıkas~. bulu- r_a ~ol açılmaz. Sonra düşünme 
nan Barba Yargı uzun muddet-, lı kı, kadının bu zamanda bir ta 
tenberi zabıtaca aranmakta idi.1 kım hakları olduğu kabul edil. 
Nihayet bu azılı hırsız mütema.: miştir. Eski kadın, bir esir vazi 
df takibat neticesinde dün Be- yetinde idi. Bugiin tabii öyle de 
yoğlunda arkadaşı Herantla be. ğil.. Kadın serbestir. Kadın o
raber yakalanmıştır. k?r. Kadın anlar, kadın her~eyi 

Sıcaklar devam 
ediyor 

.cıddi ve makul düşünebilir. El
bette ki, böyle bir kadın • zevc 
intihabına da hak kazarunıştrr. 
Maamafih, izdivaçlarda ana ve 
babanın hiç telkini olmamalı
drr demiyorum. 

Esasen iyi terbiye görmiiş \ 
kızın kendi l.küfvü olmıyan 
gençle evlenmek istiyeceğine 
timal verilmez ki,... İcabın 
şüphesiz ananın babanın da 
kini de olmalı. Y a1nız cebri ş. 1 
kilde değil... Onların re'yi sa.1, 
ce istişarl olmalıdrr. ı 

1 

1 

Samiye Bürhsn Cahil H/{1 
- Nasıl? İdeal erkek mi 4, 

diniz? İdeal erkek.. Nasıl söy; 
!iyim bilmem, bu herkesin tela 
kisine göre değişir. ı 

Benim fikrimce ideal erkek ıJ 
dm ruhunu anlıyan bir erke~ 
tir. Sonra erkek çok, ama pe 
çok tecrübe sahibi olmalıdı 
Hatta diyebilirim ki, tecrübe ıf 
hibi olmadan evlenmeği düşü~ 
memelidir. Samiye B. C. Hf.• 
burada küçük bir ihtarda bul~~ 
maktan kendisini men edemeCl\ 

(Mabati İkinc.i sahifede) 
Dün Boğaziçinde de

nize girenler bile vardı 
uıoıuııı11ıı111nıııuuı11111111ıııııııııııı111111111111111111uı1111111nııı11111111ıı11ııın11ıur 1111 ,Hı"MtllllllllllıınıuuMıuı•HUıııııau 

Bir kaç gündenberi devam 
eden sıcaklar uzun seneler İs
tanbulda bu mevsimde görillme 
miş bir derecededir. Daha bir 
hafta evvel soba yanan odalar
da iki üç gündUr pençereler açıl 
madan oturulaını~"QC, Bilhassa 
dün cuma olduğu için Boğaziçi 
ve Adalara işliyen vapurlar yaz 
ortasında olduğu kadar kalaba 
lıktı. 

Kış mevsiminde kapanan Bo 
ğazm otel ve gazinolarından 
bazıları açılnuya başlamıştrr. 
Kışı İstanbul, ve yazı Boğazda 
geçirmek mutadı olanlardan bir 
çokları sayfiyelerine nakletme
ğe başlamışlardır. Hatta biraz 
vakitsiz olmakla beraber dün 
Boğazın muhtelif yerlerinde de 
nize girenler bile görülmi!ştilr. 

Konsorsfyom 

icra hey'eti hu akşam 

Meraalme iıtiralı edenlerden bir grup 

Iran sefaret konağında 
yapıldı • 

merasını 

Sabık Afgan sefiri Gulam Ce. 
ylant Han ReisicUmhur Hz. ne toplanıyor 

Nevruz m~İnasebetile yapılan yapı 
lan merasıme 500 kişi iştirak etti arzı ta~mat ve veda ~tmek ~z- Konsorsiyom mukavelesinin 

re bugun Ankaraya gıdecektır. teatisini müteakıp Maliye veki 
Cey~aR! H!'-_n bir mUhanıirimize liBeyin müstacı:Ien daveti üzeri Dün nevruz idi. Yani eski bir lbul etmi tir 
de,~ıştır kı. ne Ankaraya ?,ıden ~u.rullah a~aneye göre yeni senenin ilk ş · 

- Son g~len malQ~at~ na- ~sat :13ey bugun şehnmıze ye giınü, baharın başlangıcı demek Bu merasime iştirak ed 
~a:~ Afgaıııstanın vazıyetı ç~k nı talimatla avdet ed~cekti~. . ti~. Dün bu münsebetle şehri- 500 kadar İranlı da vardı. 
ıyıdır. Amanullah Han Hz. nı? B~ a~şam konsorsıyom ıcra mız İran sefir konağında tebrik Tebrikata gelenlere nevnızi-
İstanbula ne zaman geleceklerı komıtesı NuruJlah Esat Beyin merasimi yapılmıştır. ye tabir edilen baharattan yll<i 
henüz malum de~ldir." riyasetinde !_oplanacaktır. _ -2:ehrikiit. fcan. .. .lumsnln , "" mı~" h+ı ........ "_ • .ı:ı.-:...J. 
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Uçuruma doğı·u tehlikeli 
adımlarla ilerleniyor 

HARİÇTEN 
lngilterede 

Milzakere 
esnasında 

Avam kamarasında 
bir hadise oldu 

ALDIGIMIZ HA·BERLER 
Franaada 

Mebusan 
meclisinde 

Young planı ne vallil 
tasdik edilecek? 

---·- -

Sıvas-Erzurum ha tı { saıtııaca 
ANKARA, 21. (Telefonla) - Sivas - Erzrum detT'iryo 

nun bir çok inhinaların lağvedilmesi suretile krsaltıo:r.ası 
tasa vverdir. 

M. Valko Peşteden hareket etti 
PEŞTE, 21. A. A. - Hariciye nazın M Valko Te fi'{ R ı 

1 B. in ziyaretini iade iç'n • u-run Ank-ıraya hart'ket ctmişt·r. 

ris yolunda Almanların durdurulması 
'r n1< "Tanin,, yelkenleri suya indiriyor 

LONDRA,20.A A.-Avam 
kamaras.nda ıkömür madenlen 

1 kanun liyıha ınm nouzakeresi 
ı esnasında ha'ka ahsus tI"bun 
de bulunmakta olan bir adoam, 

P~~İs,20 .~ .• A. - Mebusa~ In(J'iliz amele hükumeti kurtuld 
medısınde hukumet La Hey ı 1 .., 
tilaflarının ve Young planmm . LONDRA, 2,' ~ - Komfu: maJenlen • 'lUnu ~n ba 7ı al· 
tasd kina müteallik projeyi tev mının Vl' bazı ah ta-nının t~dılıne da r mulıaıazakarlarca A 
di et'lliştıir. M. Tardieu ayan ve 

1 
ka na;Lsın1 a ılen süz:~l~'l i !İt .~if de 45 v~ ~4 rı;y'i' ek~eriv 

ındm an meclislerinin FTa'lsa- 1 ıe rec.de 1 :mıştır Hukumet mvvaijakıyet•nı lıberalle e kamaranın orta yenne hır paket 
risale ıı tarak: yı borçlarım tedivıe ile mükel- dyundur. 

---~~~~~~~~~~~~~~ 

- Kahrol ,Jn emperyalist- ı lef kılan kanunu :kabul etmış 
l\lenıurin kooperatifi 

dün toplandı 
1 

!er!. .. kahrols ın amele hükı'.'ı-ı 
· ı "d' ba B metı.. . . ıye gırrnıştır. u 

esnada, bir kadın da keza bir 
takım risaleler atmış ve mev-

L,rd jrıvin 

olduklarını beyan ve bugün tah 
siiatı temin edecek bir proje
nin mezuubahis oldugunu ilave 
etmiştir. Y oung planı mükelle 
fiyetlerin ilk kısmı fi len yerine 
getirildiği gün canlı bir haki
kat olacaktır. Mumaileyh sö
züne devamla Mayıs ayi en eyi 
şeraiti arzetmekte olduğundan 
La Hey itil5.flarını 6 Nisandan 
evel tasdik edihnesinin ehem
m iyetli olduğunu ve bu tarihte 
beynelmilel bankanın teşkil e
dilmiş olacağını söylemiştir. 

fiati 

· ·, 'la nların Parlsi bombardıman ettikleri toplardan biri 

·. ~) tabii bu sözleri dinlıiyen ol Keza Rus hududunda tahşi
) olı. İstanbulda, Enver Paş~ı . at münasebetile çete şeklinde 
, 11Talat Bey.i takip edenler gönderilen bazı unsurlar İran 

'~'. ;ında yalnız bir endişe var; hududundaki Kürt aşiretlerini 

kuf Hintlileri seııbest brakmız 
diye bağmmıştır. Müzakeratı 
ihlfil eden bu iki şahıs hemen 
dışarı çıkarılmıştır. Risaleler
de bir seneden beri Merut't a 
mevkuf bulunmaıkta olan amele 
sınıfına mensup 31 liderin tah
lisi talep edilmekte idi. 

Balfour'un hatırası 

LONDRA, 20. A. A - Avam 
kamarasında bir çok hatipler 
müteveffa M. Balfour'un hatı-

( a Almanların zafer ve fütu- Ruslara karşt kıyama teşvik 

1 \ mevkibine vaktile katıla- ederek gı1ya bir iş yapmağa kal 1 • 
, i nak korkusu! Zaferin tama- krşıyorlar. Tabii Ruslar da üzer 

~ tahakkukundan sonra Al - terine asker sevkederek asıp ke 
ı ılar "taahütlerinizi yapma - siyorlar. Bu vesile ile Enver ve 

1 ;z, hareketinizle muahedeyi Cemal Paşalar hemen askeri 
1 ~ettiniz" derlerse ne büyük bir müdahale fikrini ileri sürii- 1 
' .frrsat kaçırılmış olurdu! O yorlarsa meclis tarafından ka-

. ~ •anki işlere yakından vakıf bul olunmuyor. 
ı ı biııinin anlattığına göre 

r 1 rkezi umumi ile ve onun et- Sait Halim kabinesinin hep 
. ~ı ndakilerle temasta bulunan bu cereyanlara ve tazyiklere da 
11 l ıan ajanları da her gün yanabilmesinde Almanların 10 
ı11 . : Parisi aldıktan sonra mı eyi filde (Marn) hattında durma 
'ı; 1be gireceksiniz?. O vakit ğa mecbur kalmalanınm, bizde-
: 1 ° lüzum kalmıyacak ki ! ... " ki harp taraftarlarının umduk-
I· 5 aratını tekrar edıip duruyor- lan gibi Parise giremenıeleri-

ıt ~ 1 ' d . . 1 
1 ·• _nış. nın e tesırı o muştur. 

~ıJ ra!at Paşa beş sene so~r~ Almanların mühim bir mu-
~· ~ıgı ha~ıı:at~da o vakıtki vaffakıyetsizliğe uğradıkları 

1 r;ı uncelennı şoy le anlatır: İ , , yavaş yavaş anlaşılıyor. stan -
'Ben ve rüfekamdan bazıları bul gazeteleri de hakikati ta

' ~ıaziyetıi menafii meml~ke~~ mamile saklamağa muvaffak 
vafık bulmuyorduk; çunkü olamıyorlar. Eylfıl nihayetlen

~· ~-1 b~ taraftan i~faka hiya- ne doğru ne olursa olsun harbe 
~ · ediyor, hem dıig er t~r~ft~ iştirake taraftar olanlar aras;._ 
. anyaya karşı temayulurr. .. - da bile bir tereddüt hasıl olu

,<r alenen izhar ederek bitaraf- yor. 
ı mızı ihlal ediyorduk. İki ta-

• 

Avam. kamarasını ı 

toplandığı ıarag 

: li ta gayri memnun idi.". (Tanin) bu hislere tercüman 
ı, v . . . . . . olarak (29) Eylfil makalesinde rasmı tebcil etmişlerdir. Bil 

Takıp ~ttıklen sıyasetın ıf- "Harbin çabuk biteceği ümitle- hassa, M. Mac Donald, M. Bal
~} n?an hır sene sonra Gurbet rinin berhava olduğunu, uzun dvin, M. Ll~yd _Geo~e ı;nüte
~ l :nnde bu satıı:ıa_rı yazarken süreceğinin anlaşıldığını, niha- veffa~ sevım_lı şahsıyetınd_en 

hat ve te_ra,kkinın_ ~~m S~d- yet bir senede biteceğine dair cesaretın~en ?•ta.bet IcOO:et~n
,ı amının, hıkaye _ettı~ en~şe- tahminlerin doğru çıkmadığını den, Cemıyetı akvamdaki hız
ı n başlıca sebebı olan eski ın::ı harbin uzun, buhranlı ve vahirr: metlerinden bahsetmişlerdir. 
rı ~!yal~da~ da __ ba_hsetmesı, olacağını, gelecek ayların ve M. Lloyd George, bahri konfe
ı. ıı. mumkun degıldı! • senelerin pek çok zahmetler rans _hay~t ile me~~t .aras~n~a 

ha:ırrladığını" söylüyor. oldugu bır sırada hukumetı hır 
- so - mağlubiyete uğratmak ve onu 

4 Teşrinievvelde de "bitaraf zelil bir mevkie düşürmek iste
'ıı lstanbul Eylfil ortalarına ka. kalacağız, müdahalemiz zafer mediklerinden dolayı liberalle
i ·, Enver Paşa başta o~mak terazisini bir tarafa meylettire- rin kömür madenleri kanunu 
9 e, h~rp taraft~rları~~ bır _an mez." diyor. projesinin müzakeresi esnasm-

ıel Cıhan harbi serguzeştıne da hükumete karşı her türlü mu 
lmağa aevkeden Alman za- Asıl hiikilmet demek olan halefetten istinklif edeceklerini 
!erinin dalgalatıile çalkanı- merkezi umumide harbe girmek beyan etmiştir. 
·;fakat kabine nasılsa harbe lehindeki cereyanların hayli - - -------
iiklenmi_yor. M_~afih u- zayıfladığı aşikar;fakat Alman-
-uma dogru tehlikeLi adımlar lar ve Almanların elinde bir O- Bahri konferans 

ilerleniyor. Almanyadan, yuncaktan başka bir şey olnu
manya ve Bulgaristan yolile yan Başkumandan vekili her 

~ r gün ~bit ve efrat gelmekte şeye rağmen memleketi harbe 
l vam ediyor. Rusya ve Mısır sürüklemek hususunda harıl 

İtalya bir şey 
söylemiyor 

1utl~~a müt~diyen asker harıl çalışıyorlar. Tasavvur et-
• ~de~l~yo~. Ezcwnle Alman tikleri plan da pek sade: Kara- LONDRA, 20. A. A. -Bahri 
ı llralınm bir kırmızı fesle (Su- denizde Rus donanmasile bir konferansın maruz bulunduğu 
r )1 Pa~) yapı~arak d~~a- hidise çıkararak harbi filen ih- en .bü~ük müşk~l, İta~yanm ~o 
p 1zm elıne tes!ın:ı ~dilmesı 0 das etmek; fakat bu planın ic- na] mıktarına aıt erkamı sanh 
• ;na~a musadıftır, kı bu ~e- rası hayli müşkülata tesadüf surette bildirmekten istinkaf 
1 t nıh~yet z~rla harbe surük- ediyor. etınel!idir. 
unemıze muncer olmuştur. 

Bizim harp gemilerimize de Te§ebbüs edilmedi 
.• J Eyliıl iptidasında Mısırda kısmen Alman zabitleri ve ef_ ROMA, ZO. A. A. - Messa-

rp hali ilan edilerek Alman- radı koyarak donanmayı tama- gera gazetesi, İngiliz ve Ame
Avusturya Konsoloslarile te mile ele alan amiral (Suşon) ri'kan sefiTlerinin M. Mussolini 
asınuı !jıkıırılması üzerine Marmara denizinin çok sakin nezdinde btr teşebbüste bulun
manya ve Avusturya sefirle- olduğundan bahsla müretteba- muş oldukları ha1berini tekzip 
Mısırın metbuu sıfatile, Ba- tı her türlü havaya alıştırmak etmektedir. 

Hiye.~ür_:ıcaat e.~yorlar ... Me- için Karadenize çıkarak talim -------
le Vukela Meclısmdit muza- yapılmasına lüzum göstermeğe ispanyada 
r~ edilerek. ~nezkfu-_ kara~ baş_lıyorsa da evvela izin veril- Diktatörün cenazesi 
rı al~nması_ıçaı. ~ngıltere hu- rniyoı:; fakat Avustıırya sefiri 
tmetıi lle:ııdınde ~yasi teşeb- de Talat Beye müracaat ederek MADRİT 20. A. A. - Veli-
satta bulunulmasına karar R lılac A · ' · · 
ldiğ" sırada Bahriye Uazırı 

1 
omhi anya .... m 

1 
v~~uhr:ı:'a •

1
: aht Ferdınand, Prımo de Rıve-

1 P .. l'b , ey ne yurume erı ı tuna ı ranm cenaze11ini mezara kadar 
:ma aşa meta ı atımızın k l.d. b " !" kı • · · · 

d .. 1.. .. S . d uvvet ı ır, u temayu u r- takıp etmış ve orada Jeneral 
ası'la orc uncu unye or u- . . . . . 

memur edilmemesini"tek mak ıçın :lcnanmanın Karade- Martınez Anıdo, eskı nazırlar 
n':f ı Bu gaıılp mütalea bir nizde bir nüınayiş yapması ıa - namına heyecanlı bir nutuk i-
ü~d{t0~~nra felaketle netice- zımdır.,, dedığindı:ı 20. Eylıllde rat etmiştir. Ahali: • 

Kanal ferinin ela.ha 0 :ıa toplanan harp kabınesınde me- - Yaşasın İspanyanın halas-
:::an ta m~m e~lmilj bulun- sele müzakere ediliyor. kii~ı. kahrolsun a~aktar diye 
"'•ınu ıı;ö&ı:erme,; mi:? (Devamı var) bagınnıştır. 

Hlndg'" t nda 
m~~ka emel 

hareketi 

JELH!, 21. A. A. - Gandi' 
nin gayri müsellah itaatsizlik 
hareketine başladığı tarihten 
bugüne kadar bir hafta geçmiş 
olmasına rağmen memleketin 
mütebaki akşamından alınan 
haberler 'başka yerlerde hiç bir 
mıikavemet hareketi görülme
miş olduğunu bildinnektedir. 

Tuz resmini vermiyecekler 

AHMET ABAT, 21. A. A. -
Zannedildiğine göre, Hint itti
hadi kongresi komitesi, 6 Ni
sanda bütün vilayetlerde umu
men tuz resmine karşı gayri 
miisellih itaatısizliğe başlanma
sı te'ldifini tetkik etmektedir. 
mektedir. 

Alman yada 
irtica propagandası 
BERLİN, 20. A. A. - Alman 

hükfuneti, Turingen hükilmeti 
zabitasma muhassas olan parayı 
irsalden va,zgeçmiş ve şimdiye 
kadar bu namla gönderilmiş· 
olan para~p imparatorluk pro
pagandasİ1yapnuş olmakla itti
harn edilen Turingen hükilme
ti Sosyalist ve Nasiyonalist na 
zırları:ndan M. Frick' e karşı bir 
hiyaneti vataniye takl'iri tevdi 
etmiştir. -·---Hariciye nazırı Pariste 

PARİS, 20. A.A. - M. Briand 
Londradan Parise avdet etmiş
tir. 

Konferansta Fransa 
PARİS, 21. A. A. - Fransız 

gazeteleri Londra konferansı
nıın mütemadiyen müşkülata 

maruz kalmakta olduğunu ve 
fakat Fransa hükumetinin kon
feransın akamete uğramaması
nı temenni etmekte bulunduğu 
nu yazmaktadır. ..................... 

Kadınlarımız 
meb'us olacak 

iki kişi mahkum oldu 

PARİS, 20. A. A. - St-De
nis belediye meclisi azasından 
iki zat ile bir komünist gazete
nin müdürü, as:kerlik aleyhinde 
tahrikatta bulunduklarından do 
layi ikişer sene hapse ve ıiki şer 
bin frank naktl ceza tediyesine 
mahkum edilmişlerdir. Liberte 
gazetesi muharriri, Klemanso
nun vefatının ertesi günü anar 
şist bir makale neşrettiğinden 
d-0layı iki sene hapse mahkum 
olmuştur . 

Az para değil 
HAGUENAU, (Aşağı Al

sas), 21. A. A. -Yüz bin frank 
ihtilas etmiş olan banka müdü
rü teslim olmuştur. 

Monako prensinin davası 
PARİS, 20. A. A. - Le Jour 

nal gazetesi, Monako prensJ.i ğ i 
ali mahkemesi, prens ve pren
sesin tefriki davası hakkındaki 
hükmünü vermiştir. Hükmün 
ihtiva ettiği karar fi.len mevcut 
olan iftirakın resmen tasdikin
den ibarettir. 

İzdi vac anketi 
( Birinci sohH" kn m•bıd ) 

- Maamafih, en çok yanılan 
!ar da gene en çok tecrübe sahi 
bi olduğunu zannedenlerdir. 

Müsaadelerile sorduk: 
- Ya, ideal bir aile kadını? 
Cevap verdiler: 
- İdeal aile kadını.. İdeal 

olanını bilmem. Fakat ai•e kadı 
nının çok makul olması lazım
dır. 

Ev kadını ufak sanılan şeyle 
rin felaketle neticelenmesin -
den cok korkmalıdır. Aile kadı 
'nma düsen ne kadar mühim va 
zifeler V'ardır .. Ben size bunları 
birer birer sayamam ki. .. Sonra 
en mühim mesele fedakarlık et 

C Birinci sıhifeden m•bıd ) mesini, anlıyormusunuz fedakar 
ve her açıya katlanan milletin hk etmesini bilmektir. Zavallı 
vatanın felaket ve 11aa<letleriue Türk kadınlan sıraııma göre aca 
ayni hisle iştirak eden büyük ba neye boyun eğmezler ki? 
kalpli ve yüksek faziletli Türk - Bir sualimiz daha var. 
kadmr müşterek eseri olan bu - Evet .. biliyorum kadınlar 
CiknhUriyette elbette ve elbet- koca olarak hangi meslek erba 
te kendi evinin işlerin<k oldu- hını diğerlerine tercih ederler .. 
ğu gibi belediye işlerinde de te değıl mi? Ben bu sualinize kısa 
miz ve ciddi mevkiini alacaktır. ca cevap vereceğim: 
İstibdat ve cehalet devirlerin- -Kadın evvela, erkeğin ken 
den arta kalan kötü ve sakat disini beğenir, mesleğini değil.. 
zih~iyetlerin sa'.kil ve ııaki.."ll mü ve beğenip beraber yasadı~ı er 
lahazalann Cümhtıriyet ve in- kl!<lin me.,ıe ini emnemezlılr 
kitabın temiz ve faziletli.mühi- edemez .. Bütün bunlar sevgi, 
tinde yeri yoktur. gecim ve her ~eyden evvel de 

telakki meselesi. . 
Hak tevsi edilecek M. Selahaddia 

Kadmlarmnzın ya'km sene
lerde teşrii meclislerde de fazi
letkar mevkilerini ihraz ede
ceklerine şüphe yoktur." 

Dahiliye vekilimizin bu •Öz
leri mecli<Ste şiddetle alkışlan
mıştir. Kanun kesbi kat'iyet et
tikten sonra memleketimiz için 
yeıııi bir terakkıi adım daha atıl
mış olacak ve daha henüz bir 
çok yerlC'I'de kadınlara tanın
mamış olan bu hak Hanrmları
aıızm elinde memleketin yük
sek faideleri için kullanılacak
trr. Yeni ,kanunun tatb:kı vila
yet teş~d!atı üzerinde de mü
htın tesirwr yapaııa'~tı:ı;, 

Fransa - Yunanistan ticareti 
ATİNA, 21. A. A. - Fran

sız-Yunan müva.kkat sureti tes 
viyesinin imzaıımdan sonra ka
t'i bir itilaf akti zımnında baş
kaca müzakerat cereyan edecek 
tir. 

Cenubi Amerikada 
BUENOS A YRES, Zl. A.A.

Ne~redilen bir emirname, !iİ
mendifer servislerinin muntaza 
maı:ı icrasını emretmekte ve 
kumpanyalarla ameleden arala
rındaki ,;Jıtilafı 48. saat zarfııı.da 
lıalletme1,.ri talep edilmekte
·ltr. 

Ankara, 21. ( Milliyet) -
Ankara memurlar kooperatif 
şiııketinin seneıik kongresi hi
m ayei etfa l salonund a idare me 
clisi reisi vekili dahi liye müs
teşari H ilmi Bey in riyasetinde 
toplanmıştır. İdare meclisi ve 
mrirakıpler raporu okunmuş, 

§irketin iktısadi ve mali vaziye
tinin daima terakkiye doğru 

gittiği ve hesaplarının pek 
muntazam bulunduğu hakıkında 
kanaat hasıl edilerek elie bin kü 
sur lira kar göste1'en 929 senesi 
bilançosu tasdik ve idare mecli
si ibra edilerek sebkeden hiz
metlerinden dolayı kendilerine 
ayrıca beyani memnuniyet edil
miştir. Hasıl olan karın 

sen:nayeye ıkalbi kabul edilmiş
tir. Şirketin umum sermayesi 
251,677 liraya, ihtiyat sermaye-

si 30,685 liraya baliğ olmuştur. 
Esas mukavele mucibince An
karadan ayrılmış olp ta şirket 
ten sen:nayesini geri almak isti-
yen hissedarların sermayesi u
mum sermaye 250 bin liraya te
nezzül edinciye kadar iade edi
lebilecektir. 

ANKARA, 21. (Telefonla) 
Ankara<l:ı hava gaz•nın 15 
ruşa ıindirilmesı ıç.in müzak 
cereyan etmiştir. 

Gazeteci ler Bursada 

BURSA, 21. (Milliyet) 
Gazeteciler geldi, şehrin şaya 
temaşa mahalleri ile yerli m 
!arı sergisini ziyaret etti! 
Yann öğleden sonra muhak 
me edileceklerdir. Müstan 
Hikmet B. de yarın sabah ağ 
cezada son muhakeme edilece 
Berati muhtemeeldir. Gazete 
!er geceyi meddah Süruri 
dinfeımekle geçirdiler, çekirg 
de «Ada palas» otelinde ik 
met ediyorlar. Öbü11 gün avd 
edeceklerdir. 

Maliya ınüfettişlerini 
İçtimaı 

ANKARA, 21. (Telefonla) 
Maliye heyeti teftişiyesi müz 
kerelerine devam etmiştir. M' 
zakeratın tacili encümenle 
bildirilmiştir. Yarın heyeti 
mumiye içtimai yapılacaıktır. r--r ~ 

ı * ; . S OR •• , * 
~ ..... ~------··-----·---J.-Dünkü lik maçları 
13eşiktaş : 3 - lstaı1hlıl Sı)or: o 

Galatasaray: 4 - \7 efiı: 1 

Dün Taksim stadyoınunda 
yapılan lik maçları şöyle neti
celendi: 

ikinci Takımlar 

Beşiktaş: 4 - İstanbul Spor: O 
Galatasaray: 1 - Vefa: O. 

Birinci Takımlar 
Beşiktaş: 3 - İstanbul Spor: O 
Galatasaray : 4 - Vefa: 1. 

Beşiktaş - İstanbulspor birin
ci takımları arasındaki maç Be 
şiktaşın gollarına ve galibiye
tine rağmen umumiyetle müte
vazin denecek bir şekilde cere
yan etti. Bunun da sebebi İstan 
bulsporun ço'k canla başla oy
namasıdır. İstanbulsporun bu 
canlı ve güz.el oyununa rağmen 
3 - O mağlup olmasının en bü
yük amili, hücum hattının gol 
fırsatlarını tamamen heder et
mesidir. 

Her iki taraf da giizıel ve te
miz oynadılar. Yirmi iki oyun
cu içinde Beşiktaşm merkez mu 
haciımi mükemmeldi. 

Galatasaray- Vela 

Galatasaray - Vefa maçı, ge 
çen hafta Galatasarayın Fenere 
mağlubiyeti ve Vefanın Beşik
taşla beraberliği üzerine büyük 
blı' merakla bekleniyordu. 

• 
oyuncuyu takıma sokmamış 
Maamafih yapılan iş henüz kii 
değildir. Birdenbire olmasa b · 
le, diğer bazı aksayan oyun 
!arı da daha kuvvetli, feal v 
genç oyuncularla tebdil etme 
lazımdır. 
Bır de hıio:um hattını mıies 

siz bir vaz:y'!>te sokmağa çalı§ 
ken müdafaayi da zaafa uğra 
mamağı düşünmek lazmıdır. 

Şel'Cf Beyin hakemliği altın 
da cereyan eden maçın ilk de 
vresinde Galatasaray gene e-

f eyi bozuk bir oyun oynad 
lk gölü Necdet vasitasile Ga 
latasarayın yapmasına rağm 
bu devrede Vefa daha iyi v 
nisbeten hakimdi. Bu devred 
Galatasaray aleyhine veril 
bir korne esnasında Muhteşe 
nefis bir şütle V efanm yeğAn 
sayisini yaptı. 

ikinci devrede 
İıkinci devrede Galatasaray1'1 

bir şeyler yapmak için daha 
fazla gayret sarfettiği görüiü· 
yordu. Birinci devrede akşayaıı 
Vahi, Mithat, Şüphi, Rebii v• 
Kemalin bu sefer daha iyi of" 
nadıkları göciilüyoıdu. 

Bunun neticesi olarak hücılfl1 
lar tevali ye başladı. Mehrrıet 
Galatasarayın ikinci, daha s~· 

Galatasaray takımında hayli ra Nihat şahsi bir gayretle tı· 
tebeddülat göre çarpıy-0rdu.Bu çüncü, en nihayette de g~~ 
tebeddülatın dal\a ziyade hü- Mehmet dördüncü ve son golı 
cüm hattının müessir bir hale nü yaptı. 
getirilmesini istihdaf ettie-l an 
!aşılıyordu. Vefa ilk cJ,evrede güzel oyıı3· 

dı. İıkinci devrede ise Ga.lataJ 
Bu hususta br fikü' vermek i- rayın ikinci golünden sonra 'far" 

çin takımın şeklini ya.ztılmı: va§ yavaş canlı oyununu~~ 
Avni, Burhan, Vahi, Şüphi, betti. Galatasaray bir çok s.ı 

ı:..nell Mithat, Muammer, Mehmet Ni fırsatları kaı;ımıasına ra.,·;· ci 
hat, Necdet, Rebii, Kemal. ilk devrede iyi değildi. 1~1!)e 

devrede ise gollerin de te5İfl 
Bu suretle görülüyor ki Ga- daha iyidi. 

latasaray, takımını islah yolun d . . ~t:ıf 
da yeni bir adım atmıştır: hü- Takım a en ıyı oynay 
Cll.ffi hattmın SOR zamanbrda Burhan. Nihat v.a r.ı..'ı.mettı· 
t''l müvaffakiyetsiz olan iki J ~- a. 
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r ı o 1 e i ·a a ıg 
ne kadar kitap basıldı? ziyades ılan ve k. ı 

tu · ı 
• 

yeni kitap 1 Mübeccel H. son müsa-
basılıyor.. b~kaya hazırlanıyor 

Maarifte 

Beden terbiyesi 

Teşkilat gittikçe 
genişliyor Harf inkılabından Idıııan sayesinde ~1\ibeccel l lanıın 

..., f{' k ld Kabataş erkek lisesinden do-1 ~kilo kaybetmege mu va a o u ğ~ yeni be.den terbiye teşkilatı 
'-- 1 gıtıkçe genışlemektedir. 

l\itap basılması daha Mübeccel Namık Hanım, a- Beden terbiyeesi teşkilatının 
ziyade artacaktır. . ğustosta Cenubi Ame_rlkada y:- gayeleri şunlardır: 

. . pılacak dUnya güzellık mUsa a 1 - Gençlerin vücutlerinin in 
Harf inkılabından ııımdıye kasına hazırlanma~tadtr. MU- ı:nanla zindeliğini temin, 2 -

ıcadar geçen zaman zarfında beccel Hanım, Selım Sım Be- Gençleri içkiden menetmek,:ı. 
lstanbulda (1000) kadar kitap yin kızlarının nezareti altında Cıgara içmeğe alıştınnamlk 
basılmıştır. Bunların yüzde dok beden terbiyeslle meşguldür. 

b Mü Beden terbiyesi teşkilatır ı 
B~ı kitapçılar taraf•ndan ta e- Bu idmanlar neticesinde , - ' 1 mevcut azası 'bin kişiyi geçmi~-
dılın.iştır. .. .. beccel Hanım ağırlığından( ~) tir. Hemen her mektepten bir 

Bu mf'yanaa 4-0 kadar buyuk.kilo kaybetmeğe muvaffal< · 'çok müracaatlar vaki olmakta-
t~man, 15 şiir kitabı, 30 çoçuk muştur. dır. 
hıkayel ı Lı.1lunmaktadı_r. 1 Mübeccel Hanımın peder .!alebeden ba§ka bir çok lise 

Di · · ~i mektep kı~ap arı mık Bey bir hasbıhal esnasıreıa mudurlerl, muallimleri ve bazı 
ve •!mı eserlerdir. Bazı kıt~pçı- demistir ki: j meb'uslar da teşkilata dahil ol 
•arın izahatına gör<!, umumıyet- · K ın sıkleti (57) kilo muştur. 
1e roman ve emsali kitapların -. .ı~m Beden terbiye teşkilAtı hak-

sonra 

lstanbul cuma günleri nasıl eğl~nlyor? 

Dün baharın ilk cuması 
Bu nasıl Mart, 

hava'? .. 
bu Mart içinde 

Güneş.. güneş 

1 -·-

} 

nasıl • l 
ı,.. 

Geçen cuma, kış meğer bize son selamını göndermiş .• 

~atışları takriben 200 ile 2000 ya ınmı~ /i lduğuna göre, bu ~da terbiyei bedeniye müfetti Martın 14 ünde bir aralık bi-ı daha telaşlı, merdivenlerden yu tU. 
llrasındadır. 500 den ~arı sa- Boy ' 

0 
- 'ldir şı umumtei Selim Sım Bey bir zi teiıı.§a dUşiiren kar serpintisi, varlanır gibi inişler. . İlerde köşe başında j. • 

tış yapan kitapların mıktan) tek ağırlık fa~: ~e~ ·ki kilo indi muharririmize demiştir ki: meğer kışn bize son selıimı i- - Hanım sepet açıldı.. minde bir ga.rino var. ı ' v./7 
azdn Ekseriyet (200-500 a- Maama a a 1 a ı · miş. O günden sonra havalar Sepetle beraber Hanımda da azacık yorgunluk _ anu. o 
dQ4' kar· bulabilmektedir. rilecektir. Bu sur~tle yeg ne t~ j -" Böyle bir teşkilatın bil- gittikçe ısındı. Hem öylesine gözler açıldı: yorgunluğu bilmem_ evet 1 

. h flerı'le razı mucip olan sıklet mesel~sı . hassa talebenin arasından doğ- d k' od h · d · · E h .. d" .. 1 1 Maamafıh Arap ar , . k'ld halledil _ ı~ın ~ .·ı, "' e~a azıran a amı- - yva _ .. gor un mu o a~- gun u~. alayrm diye düşünil 
~ k.' d den kalına 1 de istenildiğı şe 1 e - ması memnuniyetle karşılana- ııız gıbı terlıyoruz. Paltoları ları .. Çocugun boyun tıtkısı duş Kadıkoyünün eskilerinden 
,_~ıılmış es ı evır d •Ve miş oluyor. MUbecel Hanım cak bir şeydir. Çok temenni ve k d k p .. 
'<I~ap satışı. ~a durgun ur ... d t Amerkadaki müsabakanın ne 1 . . ümit ederim ki, bütün gençlik ço tan sırtımız an attı . ar- muş.. zatı pencereyi tıkırdatırkt"' -i 
ll'ııktarı cskısıne nısbetle yuz e . . lacağını şimdiden tah :ıat, kızımla dans etmek ıstedı. bu teşkilıita dah'I 

1 
un desüler ağır gelmeğe başladı. - Haber vermesem hepsi dil meyim mi? Beni k~.l KA ~ 

be · kt d' tıcesı ne o B · "d h 1 d ı o s · Oda içinde ceketi çıkarıp göm- şecekti. !adı. ı.J ~ '6 
şı geçmeme e ır.. . mı'n etmek mümkün değildir. 1 enım mu .a. ;:: em.e mey an Başka memleketlerde de genç la kalın dan M b 1 !ekle dolaşanlar eksik değil. - Amanın vapor da kalkacak - Seni buralrası n 
Buna nazaran, yenı kıtap r~ Fakat Yunan giizelinin kazana • a .u ecce. Y?~gun u- ler arasnda bu nevi teşekküller 

daha rok alıcı çıkmaktadır. K~- cag"ını hir zannetmiyorum. Şehre g_undan bahsıle bu teklıfı reddet vardır ve "Ok 'ıyl neticeler ver- Güneş, bu mevsimde p~dra- gibi mi ne? gar uçurdu bakıabvill : 1918 
ta " d ha zı " ti " dan sonra en aranan şey O- u- - Beş dakka var.. - Cuma gün 

Pçılar yeni kitapların6.a1 ld - mini Muhiddin Bey, Panste bu ·B • M'h b"t" ıwktedir. Böyle bir teşekkülü - h ld d b ı b k G' 
Y d k ı O u rd gü ilik una ragmen 1 race u un gu a e on an uca t uca· - ıtti gider atkı .. deseniz e. - Demek Kr· . I t. 2042 a e rag"bet bulması a - lundug"umuz sıraal a ze t ı...:· yapan ve başaran talebe takdı're on s 

bi · ,.., kaçıyoruz. Bu nasıl Mart? Mart Atkıyı bulmaktan ümidi kes din? .. ·h 
011 ~u kanatı'ndedir. ınüsabakası'le ala"kadar olaca.ıc.ı- gittiğimiz yerlerde zı a P tayiktir.,, 1 ş .. ıııa ya zc 6 il ı ld içinde bu nası hava? air gali- ti. Vapuru kaçırmak ta isteme. - O da söz n~crcdc 'Mudu 

. t' nı ve ı'cap eden müzahere. t ve e oıe§gu o u. ----~-. h . . .. ,, ' ı Bu hususta kitapçıalrca ıt ı-
1 

ği b Fakat, kızımın ciddıiyeti ken ...,__ ba bu senenin ba arı ıçın söyle di: Bir aralık soB k 
hazı muvafık görülen tedbirler yardımı derig etm yece nı e- disinin ikinci bir müracaatine Fener J miş: - Kim bilir hangi körolası- -Yahu .. Ka( an a muam 
§Unlardır: yan etmişti. > imkan bırakmamıştı. pa pas arı cBi< böylcliiin a:örmemiıiz rutı baharml• caya kısmet olacak. İyi günler- diyoruz da şu k.ul eder. ' 

1 _Maarif Vek!leti ite ya- MOra~aatler va~ m~... Servetile bir çok şeyler elde - Çiçek .. çiçek ... gül var, de giymesin işallah .. diye bed- veren hangi Ka 
rıya k kıi 1 umumi kitap_ MUbeccelın desti ızdıvacını ta eden bu Mihrace kızımın ciddi- p J 1 k şebboy var, menekşe var .. am- dua ederek yürüdü. miyoruz. 

ca tap arı . k u l arasız t«tan sı ıntı E · M - b K hanelerde bulundurnıak {iırre lep için bır ço m racaat ar vu yetine hayran olarak: • ma ne çiçek bunlar... lınde Ne güzel hava var. Yolcular . eger .. u • 
&atın almalıdır. . kubulduğuna ve bu ~eyanda _Hayatımda ilk defa olarak çekıyorlarnıış bir ışporta, bağırarak dolaşıyor. hep göğertede... hınde Üskudarc 

2 _ Tacralarda bayi teşkıla- Avrupadan da bazı tali.pler çık bı'r kız tarafından redded\lmi« T Baktım, hepsi en aşağı üç gün- B" "k S 1. . k 1 Mehmet Efendi 
<r- ı d .ıc. ' F B 1 - A • uyu e ımıye ış asının . . 

tı Yapılmalıdır. tığına dair yapı ~ neşrıyat Og bulunuyorum". demiş. ener aş~apas ııp parası~- lük çıiçekler. deta buruşmaga Tıbbiye mektehinin etrafı ·e~ ımış. _ ) n 
3 t . k'Q ehem- ru deg"ildir. 

2 500 
T. • lıktan sıkıntı ıçındedır. Fener - yüz tutmuşlar: yeşı'l B h b"t" 1 ; .1 Osmaq..::v-& 11ıa"'ııaııes \ ,Q_ re .,.ma - 1•8 • . ı..· 1 f' b' . . 1 . . . . . . a ar, u un ıızı " • • .. 6 uma. 

ıni - ...,. ve . Zaten kızın henüz evlenecek • ~ ' '· ae a .. ıren ıa ı ır ıçtııma yapı - - Bellı dedım, ne çıçek ne Ei~~r·" ~: · · · : · · na ızafetle Osman ağa can d 
. Yet verilınelidır. çag-da deg-ı'ldı'r. Pan's seyahatı' Nanıık Beye mış ve bunda Ba"n·r~.ı,tsm Ar • ,_ • ' ' •·· • ... ·ı "" .,,1~11csını bile bekleme- l . . 'I] '""1'"""&·· ~ ,- ~ı~e-.:. . . t\::iıua.Yaıii;; uufnu du- den geldi. Papatya kokulu sec- Y~ anı an. camımn yerinde til"'I 

"- 4-Halk okumağa alışmalı- Yalnız Pariste garip bir mü 2,500 liraya mal olmuştur. Na- nebi ve Yunan Banaklarında bu şecek. . .. .. cacJesini kırlara ser.ip aramızda bır mescıt ~a.rmış; Kadı_ ehli 
"'r d k ld k mık Bey, resmi teşkilıl.tın müza lunan esham, tahvilat ve bütün H f b k cak m t Ef d t d -·B . . k büt racaat karşısın a a ı . • k erı , u sozume . ıza 'yerleşti. Bunu, ancak şehir mu- . e en ının yap ır ıı:;ı ı.ı:.a! 

u tedbir!erın bır ısını - hereti olmadıgı ta dirde böyle menkul ~şy~sı.nın satılmasına yerde bana dert yandı. hı'tinden çıktıg'ımız zaman 1 çıt .. Sonraları bu mescı~t·;, 
"e ve mu"tebak·ı'sı' zaman mese- Mihracsnrn teklifi. masraflı müsabakalara ~·rnıe- k l tıır · · 'f d' ana f •.-ı • - arar ven mış · . - Portakal değil kı, •stı e ıp bil' - ında bir köy peyda olm~ b 
lesi addedilmektedir. Hindistanın en zengin mihra nin çok müşkül olacağı ikrin- Fenerin elinde buluna 1 sakla yasın ... Çiçek bu ... Bir ya Kaıydoıkr~z .. k l . . .. .. d !ayınca Kadının adını ar,, ~l' ap 

d 1 n'nden olduğu sövlenen bir dedir n ve · · d · D" akşam oy ıs e esının onun e A k d ı b' l'k b' ,.. · 
Satrlan kitapların yüz «; 0 -. ce e · · milyon lirayı geçen bu menkul saat ıçın e gcçıyor. un. . ki, meydanda beyaz elbiseli 

0
= r a aş a ır 1 te _ı'ab· 1 m 

tuzu İstanbulda, yüzde.~~ ,1, Ilı H. servetinin elden çıkarılmasın- ~atç~de~ J0P1~.Y'f g:;ırdı~r. cuklar oynuyor. Vapur yanaş;n_ ~a a~~~Y~~a~. altı Y?1 ~gz h ki1 il ıhi 
reş.t Ankarada, yüzde yırnıısı Emanette MDteLerr, • dan hıisıl olacak meblağla, baş- ka a a _a ar ~y ~ ~- ~ene~ş ca çıkanlarla girmek istiyenler : il uçdu . ır gezınli!ı yalp~ k 1 
~irde, yüzde onu Sa~s~da, • k Ö iJslJ R k '~ papaslığın 200 bin lirayı geçen unışa g'?zg?re ıy .. ı :. - - arasında parmaklığın iki tarafın .. o ar a ınce m.~.s n. e ~sc:ı ' 
Y~zde üçü Bursa, yüzde ıkısı E- Gazı 11r um ev a,.. borçları ödenecek, elde kalacak şe d_c:~etı elımde ~O~>ruye dog- dan bir çığlıktır koptu: ıçınde baharın _muıdecılerı gıl 
dırne, yüzde üçü Konyada ve mütebaki ara ile Fener b" ru yuruyortım. Buyukdereden . . . dolaşan Kadıkoy Hanımlarıı 
ll'ıütebalci.sıi de diğer vilayetler- -+-- •- . . kt k 1 kutçe- gelen ilk vapurla sırtında kük- -Bıze mı gelıyordunuz? Ak- seyrederken: ı · 
d I Rsımn baçı arı .

1 
apatı aca . ve lcrı·, yı'nnı' kadar kadın rıktı ve &iliğe bakın biz de size gidiyor- -Ceddine rahn1et Kadı Ef" 

e alıcı bulmaktadır. Proı·'° g"'ldl. Tetk k Yı-ni mlltevelliler um aşpapası e metrop 1 ti ~ r b .., .., "' . . 1 . am 0

1ı e-k köprünün üstüne bir ande dağı- duk. · Deniz aşırı yerden geleni di .. diyorum, adını öyle bir ıtı .Kitapçılar, Anadolunll!" azı dili l lih di'dl rının maas arına z yapı aca le t kr t .. .. . . . frı 
tı;uhim şehirlerinde bayı te§k!- e yor n ap e ,, . tır. , lıverdil~r: . . r e ar '7rs yuzune v_ap~ra ye vermışsın. kı, _namın kıy m 
iatı bulunmaması yüzünden ki- . . . h y . . h I k - Hındıba var, labaJa var. bınecek deıpll~r ya .. Gerı don-1 te kadar hurılenn ağzında gt 
tap öndernıedikelrini söyle_ Mühend!s ~· ~!.onun. azıı:- Kilise, hastane, mektep ve sa cnı seyya ge ece Ebe gömeciiiiii ı. mek Kadıkoylu Hanımlara düş- zecek.. lif.) <ı 
,.,.,ek gd' ladıg" ı Gazı koprusune aıt proıe ire gibi Rum evkafını idareye v ı k d h lk .. , te ır . . B . . Bugün Alman Bandralı Ose- apur ar~ a. ın e en a ' 

Satışı yüksek olan kitapların nihayet gelmıştır: ~ proıe~n memur mütevelli heyetinin müd ana vapunıle İstanbul.ı 200 scy- bu cuma belit kı, h~r zamandan 
bile masarifi ancak bir senelik kaybolduğuna daır bır şayıa a deti bitmiş olduğundan Rum yah gelecektir. 27 Martta da fazla .. : ~.•az temız hav":. al
Satışlarile çıkabilmekte imiş~- çılanış~ır'. münt7hibi sanileri dün Galata- Amerikan bandralı Adriatik va mak, ııaıta~;ı~ . yorgu.nluguıı•· 

Kitapçıların tetkikatına g~- P~oıeyı Ema?et fen heyeti lda Mıllet hanında toplanarak uru ile 300 seyyah gelecektir. dmlendınne1( ıçın den;z a.şırı 

Poliste 
_nıı __ _ 

Kaçakçılar takip ediliy, r~, J'azı yazanlar azalmış d~gıl, tetkik ~tme~tedır... .. . yeni heyeti mütevelliyeyi inti- p yerde oturan eş dost zıyaretı ne 
bılakis artmıştır. Fakat tabı az- Yem proıede _kopruye aıt en hap emişlerdir. İnthaba 49 mün ---.-·-- - güzel vesiledir. 
dır. ince teferruat bıle mevcuttur. t h'b' 'd 45 .. h'b" Şerı'f Bey mezun Kim bilir, be j <' -iost zi- I" 1 k . 

M .. .. h . k'k .km 1 d e ı ı sanı en munte ı ı sa 1 İ j · • 
evcut kanaate gore uç sene Fen eyetı tet ı atını ı a e e . · t' k tm' . t'h . yareti değil <le boı- .e a.ıccma- , \r\· (' 1 !2."C ('(~ ·a ıa r r 1 )'at l $) .o l)l 

11 f 1 t k h · . M h'ddi nı ış ıra e ış ve m ı ap netı Polis müdürü Şerif Bey bir . d B ,,. ' ' -onra eskisi• 0 n çok aza sa tş cek, anca şe remını u ı n d 14 k' 'd 'b atin mesirey.: gıJiyorlar ır. u 
apılabilecel Beyin avdetinden sonra müna- ces~ e ışı en ı aret ol~ hafta mezuniyet almıştır. Şerif arada satıcıların vavcylaJı: J1ul!!·ar CI~Hl'a::;ı bultındtt 

• kasa şeraiti tespit ve ilıin edile yeni: h~yet şu suretle teşekkul Bey mezuniyetini geçirmek ü- - Çocukları sevindiriyor... '"' <.:ı r iic 
k · etmı~tır zre Hayre'boluya misafir ola- s 1 .. Gençler birll""I ce tır. " . yüz para... s 1 İ - ua e Pul parası vermiyor Dr. Andon Nikolayidis, Dr. rak gıitm_i:ş::..t_ir_.____ - Hem oku, hem gül. .• Bi- k 0f za:nan artla ~tanbulda 1 için Vilayetten emir Ve'1Jj.. 1 sü 

· kt' 'h t t · M ·1 ğl D Al k namazın otuz u"ç g"cesı·. . . aça' cıgaralar çogalmıştır. tir. 1 tlS, 
Dün yeni heyeti idare 

intihap edildi 
Cumhuriyet gençler birliği 

~feli dün senelik heyeti umu 
rrılyc içtimaını yapmıştır. 

Dünkü içtimada iki sene ev
"el teşkil edilen mahfelinsene
Uk heyeti idare raporu okundu. 
~P<>r müttefiken kabul edil
~en sonra yeni heyeti idare 
'ntlhabı yapıldı. Yeni heyeti ida 
rll)re Dr. Ali Mazhar. Sım E-.. 

."er, Müçteba Setahaddin, Şevki 
~Urullah Halit, Tevfik Byler in 
1ihap edilrnlştir. 
\,.._Birliğin 240 azası vardır. Te 
;·"'§a şubeleri tarafından her 
~fta temsiller verilmektedir. 

Terkos şıre ı ı pamamele- s avrı anayı o u, r. e o " B · · 
A Edl'rn"' f1'danlığı H hed' unun ıçın evvelki gece zabıta K k · kAğ d 811 rinde abonenin harç miktarını dosidis, avukat Kürkc;üoğlu • - anını neneye ıye. • · ş.ehrin muhtelif yerlerinde Bul- aça sıgara a ı( 

yazmak uımlUnU kaldırmıştır. 'Lazaraki, avukat Angı'lidis Hi- "Edime Vilayet fidanh İğneyi şöyle tutarsın, hopp. · · · • v edi 
h "kt kendilig" inden iplig" e geçer ... gar cıgarası sattıgından şüphe Vaki olan bir ihbar ilzeri hır. 

Buna sebep arç mı arı yazı- ristaki, avukat İstemat Zihni, 920 senes zarfında 35, 765 bag- ed'l .. d .ı.. • k 
lır 1 t im b · Gözüm görmüyor yok, elim tit- 1 en veya ote en "..rı açak- evvelki gece Beyog"lunda bi· sa pu yapış ırı ası mec un müderris Viktor Adamandidis, çubuğu 25,808 meyveli ve mey l k 
yetidir. müderris Marko kalfa, müderris \resiz fidan yetiştirielrek bun- riyor yok .. Hediyelik efendim. ~dara • tbıı:nınmk~bş eşhas hak- partmanın en üst ka•ında yı 
Ad l I t f dan 106,157 adet vilayet ve mü! - Dörtyolun şekeri .. Dc:irt- a anı ır ta 1 at :ve taharri lan taharriyat neticesin 

B arın marı Ç n mimar Koço Papa, tüccaı: Hara yolun şekeri bunlar. yapmıştır. 118 500 d ka k 
Adal b l d. . Ad 1 bo A" . d' .. hakatna tevzi olunmuş ve z b t 1 h lk . • , este ça sıgara ı.. ar e e ıyesı aann i- am gnıya ıs, tuccar Niko . d k .1• _ Kalemler, defterler, ayna- a ı a memur arı a m ıçtı d k 1 18,489 adedı e omşu vı ayet -· · ı ya a arunış ve mıısaderc t. 

marı için Emanetten 105 bin li Karamanoğlu, tüccar Borbuoğ- !ar, taraklar, çakılar, tespihler •. gı sıgaralarm bir kısmını tetkik d'lm' t' · , . lere ve Aniiaraya sevk olunmuş ed k bunl d k çak . ı ış ır. 
ra istemıştır. lu Bodosaki, tüccar Eleseas İdo t Sakallı Yahudinin gün görme- ere , ar an a sıga-

Tahsisatm azlığı dolayısile ridis Efendiler. ur. miş sesi: raları nereden ve kimden satın Tramvayla oton1o(·t.'iı 
bu Paranoı verilıniyeceğl zan- o k• t f b' alddı:ları sorulmuştur. Bu siga- • ·ay 

B Ed, · b-t • - ... n aa,o ... nzar 1 , 
nolunmaktadır. undan başka intihap edilen ırnenın u çesı çerekl .. Ve önümden akın akın ralardan bir kısmının. bura?a I?ün v~tman Mustafanın .l• 

DarOlbedagl için üç kişilik mürakip heyetine de Edime vilayet meclisince tan genci ihtiyarı, zengini, fakiri; l':~~udit7.r t1 arafıı~a~~mal edıl- reskıkndfekı trham
11

.vady Tdophaııcı:~ 
şu zevat intihap olunmuştur.. zim olunan 1930 senesi bütçesi şehrin her sınıf halkından birer dıgı de soy enme te ır. ve u ma a uı e ururkeıı ,c 

Cemiyeti belediye mürakabe nin tab'ı hitam bulmuş ve bu niimüne halinde geçipköprünün Aldığımız malı1mata nazaran kad~n gelen 2202 numaralı c 
encümeni Darülbedayi için ye- Epafinonda Fantazidis, Andr baptaki raporla beraber tetkik merdivenlerinde kayboluyorlar. gittikçe ilerleyen bu 'kaçak çı- mobil olanca hızıla trı-nıva _. 
ni bir talimatname tanzimine ya Istefandis, İlya Makrapolo ve tasdi:k için Dahiliye vekaleti Kadıköy vapurunun hareke- !ıkla çiddl bit' surette uğraşı!- çarpmış ve müsademenscr 
başlamıştır. Efendiler. ne taktim olunmuştur. tine on dakka var. Yürüyüşler ması ve şiddetli davranılması tinden ön kısmı dağılmıa· 

ofÖr .. n gizi defteri 
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cadde.i 
)j !, ı .. 

aş 'dı ı bu a r? .. 

TLERl 

v. 
de 
:ıen ona bir muziplik yap 

· J bu sefer derniryol ipm 
ettiğini haber alınış. Oh 

bana öyle bir katakulli 
ıtıı .ki. Muhakkak ahım 

rr.ın1ıacak ! diyor. 
C .. t Bey üç milyonluk pa-
e~ meselesini derhal ha
ıştı, güldü: 

ı'Ne yapalnrt monşer, dedi. 
:ms, gelmiş bir işti. Hem 
bu nasıl oldu. İki tele

sın.'allıyı kafese koyuver
asa 
dön, dünya işte böyledir. 
emı kafese koyarsııı, bir 
r! Jiıdin düşersin. İsimize 

Sen neticeyi (MünihJ 
ım~ 

taha ya madım.Amma yaz 
.. Hem ni liman isı-

R e mekeş devri - Acı 
k alar - A uharrir 

it v igre ç entri
hminln katli 

................................ 
Romatizma ağrıları 

Artık hi<sedilmlyecek, çünkü fötıkanı dem 
m!itevelllt romad~mı ajl;rılın için 

en mliesslr tedbir olan 
den 

SLOANS LİNİMAN 
İstimal ediniz!.. Her yerde satılır. 

TakllılerJnden sakınım&, -
ittihadı Milli 

Türk sigorta şirketi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. Sigortalan halk için müsait 

şeraiti havidir 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır 
A rıııc!!I lıulunıııayau ,ŞPhlrler:le ıu·onte aran ıı kt l ı • 

Telefon: Bey~lu - 2003 

giainden Antalyadaki iti bir likli bir düğün yapacaktık. Za- mağa başlamışlardır. da güzel şeydir ha... Sen bu - Nusret Beyle şimdi kon 
haftada bitirdi. vallılar benim yüzümün güldü- Genç mühendis başını iğerek rada bunu pek rahat bırakrnıı - şuyorduk. Sizin için bir şeyi 

- Ya, demek böyle aşklar ğUnü görmüyorlar ki, iki gün. çıktı. sındır ya! düşündük. Bilmem ne diyece 
da var ha! den beri içleri kan ağlıyor. Nusret Bey: Cevdet Bey ka§lannı kaldır- siniz. Nusret Bey: B 

- Elbet vardır. Senin kal - -Tuhafsın sen de! İş olına - Çocuğun neş·esi yok val- dı: ihtiyarladım, gençler.in neşe 
bin kale duvarı gibi tıq keeil- dı diye biçarelerin zevkini kaçır !ahi, dedi. Vaz geç şu kafadan - Ferda çak ciddi kudır ni gördükçe biraz zevkalı 

BUrhan Cahil diııe herke9inld de öyle olmas makta mana ne?. da şunlara bir ala düğün yapa- monşer, dedi. Sonra yanımda rum. Bu genç arkadaşla 
ya! - Monıer şenlik dediğin lnrt, biz de eğlenmiş oluruz. çalışan bir genç kızın terbiyesi- evlenmelerini ıu günlerde ya 

Söyliyeyim de Alaeddin bir - Kim demiı efendim, ben gönül rahati ile olur. Hele bir Ben kendi hesabıma beş yüz li- ni bozmak işime gelmez. salar da bir akşam tatlı va 
fiCY hazırlasın. de sevmelıini, seviımNiıd bili- iki gün geçsin, şu işin sıkıntısı ralık hediye veririm. Nusret Bey tasdik etti: geçirsek olmaz mı, diyor. 

Ferda Hanımı çağrran zile ıim amma, böyle uzun oqi aşk. kalmasın, düşüniirüz. - Kolay a canım, onlar za- - Doğrudur, sonra ondan iı Cevdet Beyin bu ifad 
bastı. Genç kız geldi: larla uğrqmafa vaktim yok! - Düşünmenin manası yok, ten benim sükunet bulmamı bek bekleme! Nusret Beyin de hoşuma ri 

- Ferda Hanım, bugiin A- - O züğürt tesellİIİ azizim, böyle bir karar varsa derhal liyorlar. Aralarında haznlıkla- Alaeddin Bey yazdığı müı- Gözlerile tasdik etti. On 
laeddin Bey geldi mi? insan hayatının bir }'&lllla ka - 'tatbik etmeli ki alem de bak, rını yapmışlardır zannederim. veddeyi getirmişti. Patronla kızarmışlar, önlerine hal:ıy 

_Nuri Beyin yanında efen- dar hakiki ııevgiyi hllılediyor. Cevdet Bey işi kaybetti amma - O halde mesele yok! Hay- müzakere ederek bazı yerlerini lardı. 
d . Ve böyle sevgi adama ae vakit vu geldi, desin. 'di cagır da söyliyelim. tashih ettiler. Sonra Cevdet B. Patron devam etti: ım. 1 1 

Ç tanıtıyor, ne iş .. alimallah gö- Alieddi.o Bey içeri girmisti. - Sana da eğlence lazım! zile bastı. Genç daktilo içeri - Onun arzusuna uphe 
- ağırır mısm? .. zü kapalı, ateiC atıl deeeler atı. 1 Genç mühendis bu işte anlıy0a- !dedi Cevdet Bey. Beyim eğle- girdi: ben de iştirak ediyorum. E 

.. Nusret Bey dudaklarını buk- lıyor. Fakat o devir seçti mi madığı bir muamma oldugunu niyor. Haydi bakalım, dedigin - Ferda Hanım şu mektu - hazırlığınız kafi ise dügıiniın 
tu: .. . çek yakasını. Ne kadar eevme - . hissettiğindenberi çok düşünce., olsun. bu yaz, imza edeyim, bu akşam zü bu hafta (Altınpalas) ta 
-. Bu~un ço~ dalgınsı_n~ dedı. ğe çalışsan sönmüş kömür ateşi li, müteessirdi. - Hangisini çağıracaksın. yolla! yapacağız .. 

Alaeddm Beyı sormak ıçın kızı gibi ısrtmıyor. İ - Alieddin Bey, dedi Cev -ı - Acele etme, fırsat var za- - Peki efendim. Heyecanlarını zaptedemıy 
çagırmağa ne hacet. Hademeye Nusret Bey cevap veremedi, det Bey, (Münib) e mektup yaz ten, şimdi AHieddin mektubu ikisi de çıkıyorlardı. Cevdet iki ~enç gayri i~tiyari gülu 
sorsana! .. .. sadece sordu: 'madık. Sen neticeyi biraz izah 1 getirec~ ? zaman makinede Bey seslendi: • . sedıler. Alieddın Bey yava 

Cvdet Bey guldu: - Peki evlenecekler mi? 1 ettikten sonra bu ay içinde ya. yazmak ıçın Ferdayı da çaguı- - Ferda Hanım, Alaeddın başını kaldır~: . .. 
- Onun sebebi var azizım, Cevdet Bey düşünceli, dal- pılacak liman tesisatı ihalesi nm. Bey! . - T~şek~u~ ~derız ustad 

dedi. Bizim Alaeddinle Ferda gın: için çalıştığımızı ilave et. He- - Bir akşam Altınpalasın İlri'si birden döndüler. Cev. ~ız cemıyetı 91zın çok ne~ 
Hanım n · .:anlanacaklar. Biribir - Tabii, dedi. Sonra koltu- rifler nahak yere beklemeBİnler. arkadaki salonunu kapattız, det Bey gülümsiyerek onları bır zamanınıza. saklamak ıs 
!erinin nerede olduklarını da- ga yaslanarak ilive etti: Malfun ya onlar timdi.den ray, mükemmel bir büfe, bir cazbant yanlarına ielmelerini ipret et- yorduk. Bu vazıyette .. 

·• Bitmedi. 
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• 

aşarat canlandı, sinek, tahtakurusu ve bütün haşarab yumur alarıle 'i · l 1 

ha eden Yalnız FL. IDA H_ ASAN_d r - yarı yarıya uc zd r H r yerde ara.yınız. Kut !3 ,. 
• ve pompası 75 kuru tu · ı -- ~ - ___ __:. -- - - - . -- . 

Qeyrı'selaı·n ş " i lyet,, in e lene rl - ,·-, Al\1 \"APLRLARI 

f zmir Postası 
, e ı, lüks ve muntazam 

vapuru 
,. M un 

'ı ürıcu pazat tesi 
J da Galata rhurınd n ıare· 

1, nı e e ç rşam a gllntl 

n 1 hu! ha 
, ite 

ıa gurı: ~ dtŞı " 
r~r-ıu· 

a r la 12nurrar 
, ın m rscaa~ Telefon 

: 1 l4 ı 

"llAIM VAPURLAR! 
. İZ \11 R. l\fi<.RSİN ro tıt 1 

ADANA \ ır ~u 27 
\!art 

Per embe ıı; nu akşam 
· kl'cl ri tımındaı h;ıreketlc 
(Çına kale, fzm·r, Kı."' k,llod 
runı , Rados , Fethiye , 
Antalya, AlAiye ve i\lerslne uğ· 
rayacakur. Fazla cafsilAc için 
Ga!atada Site Fransc;,: hanında 
12 numarada acentelljtine mü· 

racaat Tel. Beyoğlu 10+1 

LLOYD EKSPRES 
LOYD TR1ESTINO esbabı 

sıhhiyeden dolayı vazolunan tak· 
• Yldat 23 IJ'art 1930 dan itiba

ren refedileceğinden LLOYD 
a tKSPRES lüks vapurlarının 

Galata rıhtımına yanaşacağı v,e ! 

keına!issabık her perşembe gu· 
nu saat tam ıo da Pire, Be· 
renctızı, Venedik ve Trleste'ye 
hareket edeceklerini muhterem 
'llü~terilerine i!An etmekle kes
bi fahreyler. 

• lf-SK_ü_D-·A-R-BA-NKASI 
Türk Anonim Şirketinden: 

Beheri 5 Türk lirası kıymetinde 
~:OOo hisseye münkasem 100.000 
Urk lirası ıemıaye ile teşekkül eden 
ankaınıza hissedar olmak istiyen ze 

1•tın Üaküclar'da İskele civannda bu 
~an Bankaya müracaatlarr ric_a olu· 
ıur. Banka esnaf ve kilçük tuccara 
'ardıın ve tasarrufu teşvik ınaksll;d.ı 1'. ve bilcümle Banka muam.e~tr ıle 
~gal etmek Uzre tesis edilmış.ır. 

Hlmarel hayvanat 
cemlr•tl 

flayvan hastanesi 
F'ukara Jıayvaaatı mecca· 

l•erı tedavi edlllr. Camadaa ma· 
.ırı her cua açııı:tır. 

şı,ıı Osmaa Bey, Ahmet Bey 
'olıatı aamero 84 telefon: B•Y· 
~ıı 1477. 

I)r. SÜLEYMAN SIRRI 
Cumadan maada her zaman (ge

"eltrı de ) Jsıanbul Alemdar Sıhhat 
\'Urdun da dıhlll hıst1lan ıedni eder. 

I>ı-. Horhoruni 
lleyoğlu Mekıep sokak No 35 

111uaycne sabahtan akşama kadar. 

lise, orta Msktep 
.\o:ıeıı llml hesap Kömüı'C!lyın (1) 54 
hııı; hesap • (2,S) 50 
Nıız.rı llmt hesap • son devı• 50 
lıo:ıı cebir • ilk • 40 
lııııı cebir • son • 50 
II<BAL ve diğer klıaphanelerdc 

!rkek ıe ~ocnta ınabsus 
ELBİSELERLE 

•alon ve J•tııek oduına mıbsut 
ınobUya ve braq karJoialıır 

YOK BAHASINA 
11 Bcyo~lunda lstıkrnı caddesinde 
i 

: 4 P Z A B 

EKOSLOY Al da 
~cılmııli.tadır. Bu yekta fırsau 

o ık ve ağlam elbiselerın en müntahap çeşitleri 

lEırlk lko ll<@©lclfil ve ~©(blY~D©.\ır©ı mahsus 
Trençkot- Pardesü - Kostüm - Palto ve Muşambaların 

. lerkez Acenıası; Galatı köprli 
huınd., Hey•ığlıı 2J62 Şuı e 
~centcııı Mahmudiye lbm altında 
l. tı bul 74-0 

~u~anya ~oslası 
C mı, P r, · , C.. r 

Ş' .nba I! ın!cr d r · rıh ım 

dan 9 da kal 

'An.,f: La) vapuru 2J !art 
pazar ıcıd;ı (;afata rıhtımı:ıtlaıı 

lıar•ketle lzmir K ıll ik il ıJr,ım 
Rados Fethiye Flnik• Anı:a.ya}a 
ı:Jdecek ve dön '• t~ rncz k:Or 
iskelelerle blrlikt~ Daf) an, .\1 r 
maris, Sakız, Çanakkale, Gell
bolava uftrayarHk ıı:elecektl•. 

TiUlH Bi3l ı :i PJHl11 
(Ankara) vapuru %4 :\lart 

Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından hareketle lndıolu, 
Samsun, Glreson, Trabm:ı, Rize 

Hopaya gidecek ve ~öniişte 
Pazar iskelesiyle Rize, Surmene 
Trabzon, Görde, Gireson, 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 
Zonguldağa u~ayarnk gelece'< 
. Harek •t gllnll yük kabul ur. 
olunmaz. 

ızm~. Mersin sür' al p3slası 
(Konya) vapuru 25:\lart salı 

12 de Galata rıhtımından 

hareketle çarşamba sabahı 
lzmire gtdecek ve akşamı 
lzmirden hareketle Antalya, 
Alalye, Mersine gidecek ve 
dönüşte Taşucu, Anamor, 
Alaiye, Antalya, Kuşadası, 
lzmire uğrayarak gelecektir. 

Baıua~ı pes!rn 
( GELiBOLU) vapuru 2J 

mart Pazar 17 de idare rıh
tımından hareketle Gelibolu 
Lapseki Çanakkale lmroz Bozca 
adaya gidecek ve döniı~te 
Çanakkale Lapseki Gelibolu
ya uğrayarak gelecektir . 

BoJa ınütea~~itlerine 

zarif çeşiUer"ni b 
poğaç cı itti li 

lunduran G LATA d KAR KÖY d 
eki büyük mah 'eb"cı i ü t""nd 

Büyük elbise mağaza arında bulursunuz. 
T en1inatlı cins, itinalı iş, rekabet kabul 

etmez fiat. 
Ismarlama siparişler için hususi daire-Tediyatta büyük teshilat. 

Fransızca, Almanca ve 
lngilizce Mütercim 

Aranıyor 
l\lilli Mii<lafaa v' ekalrtiı1den: 
Çev:rme (Tercüme) şubesi için 

100, 1501iramaktu ücretle ve asga
ri iki sene ba mukavele hizmet de
ruhte edilmek şartile mütercim 
alınacaktır. Mütercimlerin Fran-

1 sızca Almanca ve lngilizce dillerin
i den birine esaslı . surette vakıf ol
maları şarttır. Bunlardan aynı za...: 
manda iki dile veya bu dillerden bi
rile birlikte ltalyancaya vakıf olan

Yalova kaplıcalarında tak

riben (5000) metre murab
baı telvinat işi vardır. Bütün 
malzemesi idare carafından 

verilmek üzere i~bu işçilik 
mevkli m!inakasaya konmuş-
tur. 

Yevmi münakasa 23 mart lar çevirme şubesinden bizzat ve 
;!~~~i:;n ::~~~eaa~7.~J[0~:~ lstanbulda ve ya diğer mahaller
~~ ;~:ika:~:k~:~~·~.i~l~ den talip olacakların da istida ile 
teminat akçesini hamilen le-

:~:~~ müdürlüğüne müraca< müracaatları. 
lmİİİıİiıı .............. _~~~~~~-:--~~-:-:::--:~·~~~~~~~~~~~-

----~~-· .. Emvali metruke müdürlüğünden: 
SADIKZAD! BiRADERLER 

V.-\PURLARI .... lr" "·ne 
KARA DENiZ MUNTA· - 1 U0 
ZAM VE LÜKS POSTASI 

Sadıkzade 
~:. PAZAR 
cııaı ü..-ı Slrlıeol rıbb• 

..... barel:etl• ~pldalı 
f.ebel•, aa-.... Oftla, 

üaye,Olr•ıaı. 1~11811 ve Rl:ıı 
ıalıelelertM azimet ve avdet 
edecektir. 

Taf9Rlt lçlll Slrkııdd• M.n 
adet banı altında -taııtıac 
•Uracut. Tllefon:letaabul 21 

Bdimelaıpıda itik llmtafapaşa mahallesinde Fırın sokağın. 
da üç knlı kAgir, dört oda, mat hah bili, ıaraça ve bir mikdar 
bahçeyi hlw Ati'lı: 5 cediıt 7 numarah ·hanenin 500 lira nakit ve 
peşin bedelle 31/3/930 tarihine müsadif pazarteei günü saat 
14 de pazarlıkla bilmüzayede ihaleei miıkarrerdit". Taliplerin 
% 7,50 hesabile teımn&t malıbuzlarile Lttanbul Milll F.m!ik 
Müdüriyeti Satlf koınİ9İyonuna müracaat eylemeleri. 

Mükemmel bir 
Ka•ık balı 

J ROUSSSL Kauk 
...... 1161611 hp llenıln· 
ce ula lekdlrlere 
ma&bar olm.,.tur.llra 
ancak bs bat ile eın· 
niyet YI raWa tamme 
•ide edilir. Bıağın kil· 

•unuz olerak tatbikini: tmnln için 

Y alnı:ıı Parlıtek " 

"i.ı.abul ıubeleri : 

YiliJet Dimi eocnnıenin~ın: 

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

1 - Elektrik ve retlm ve p!An blerlnden anlar Ye tehir 

dahili elektrik şebekesini tesis ve idareye muktedir bir mil· 

hendis muavini veya fen memurunL 

BoJotluda TOael •OJ'danında 
No ıs ve laııtıı.ı ...W.inde No 
•. maıasaı.nnuıı ıi,..ret •eyi· 
bvl kutnaauu bildi..- ıur•til• 
dpwİtlllUI peet. YUllMil• icra 
ıdbıls. PWlan MI .... 4 TL tlft 
bat 1 Tf.. Lüa kil.,, .. , bat 8 
TL. tlft ..... ,. TL Lllu ekıtra 
bnetll ıo TL fUI -~ ı~ Ti 

ıo.ı-~~B ·edeli keşfi yüz otuz beş bin üç yüz altımı dokuz ~ Y~
iş dokuz kur1J1tan ibaret Üsküdar - Şile yolunun Hecız • Şıle 
a!iında yapılacak köprüler kapalı zarfusulile 6 Nisan gso. Pa

T günü saat on bire kadar münakasaya konulmuttur talıple-

hl. _ f . 1 . . mu .. sbit Nafia başmühendisliğinden e ıyetı ennıye erını · . 
lacakları vesaikle teminat ve teklif mektuplannı vaktı muay-

c kadar encümeni Y'illjııcte tevdi eylemeleri. 

• 2 - Almanca ve TUrltçe muhaberac n fenni terceme 

!eri ve yazı makinesini idare edebilecek bir tıercıimana ihtiyaç 

vardır. Taliplerin tekliflerini ve talep edecekleri 

ı:ah5il derecelerini bildimıckr" ilAn olunur. 

Doktor 

Muhip Nurettin 

Bnıı:lnlı:ll y 'ııl 
bilmece iz 

SOLDAN SACA: 

1 1 - Ortanın akıi (3). Şöhret (3). 
ı 2 - Obur (5). 

4 - Söz (3). Lezzet (3), 

Dıııııın bllmıcıı:ı zln 

balledl l"llf ukll 

YUKARDAN AŞACI: 
1 - Nida (2). Nota (2), No 
2 - Revaç (6). 
3 - istifham (2). Nota (2). 

mak (3). 
4 - Ne "fariıi" (2). Nida (2 
5 - Hamile (4). Nida (2). 5 - Ormanda bulunan (4). lnekı 

yavrusu (4), 

6 - Vermek (3). 
6 - Dahi (2). kanımı doyur 1 

rı hazır" (2), 

7 - Yapıştrnnak (3). Bön (3). 

8 - Bunaldık (4). Çıban (4), 
9 - Bardak (5). 

7 - latifham (2). Nida (2). 
ru (3). 

8 - Terazi (6). 
9 - ile (2). Nida (2). Nota ( 

t ••• Darullünun Hukuk Fakültesi müderrisll'rind n ~~ 

ı Yazıhancsin~~!ı:!"Kar~~N~a~as'::' iıç~~üE~~! 7, 8 N. 1 

··~· •. odalara nakletmiştir. TeL B. O. 4488 • • ... 
.. l 

ADAPAZARI TURK TiCARET BANKA·• 
n 

Sermayesi : 1,000,000 T. Lirası 
Tesisi : 1913 Anonlme tabvlll : 1918 C 

Merkezi : Adapazarı 
lstanbul Şubesi: Veni Postahane karfısı. Telefon : laL 2042 

D.ğ b ] · lzmlt, Bolu. Eııklfehlr, ı.utahya, Dllz< 
1 er ŞU e erı: Hendek, Bozıyuk, Geyve, Gerede, Mudu ı 

l\luhtelif şehirlerde muhabirleri vardır, Her nevi Banka muam 1 
!Atı yapar ve müsait şeraitle mevduat kabul eder. 1 

BU YÜK 

TJJJJBE PIJJNGlll 
8. inci TERTiP 3ÜNC0 keşide: 

11 NiSAN 1930 
Keşi<leler; Vilayet, Şehre-
maneti, Defterdarlık, iş, Zi
raat, ve Osınanlı Bankaları 
Murakıpları \re halk lıuzu,:-

runda yapılır. 
Büyük ikramiye 

40.000 Liradır 
Her keşidede çıkan Numara· 

lar tekrar Dolaba konmaz 

lırlon la~nkaıı tetlillli l 

Tütün inhisarı umun1 ınüdürlü 
ğünden: 

Teımri mutasavver karton Fıtbri\kasnıa ait tekliflerin tevd 
için gösterilen 1 Nieaıı 930 tadıi göriilen lüzum üzerine ı May 
930 •· ·wne ffmdit edilmiıt&r. 

J 

Tamirat münakasası, Balıklı ane rıhtımının keşfnam 
mücibiace 10121 lil-alık teminatı prtnaınesi dairesiode m 
kasaya kanulımıştur. Kcşifnarnesini ~önndt isteyenler he 
dofterdarlık heyeti foıuı.iycsine ,mücacaa\ edebilir. Munaka~)' 
iş.tinıık eylcyeceklerin ehliyeti fcmıiyelerini isbat cylemesi .. U 
:umdı:r. Münakasa pazarlık 11uretile 26 Mart 930 Çarı;a~ba pn 
saat 15 1ıe İstanbul deitcrdarlıtmdakıi münakasa ve ıhale. k 
misiyQllllllda yapılaoaıkW'· (M - 56) 

5,BBO ti~ ıaz mfth11aası 
Tüttll liman umum mı~mıpmn: 
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Stilko\ fıııh.aca mu· O j_ "'5 \ l 
l<av.md rJer /O I 4 fi 

.ı,_; • idarelidir 
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,1;!Tath·i,. ıçın kulla· atlÇtlK ag· aClll all 

:J~ 'ıl"' tıılan ıncva<la 'c 
\ - , aınonyaka karşı 

·,\~,. mCi)uk·"'·"'" ,J... çelilmi.ş bir Ema"' 
\! lj . "'• .1 
•. ı. • 1 
:'ı j l . - • Stilltet. kauıulumayı ••fi ı>ıra ilt ıııamul oldutulldH. 
~··1· 'Yaga,katranakarşı mukavemet ve fl6sllkiyct cvıarı ıay•t ••vvctUdft. 

lı , O nıukavtmtl eUtr. Kal'iytn yıanlmaı vt ,ı,m~ı. Herkes StHlc9t ile boya 
, vurabihı. Zira lırçanın ialtıi bl9 belll olmaı. Kendi 
·ıJI 11 . # .....,, .. ,.,.,, ..... ~ ....... -.. n ..... , .... a. 

lı ' 1 ' • - y<l ldarrll bır ıııadJtdlr, !ira yalnıı bir kaı liıraye1 ı4tr. 
ı"'P. ·. ~ 
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.._.q • - ltilkol'u yalnız ıan'aıte11 ytfl\ın• ~oyacılır ve d•'ll> 
ı ralörltr deQ:il ayn• ıamanJa •111at&rlcr tanfıa.daa 

•, :( 1 Tuzlu >U~a v• ıncl· olomoblllor, kamvoalar. trakUlrlcr, motoıiklellor. eı. 
· ı. ı n hl havaya mııka· ılklellor, Bahri v;salli nı~lly<, tayyareler, mobilyalar., 
lı·.' j :ıı. venıet edl·r tahta perdeler, vt ıatr bir çollı tfya lıc-rfı:at lrtnt1,_lf 
'l ' - ~ muvarrakiyette istim•! rdUir. 
~· ıl "). . 

I 'ı" ı • Stnkot eıaıı •o mık 01<rlne Yerilir "' kanıtırılftlalıı 
~lf!I:'.- ıurdile 40 tOrhı ronk cld• edıl!r. Y•ni 6o rtng• bal't olar. 

~·~ Slilkot kauçuklu vernik, kolaylıkla tccrObı edecctiııll 
Stilkol n1iırekkt· 
batı kalniyeye 
tnukavemet eder. 
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Stilkot güneşe ınıı· 

kavtn1et ecler 

ttfpc 
.Lcıi~~ .. -~~.AIO' 

Stilkot bc-nzı.nt 
mukavcın<"l e·der. 

bir çok tvsah haiz ve ıallşı kolay1a,tınr Tt 4alltı kArb 
bir hal• ilrağ edor. • 

Stiliıot'un acentaları, boya lacirlert. garajlar 've o1cı
nıobll ltrcrrüalı sellıiı1ar. StlU<oJ ıay«iode ljO!ı mllhlGI. 
ve devamh kılrlar temin tdiyoı·lar, 

Talep B&trine katalo::ıg. ı·tnk harital&n ve sattı ftmift• 
n1i2.i gôndtrnıcge amad ... yıı. Türkiye için yeg4ne deposu 
c\flEN ve MUNICH HAN Galata kür<kçıler No 3-5 

-
Slilkot o kadar e)istikıdir ki boyanmı, bır saç p•rçaMD• 
bükseniı ve tcmamto katJa4anıı bile Stilkot yanlnaa•. 
Sti.lkot Uıerine çekiç ile vurıanıı bile1 ne yanlır. nt de 

pıu;alan dökOIOr. 
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AEG t~RK ın~uıı llfKtilK UtKftl ~M~MIYli' 
ISTJlllNBUIA 

~:tan~ul sıtma ınıca~ele n1asetin~en: 
.' J İstanbul Villyeti celilesinin emri ile 6/3/930 tarih ve 2188 

~,'a: numaralı vllftyet gazetesile de il&n kılındığı Uzere: 
~rr Geçen sene olduğu gibi İstanbul Srtma miioadele mmtakaıu-

t~. · nm hududu dahilindekıi Pendtk Haydarpaşa arası ile Adalarda 
~ıl mevcut havuz, kuyu, sahnnç, su küpü, yerli çamaşır kazan1ann
·ıle da wıun müddet su ıblrikilmeımesine dikkat edilmesi. 

Ve haftada bir temizloneredı: 24 saat kuru bırakılması. 
1 - Abdesthane lruburlarma sifon veya subap konulması. 
1 - Brlaşık yalaklarmm deliklerine ince del.ikli süzgeç ko

ııulmasr. 

3 - Lağım ve bılaşrlı: çukurl.anrun üstlerıinin iyice örtülmeııi 
. 4 .-. F_ıçılarm a~ızla.r:ı ;:~ile kapatılarak eu konulması için 

ltüçük bır mahallıne delıkli süzgeç ve su alıiimalc üzre altlarme 
musluk takılması. 

Bu mad~elerin 15/4/930 tarihine kadar ikmali ve yaptırmı
ranlarm Muca?ele k~nunu Sıtma ve gerekse srhhati umumiyeye 
teallfıku hasabıle talımatı belediye mücibince tecziye kılmacak-

111 !anndan•bu gi'bi müessif ahvale meydan kalmamalı: iMgw tema-

Gençler blrli&i dlln toplanmış yeni he)'eti idareyi intihap etmişlerdir. 

..... -·. 

Dun Stadyumda Betllı::tat • lstaabul spor ve Galatasaray - Vefa takımları lı:artılatmıttır. 
Realm bu maçlardan Ilı:! intiba ıtöatermektedlr. 

~ .. ~_ . 

CUMARTESİ 
22 ;\ıJAR1' 930 

Tesisatı Elektrikiye 
Türk Anonim Şirketi 
tarafından verilen ilandır. 

10 liralık 5000 hisse senedi 
ihracı suretile Şirket sermaye
sinin tezyidi. 

Unvanı: Tesisatı Elektrikiye 
Türk Anonim Şirketi. 

Tarihi tesisi: 19 Ağustos 1924. 
Merkezi: lstanbul 
Maluadı teaisi' 
Motör ve her nevi Elektrik mal

zemesini Memaliki ecnebiyeden celp 
veya mahallen imal eylemek, tenvi
rat ve kuvvei muharrike tesisatı vÜ· 
cude getirmek ve umumiyetle elek
trik edevatı ticareti ve elektrik tesi
satı gibi umur ve teşebbü""tile iştigal 
eylemek. 

Şirketin Müddeti: 
Şirketin müddeti 30 senedir. 

Sermaye: 
Beheri 10 liralık 5000 hisse sene

dine mün kas im 50.000 Türk lirasın
dan ibaret olan Şirket sermayesi, 5 
Mart 1930 tarihinde fevkalade suret
te içtima eden Heyeti Umumiye kara
nna,iptinaen ve beheri 10 liralık 
5000 hisse senedi ihracı ıuretile tez-

i 
yit edilecek ve beheri 10 liralık 10000 
hisse senedine münkasim 100.000 
türk lirasına iblağ olunacaktır. 

Ticaret kanununun 394 üncü mad 
desine tevfikan hiasedarların Şirket 
sennayesindeki hisıelerile mütenasip 
miktarda yeni hisse senedi abzına hak 
kı vardır. 

Nizamnamei e1a.ıi mucibince te· 
mettüatın tevzii: 

Yüzde bet kanuni ihtiyat akçesi
nin ifras[nt müteakıp ıirketin ıenei he 
sabiye fazlai temettüatı üzerinden: 
bila istisna tekmil sermaye hisoe se
netlerine ilk hissei temettü olarak te
diye edilen sermayenin yüzde be§İne 
muadil bir meblağ tediyesi için iktıza 
eden akçe tefrik edilecek ve müteba
kisi atideki veçhile tevzi olunacak-
tır: 

Yüzde bet Meclisi idare azasına 
Yüzde on müessis hisıe ıenedabna 
Yüzde 85 ikinCi hissei temettü o

larak hissedarlara, marüzzikir yüzde 
10 seyyanen bütiln müeııiı hiıse se~ 
netlerine ve yüzde 85 tekmil sermaye 
hisse senetlerine tevzi edilecktir. 

Ticart kanununun 281 inci madde 
sinde muharrer olduğu veçhile tanzi
mi iktıza eden hulasa Sicilli ticaret 
gazetesinin 20 Mart 1930 tarih ve 
975 numaralı nüshasında neşrolun
muıtur. 

Yeni hisse senetlerine İ§tİraki ta. 
ahhüt için iki haftalık bir müddet ta
yin eden Ticaret kanununun 294 ün
cü maddesine tevfikan lttirak taah· 
hütnamesi 20 Mart 1930 tarihinden 5 
Nisan 1930 tarihine kadar kabul olu
nacaktır. 

lıtirak taahhütnameleri ve tediyat 
atideki mahallerde kabul olunacak
tır. 

lstanbulda: Tesisatı Elektrikiye 
Türk Anonim Şirketinin Merkesi İ
daresi olan Metro Hanında. 

Osmanlı BankaSJnda. 
Brükselde: Napl sokağında ~ 

48 numarada (Sociele Transportı, 
Electricite et Gaz) Müessesesinde. 

İstanbul, 18 Mart 1930 

Dr. hsan Sami 

Öksürük şurubu 
ÖksUrOk ve nefes darlığı 

için pelr tııslrll Uaçtcf. 
ivanyolu SultanMahmut ıilrl:ıesll8 -

lstanbul Dördüncü lcra Memurl 
ğundan: 

Ohannes Hacyan efendinin Dir 
Baravyan Efendideki alacağının te 
nİ istifası zımnında mahcuz bulun 
Pangaltıda Şehit Muhtar Bey cadd 
sinde 51 ve 53 numara tahtında 
bap dükkanı müştemil apartımanı 
on altı hisse itibarile Üç hissesi ot 
gün müddetle ihalei evveliye müza 
desine vaz'olunmuştur. 

Çift kanatlı ve demir parmaklı 
kapıdan girildikte zemini mozaik 
ni döşeli bir gezinti mahalli üzerin 
bir kapıcı odası beş ayak merdive 
den çıkılır ve çift kanatlı ahşap c 
kanlı kapıdan girilir. Ufak zemni 
zail< çini ile döşeli bir gezinti maha 
olup buradan onbeş ayak taş mer 
venle zemin katına inilir, zemin k 
mızı çini döşeli bir koridor ve taş 
üzerinde bir kapıcı odası bir alafr 
ga heli ve keza zemini çini döşeli 
kadaki bahçe kısmına medhali ol 
dahilinde maa tulumba bir kuyu 
bulunan bir oda yedi mağaza iki 
dmlık mahalli mevcuttur. Mağaza 
bir tanesi aydınlıktan dökülen çöp 
rin çıkarılmasına geçit olarak bırak 
mııtır. Diğer katların merdivenle 
kamilen mermerdir. Zemin katın 
No. ı daireye girildikte bir medh 
bir sofa ve iki kııun koridor üzerin 
beş oda, zemini karaıiman döşeli 
mosifon duı tertibatlı bir banyo 
halli, zemini kara sıman alafran 
ocaklı mermer musluk taşlı mutf 
birisi adi olmak üzre iki adet alafr 
ga belli, ve bir kiler vardır, Mad 
Sofi Türapyan Eylw tarihinden iti 
ren altı ayda ve iki taluitte veril 
üzre mahiye 66 lira icarla sakin 
Birinci kat N. 2 zemin katının a 
o)up odaların mecmuu iki ilive 
yedi adettir. Burada Müsyü Poli 
Teşrinisaniden itibaren on aylık k 
ratla iki taksitte verilmek üzre m 
ye yüz otüz liradandır. ikinci kat 
3, 2 numaranın ayni olup burad 
Vitali Taranto Ef. Teırinievelden 
tibaren iki taksitte verilmek üzre 
nevi 1650 lira ile sakindir. Üçü 
kat No. 4, bu dairede ikinci katın 
ni olup burada Emil D11r Ef. sene! 
1400 lira ile sakindir. Dördüncü 
No. 5 bir sofa bir koridor üzeri 
aynı şekilde bir mutfak, zemini çi 
termosifon lavabo ve bir banyo 
halli ile alafranga bir hela mev 
olup burada Jozef Behar Ef. sene! 
1000 lira icarla ve bir sene müdd 
sakindir. Ayni kata ve merdiven 
şındaki sahanlıkta ayni bir med 
ile zemini kırmızı çini döıeli bir k 
dora girilir, koridor üzerinde beş 
maraya ait bir kiler, bir adi hela 
bir çarnaıır tekneli, sabit bakır kaz 
lı bir çamaşırlık ile dört tane kü 
hızmetci odası mevcuttur. En üst 
merdiven başı sahalıktan çatı ara 
teşkil eden mahalin sofasına giri 
mezkô.r sofa üzerinde dört göz 
müteşekkil oda ile bir kiler ma 
mevcuttur. Kapı merdiven başı 
hanlıktan aynca bir medhal ile ü 
kısmen örtül:.i ve zemini kırmızı 
döşeli etrafı karkir korkuluklu a 
teraıa çıkılır~ mezkô.r tarasın üze 
de yağmur sularını toplamak için 
aamıı mevcuttur. 

Hududu, Yuvanaki Kaymazo 
apartımaru, Sol ciheti gÜmÜ!yan 
apartıınanı, cephesi Pangalti Ş 
Muhtar Bey caddesi, arka tarafı a 
re ait aroadır. Mezkilr apartımanı 
tındaki 51 numaralı dükkan ze 
karaıiman dötemeli, cepheıi came 
Ve ıator kepenkli ve dahilen sa 
katlı dükkh olup bottur. Mes 
umum arauı alettabmin 324 m 
murabbaı olup 220 metro murab 
bina tetldl etmektedir. Kıymeti 
bammeneei temaunı 60.000 lira o 
tıılip olanlar kıymetl muhammen 
yüzde onu nisbetinde pey akçele 
alarak 927-10365 dosya numara 
ıaat ondörtten onaltıya kadar 28-
tarihinde lıtanbul Dördüncü lcı·a 
morluğu1111 bizzat veya bilvekale 
racaat eylemeleri ilan olunur. 

lıtanbul Mabkemei Asliye Üçü 
Hukuk Daireaindenı 

Evkaf Mildiriyetlnin Silleyma 
de kaptan lbrahimpaşa camii ıtti 
de idin mektep tahtındaki mağ 
sahibi olup hayat ve mematı me 
bulunduitu bildirilen Hacı H üs 
elendi aleyhine açılan akti icar 
leahi ile müddeabih mahallin a 
tefflzlne karar verilmesi ta le bile 
len dava arzuhallnln bir sureti te 
usulen gönderilerek mahalli ika 
meçhul bulunmumdm bila ıe 
şerfıııe iade kılınmış olmakla mu 
leyh Hacı Hüseyin efendinin b 
ve mematı hakkında malilmatı b 
nanlarm ve yerini bilenlerin bir 
ıarfmda mahkemeyi haberdar e 
!eri için dört defa gazetede ili 
karrilr eylemlı olmakla ikinci 
ilan olunur efendim. 

Şiılide fzzet Paşa ıokağında 
de ıpartımam 11 No. Daire. 

Köprübaşmda Valide Han 
nunda 10 No. yazıhane. 

Pertevniyal Vakfı 

Şile - . Üsküdar Y~llı:::ında artan bir faaliyetle çalış~.ı~a:kt~. d~r. İkinci kr:ımd ·a yani Ömerli krsmında aıhsa'tl köprüler yıkı-

akaratından balada muharrer elfl 
20 gün müddetle alent milzayecl 
konulmuştur. İstlcara tal!p olanl 
yevmi müzayede olmak iizre tar! 
lunan Nisanın 2 inci çarşamba g 
saat 15 e kadar İstanbul Evkaf 
riyetinde Vakfı mezkur idaresine 
racaat eylemeleri. 

Müd~d.: Bürhaned 


