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Acı bir hakikat M. Val r ıle An ara 
Ecnebi alacaklılar vekillerile 

M 1i k'letimiz arasında a ye ve a . T .. k efka 
başlıyan müzakere>; b"ur d"kkat 
ri umumiyesi hususı . ır ı J 

v~ alaka ile takip. e?ıyor. Bu, 
1 T '"rk rnilletının omuzla-ya nız u . ük 

rmda çok fazla bır Y 

Türk-Yunan 

l ttllifname pek yakın 
da imza edilecektir •. 

11/ünasefıat hakkında /JI. 
IJll/ıal ı.opulosun beyanatı 

teşkil eden Osmanlı borçl~
nnm ödenme tarzının n~sıl ~ı~ 
tadil çaresine bağlanacaıp_nı og 
renmek tehalükünden degıl, bel 
ki, bir az da yüksek maliye ale
mini temsil eden muı:ah?a~la~~a 
bizim aramızda yem bır ıstı • 
raz imkanının hazırl~1 talı 1 
tninlerinden ileri gelıyor. ı 

' Halbuki, hükumet mahafilin
de bu ikinci ihtimalden bah.~e- ıJJıu·ar 
dilmek şöyle dursun.~~tta bo~

A"1İ~~· 23 (Apo.) - Yu
nan hancıye nazın M. Mihala
kopulos Patras'ta irat cttigi bir 
nutukta Türk-Y.unan ıtilafının 

•pek y~k!nda imzalanacağı ka
Haricl gl' Nazırı ile rrflknsımn istikbal mer11.~iır.l na~t~n~ ızhar ederek Türkiye 

sefırının Yunan istiklalinin yü. 

le bir neticenin husulune daı~ 
bir arzu ve temenni emaresı 
sezilmiyor. Onun için halk ara
sında dönüp dalaşan _şa:rala_rın 
ve yeni bir istikraz ıht~ma~e 

Macar Hariciye Nazırı dün 
akşam Ankaraya gitti. 

dair adeta birer tcmennı mahı
Yetini alan tahminlerin nered~n 
ç~ktığına şaşmak laznn gelır. 

züncü yıl dönümü merasimine 
iş_~ir~k e~mesi Türkiyenin hüs
nu nıyetıne bir delil te kil etti
ğini söylemiştir. M. Mihalako
pulos nutkuna devamla M. Ve
nizelosun nisan sonlarında ya-

. • . . • • • hut mayıs iptidasında Ankara-
\ 1 u lı te rt, 111 ın ıs af ırı rnız Sı rk:ccı de ya gid~c:~!ni ve kendisi de da-

Şımdiye kadar ba~ımızdan ge_: - .• . . • . vet edıldıgı halde başvekile gay 
~aııı i il ıl t~ zah tirat ı a 1 st tk bal ellt ı( lı. ~~b7ti esnasında vekalet edece. çen bir sürü acı tecrübeye ve ~a 

la içinden çıkamadığzn;ız. çetın 
sıkıntılara rağmen yenı bı_~ bor

, gı cıhetle M. Venizelosa Anka-

ca girmek fikri, hele bugunler
de, mantıki hic bir esasa istinat 
etmese gerekti~. 

Türk milleti biıtün saiah ve 
selamet ümidini l:endine bağla
ıtıak istırarındadır. Yakın bir 
mazinin tecrübeleri de ona bunu 
emrediyor.Umumi harp afetinin 
kurutup harap ettiği bir ülkede, 
Üç yıl, dışardan hiç bir yardım 
görmeksizin, yeni harbe ginnek 
~e bunu parlak bir zaf~~le ~e
ticelendinnek mucizesını, bız, 
ancak bu sirra ennekle göstere
bildik. Ayni harbin ikinci safha
sını teşkil eden bu mali ve iktısa 
di mücadelede de dışardan gele. 
cek herhangi bir yardıma bel 
bağlamadan hareeket etmek ye
rine ,.armuz olmalıdır. 

Halkın kendi i~inden belire
cek yeni bir h::ıyat hamlesi bi
z'm dört göz'e beklediğimiz ye
~ane beşaret ışığıdır. Bu pey
-dah olmadıkca yüz milyonca 
lira ödünç almışız ve ya herhan
gi bir mali kombineıo;onla bu
günkü sıkıntıları d~'~tmeğe n:u 
Vaffak 0lmP<;Uz, niye yarar? Os 
ltıanlı devleti, buna benzer ya
rım tedbirlerle kaç kere, nice 
lllüşkülatm içinden sıyrılmıştır. 
Fakat, daima başı daha büyük 
felaketlere sokulmak şartile ... 

Bugünkü sıkıntıdan kurtul
lllak için yarın bir takını ağır 
sıkmtılara katlanmak, fertlerde 
olsun, milletlerde olsun, mut
laka, bir iptidailik alametidir. 

Bir memlekette iktısadi refah 
Ve inkişaf ancak uzun ve kollek
tif bir say eseridir. Bunun ha
ricinde aranan genişlk ve bolluk 
Çareleri muvakkat ve sınıf çare
lerdir; verecekleri neticeler de 
o nisbette vahi ve ge icidir. 

"Dost memlekette gördüğüm müs
tesna hüsnü kabulden bahtiyarım,, 

Bir müddettenberi memleketimize gelmesi beklenen 
i\1acar Hariciye nazın M. Valko Cenapları dün sahalı 
sehrimize gelmişlerdir. M. Valko cenapları istasyonda 
l·'ırka müfettişi Hakkı Şinasi Paşa, Vali vekili Fazlı 
Bey, Kolordu kumandanı Si.ikrü Naili Paşa ve po~is 
rnüdüri.i Şerif Beylerle, Macar Konsolosu ve şehrımız
de bulunmakta olan Macar tebaası tarafından karşılan
mıştır. Bir polis, bir inzibat ve bir zabıtai b~ledi~e mi.if
::ezesi her tarafı Türk ve Macar bayraklarıle suslenen 
istasyonda vaziyet almış bulunuyorlardı. 

Macar Hariciye nazırı dün gece Hariciye Vekili na
mına teşrifat müdür muavini Basri ve kalemi mahsus 
mi.imeyyizi Kadri Beyler tarafından karşılanmışlardır. 

Jlalko Vallge ladei 
ziyaret edlgor .. 

1 -1 Şükrü Naili Paşa, matbuat ce-
miyeti reisi Hakkı Tarik, Ha
rıcıye encümeni reısı Yunus 

ı Nadi, Basri, Kadri, Darülfünun 
emini Neş'et Ömer, maarif emi 
ni Müzaffer, polis müdürü Şe
rif Beyler bulunartışlardır. Zi
yafetten sonra M. Valko cenap. 
lari ile maiyeti erkanı, Vali, Frr 
ka mılfettişi, polis müdürti bir 
musla Boıfazda bir tenezzüh 
yapmışlardır. Tenezzüh esna. 
sında Büyükdercde bir müddet 
istirahat edilmiştir. 

Macar hariciye nazın Büyük 
dereden muşla do~nı Haydar
paşaya gelmiştir. İ6taeiyan iki 
dost mcrnlcktin bayraktan ile 
süslenmiş bulunuyordu. Akşam 
ki eıkspresle Pe teden gelen 
Macar sefiri M. Tahi de nazın 
orada be'klerne'kteydi. M. Valko 

, M. Va!ko cenapları Edirne
den itibaren Hükfuııetıimizin 
misamri olmuş, maiyeti erkanı 
ile birlikte emirlerine tahsis o
lunan hususi vagona binmiş ve 
İstanbula gelmiştir. 

teşyie gelenlerin ellerini birer 
birer sıkmış ve maiyeti erıkiiru 
ile beraber, M. Taohi, Kadri ve 
BasPİ Beyler de refakatinde ol
du~ h<!lde eksprese raptedilen 
hususi bir vagonla Ankaa-aya 
hareket etmiştir. Macar harici
ye nazın, kendisini teşyi eden 
bir muharririmize beyanatı ati. 
yede bukınmuttur: 

1 traf edelim ki, Türk milleti 
kendi yurdunda kendi başına 
kaldığı gündenberi istihsal ve 
iktnıat sahasında mütemadi bir 
acemilik ve beceriksizlik devre. 
si gecinnektedir. Gerçi, devlet 
ve hükumet kuvvetinin kendi ka 
nunlan ve te kilatları ile onun 
Üzerinde daima müsbet bir reh. 
perlik vazifesi ifa etmiş olduğu
nu iddia edemeyiz. Zira devlet 

- «Muhterem Türkiye Cüm
huriyırti. Hariciye Vekili Tev
fik Rüştü Beyefendinin :ııiyarct
lerini iade etımeık üzre geldim. 
Dost memlekette, yillaıek sami
miyetlerin ancak tevlit edebl
leceıklerl mü~tesna hüsnil ka. 
ıt:ıulü görmekle bahtiyarım. 

ve hükfunet erkanının da. haki. Muhter~ misafiııirnizin ya
k_ate ermek için binat hayli te_c rtında refikası, hariciye kısmı 
rilbelerden gecmesi lazım getd;. siyasi miıdiıj Kont A?JOr ve mat 
Böyle olmasaydı da gene hal- J;ıuat müdürü M, Çaki bulım. 
~n kendisinde mevcu~ oimıyan maktadır. Macar hariciye nazın 
~ır kudret ve kabiliyeti ona aş~- istasyona çrkar çıkme.z otorno- Güzel İstanbulu kısmen ge
~ ıyamazdı. Bir hükumet, ancak ~·ile ikametlerine tahsis olunan zebil<lim. Hemen Ankara ya gi-
ckonomı"k 1"nkı"şafa engel olan dı"·yorum Av-'ette sı"zı"nle uzun 
§ ı Perapalas oteline gitmiştir . .M. · . " 
ı:y eri ortadan · kaldırma.~np, Y.alko_' cen~pları hir m!iddet is. uzun görüşürüz." 
l.i zatihi mevcut hareket vı faa: ----
s.Y~tleri tanzim ve teşvik etme- tfraliatt;ın sonra saat 11,30,.dl! 

1 
ını ve nihayet umumi ihtiyaç- Vilayete. gitmiş ve Fazlı ' Beyi Hey' eti Vekile 
~rın emrettiği kanunları çıkar~ tiyaret etmit. ıbilahara Kolomıı · toplandı 
It.~ı bilir. Yoksa Musa gibi Kuınandaiımi da ziyaret ederek ' 'ANKARA, 23 (Telefonla) _ 
lllak ıne kayalardaR su çıkar- kart bırakmıştır. Sabah heyeti vekile toplandı. 
"a.s ye Ya gökten kudret he!- . t · al k d .. d 
d ı •ndirmek kıssalarmm mo- Öğleden sonra Vali Vekili çtıma on tıya a ar sur ü. 
fi:~ ve medeni millelerln tarl- Bey nmhtercm misafirin şerefi- İçtimadan sonra hariciye vekili 
·lıin~ ve medeni milletlerin tari- ne Perapalasta bir 21İ.yafet ver- Rusya sefiri M. Suriçi köşkünde 

e Ctnsali görülemez. miştir. Bu ziyafette misafirler- kabul etti. Saat yirmi bir de Yı.ı-
'' AKUP KADRİ den mada Halclu Şinasi Paşa nan sefirini kabul edecektir. 

ra seyahatinde refakat edenıiye 
ceğinden müteessir olduğunu 
ilave etmiştir. 

ATİNA, 23 (Apo.) - Yu-

hı. Miha/akopulos Enis Bıy 

nan hariciye nazırı Yunan istik 
liilinin yıl dönümü münasebe
tile yapılacak ayine Türkiye 
sefirini resmen davet etmiştir. 

Etnos gazetesi Türkiye sefi. 
rinin bu ayine iştiraki münase
betile yazdığı teveccühkarane 
makalede Türkiyenin bu neci. 
bane hareketi iki hükumetin 
münasebatmda hasıl olan terak 
ki ve inkişafa bir delil teşkil 
ettiğini ve gün geçtikçe iki mil
letin eski kinlerini unuttuktan 
sabit olmakta bulunduğunu ya. 
zıyor ve diyor ki: 

- İki hükfuııet için yeni bir 
devir, müşterek menfaatlerine 
ve mütekabil takdir ve meved
dete müstenit yeni bir devir a
çılıyor. 

M. Tahl dün 
Pe,teden geldl 

.ttacar ~efiri M. Tahi 

Şehrimize dün gelen Sefir 
M. Talıi de beyanatı atıiyede 
bulunmuştur: 

- «Pederimle validemin el
linci izdivaç yıldönümü müva
sehetile mezünen memleketine 
gitmiştim. Bugün geldim ve 
M. Valıko ile birlikte Ankaraya 
gidiyorum. Ankaradan gene bir 
likte döneceğiz. İki memleket 
'arasındaki münasebet çok iyi 
kelimesinin bile fe kind .. dir" 

Hakkı intihap 

Kadın Birliği pek 
memnull •. 

- ·-
Azasını tenvir için konf e
ranslar tertip etmektedir. 

Yeni belediyeler kanunu ka
dınlara intihap ıhahltı vennek
tedir. Bu yeni hü'küm kadınlar 
aleminde derin bic memnuniyet 
le karşılanmıştır. Tür<k kadın
lar birliği idare heyeti azalarını 
belediyecilik işleri hakkında 
tenvir etmeii ve bu hususta 
bazı konferanslar venneği ka
rarlaştırmıştır. Bu cümleden 
olara!k 31 Mart pazartesi günü 
birlik binasında Efzayiş Suat 
H. tarafından «Kadın belediye. 
ciliği» mevzulu bir ikonferan~ 
verilecek.tir. Konferanstan son. 
ra Cemal Reşit B. ve arkadaş
ları tarafından bir konser veri
lecektir. Bu konferanslar de
vam edecektir. 

Dayinaer 

Dün akşamki trenle 
Ankaraya gittiler 

Dayinler vekilleri, Düyunu u 
mumiye işlerine ait son müza
keratın <kısa bir tevakkuf dev
resi geçirmesinden bilistifade 
şehrimize gelmişlerdi. 

Bazı rüfokamız, kendilerinin 
Ankarada öğrendikleri vaziyeti 
Düyumu umumiye meclisine 
bildirmek üzre Parise gidecekle 
· ni yazarak bir takım tahminat 

ta bulundular. 
Bunların asılsız olduğunu ve 

Paris seyahatinin henüz zamanı 
gelmediğini gazetemize beyan 
eden Düyumu umumiye mecli-

M. DIJklozlyer 

si rei-si M. Vayıt ve Fransız 
Dayinler vakili M. Döklöziyer 
ile Türk Dayıinler vekili Zekai 
Bey dün akşamki ekspresle te. 
krar Ankaraya hareket ettiler. 

Dayinler veıkilleri Anıkarada 
bugün veyahut yarın Maliye 
Vekili Beyle görüşerek, henüz 
bitımiyen ve tamikine lüzum gö 
rülen tetkıikat ve müzakerata 
devam edeceklerdir. 

Bu temasların bir haftaya ka
dar neticelenmesi muhtemel gö 
rülmektedir. 

Telgrafçılar 

Otuz memur kadro 
harici ediliyor 

Bu sene posıta bütçesinde ta
sarruf yapmaık zarureti var<lır. 
B\1'11un için 30 memurun kadro 
haricine çı'kanlması lüzumlu gö 
rülmüştilr. Bu otuz memur İs
tanbul telgı-af kısmın.fan çıkan 
lacaktır. 

Mamafi bu memurlar ilk miln 
hale tiiyıin edilecektir. 

M. Komisyon reisi 
Muhtelit mübadele koınisi

yonu reiı;i M. Rivas diln Anka. 
radan şehrimize gelmiştir. 

M. Rivas hasta bulunan ke. 
rimesini getirmiştir. ve iki gü
ne kadar Ankaraya avdet ede
l•,s;ktir •• 

' n ıifc.de 4 • 1· red:: . ~ 

' ·~ 
arbe nu~ıı girdik 

-
l ıı ' k Kulak 

'e son haberler m n 

: .J . ·ı sahifede ' 5 ' • .. 
' lczıı Uatlcı t r . si ka· ' aunu ifede: 

2 izdivaç anketlın z .• ' Ekonomi. Şehir hnher1erl 

aha kete • 

' 

IJllJzemizde mevcut olup BUyilk lsllenaere atfedilen flilı, 

Mısırda Büyük Iskenderi~ 
lahdini aramaktadırlar. 

.:.\'lüzcmizdı- me\rrut Jahiı nezarnaı 
ve kiın tarafından yaptırıldı? 

Müzeler Müdürü Halil 13.in bu tarih1 
mesele hakkında beycınatı 

Mısırda (Tut-Ank.Aınmon) 
1;1n mezarını meydana çıkaran 

Ingiliz müstaşrrkı Lord Cama
vonun muavini Hovv'ard Car
terin teşebbüsile lskenderiye
de mühim bir hafriyat is:ne 
başlanmıştır. Muıır gazeteleri. 
ne göre, 50,000 İngillı: J;rası ta 
hsis olunan bu hafriyatla, İs. 
kentleri kebirin hakiki mezarı
nın meydana çıkarılması istih
daf edilmektedir. Hafriyatla . 
meşgul heyete Mısır hükfim- ' 
darlığı ailesıi.nden prens Ömer 
Tosun Paşal'fıı (fahi 1 bultlll!'l'ıak. 
tadır. Şimdiye kadar, müzemiz · 
deki lahdin İskenderi kebfu-e ait 1 

olduğu zannedilıiyordu. Müze- I Müzeler !Jlildürll Halli B 
ler müdürü Halil Bey ortaya çı , ey 
.kan bu yeni mesele hakkında ' bu çok kıymettar ve tarihi lah
dün bir muhaorririmize Ş'lllllan din üzerinde İ61cendccin resmi 
söylemiştir: ve harplanna ait manzaralar 

bulunmaktadır. 
- «Esasen biz de, mlizemiz. 

deki lahdin tskendeıin lahdi 
olduğunu iddia etmiş değiliz. 
Mamafi bu liiıhdin krymeti tari
hiyesi çok büyüktür. Bu liihit
Sayda şehrinde milattan evvel 
300 tM"ihlePinde, yani İskende
rin vefatını mütcıaıkı.p Fenike 
kırallarından biPi tarafından 

İskendere atfen yapılmıştır. 
Çünkü o zamanlar İskenderin 
cihanşwnul b=or şöhreti vardı. 

Her tarafta, onun muharebele. 
ııinden bahsedilmekte idi. Feni
ke kıralmın İs.kendere atfettiği 

Lahdin üzerindeki tarihte İs
kenderin vefatından sonca ya. 
prldığmı teyit ediyor, 

İsk~er Mezopotamyaıda ve 
fat etmiş ve cenazeei Mısıra 

naıkledilerek İskenderiyede def 
nolunmuştu. Hatta, İskenderl. 
ye ismi de hkenderi yadetmek 
için verilmiştir. 

İskenderin mezarının İsken- 1 

deriye şehrinde bulll'l1ması ihti
mali vardır. Fakat bu ancak haf 
riyat neticesinde anlaşılaıbile- I 
cek bir şeydic». 

Kadehle rakı memnu! 

- Hanım, artık rnkıyı şlşP ile lreceğl:z, IHılld •* 
yolunu bulamam, ıu ipin ucu •eılde llalMn I 



• 
r 

1 • 
• J ' 

l 

1 i ·ı 
~ ' • ~ !l 

·t ~ r 

- 28 -

itilaf sef irlerile 
müzakereler 

'Jitaraf kalmak teşebbilsle
rinin iç yllzil ve itilaf 

zümresinin ilk teklifleri 

Alman /ahtelbahirlerinin ilk kurban• ; Rus ticaret ge misi batıyor 
1 : . ı 
/ ı i Eline teslim edilen donanma 

j 
1 ı.lla Alman amiralmm Osman 

p 1 :. devletini büyük harbe nasıl 
'C( 1 

1
' ırükledğini, bu suikastın da 

;1 I · izim taraftan kimlerin iştiraki 

1 
1 e yardımı ile hareket ettiğini 

lü. [ Göıiilüyor ki Sait Halim 
Paşanın söylediği gibi, bu tekef 
fül pek hususi ve mahdut bir 
mahiyettedir. Mutlak bir kıy
meti yoktur.] 

1 • 
1 

.tkik etmeden evvel hikaye .~t 
2 - Kapitüliisyonların ilga

sı, fakat adli kapitülasyonların 
kaldmlmasından eve! ecnebi
ler ha'!Qkmda baş.ka şekillerde 
teminat yollan bulunması . 

1•ekte bulunduğumuz bu yuz 
j. • 11 ünlük tarihte mühim bir nok
.,u ı 11n bırakmamak için o müddet 
~ ·11•' ı:prfmda itilaf zümresile r.ıüna-;1 11,Lbatrmıza dair de bir kaç söz 3 - Türkiyeye erzak ve borç 
'J • · ı k ı· d para verilmesi ; . 't oy eme azım ır. 

ı ; ' 
1 

Cihan harbinin patlamasın- 4 - Bahri ve berri müdafa
'ı! t ı an bizim de iştirakimize ka- ası esbabının tamamlanmasına 

1, • 1 ar geçen üç ay esnasında iti- yardım; 
·ı 1, f zümresi le münasebatrmızm Bunlara mukabil Osmanlı 

:•,
11 

n mühim faslını bitaraf kaldı- devletinin bitaraf kalması, Al
·~ ; ~ ı'11ız takdirde istihsal edebile- manların ve bilhassa askeri hey 
~· 1 eğimiz ve yahut onlar tarafın- etle (Göben) ve (Breslfiv) m 

f ' an bize temin olunabilecek zabitlerinin ve mürettebatının 
ı J ı enfaatlere dair munhasıran İs Almanyaya geri gönderilmele-
''ı • ı anbulda yapılan müzakereler ri istenmiştir. 
i\t . e teşebbüslerdir. Bu hususta 
J~ı "::ilaf devletleri nezdinde ' bulu- Sadr~am. 17 a~u~tosta. top
~ıı ı;:-n sefirlerimize hiç bir mallı- !anan vu~ela meclısınde bi!ıl!'~f 

ı ı_r~.nat ve talimat gönderilmemiş kalmaklı~nnız hakkında •tılaf · 1/'111, e hatta onlar tarafından gön-1 ~evletlerı tar_'.lfından .. bazı te~
ı1 terilen telgraflara da, bir keli- ı lifler yapıldıgını muphem bır 

) !· 'le ile olsun, cevap verilmemiş- surette söylüyor; Fakat mese-

~
~ ' tir le hakkında tafsilat vermediği 

1 ı ı .. . . gibi takip olunacak gavelere ve 
ı , ,ı ı Harp serguzeştı felaketle ne- .. k 1.. d ·. d b' 
• ' ·. · 1 d'k · muza ere usu une aır e ır 't 1 ıce en ı ten sonra o sıyasetten .... nı· .. İk' .. 

t • 1 1 1 " · · b' f k sev •.:-oru~ muvor. ı gun son-
Jımes u o an ar nıcın ıtara a · · S 't H ı· p M li N ., ' ı k k · .. 1, - 1 ·ı ra aı a ım aşa a ve a 

1 ' 1. ara , apıtu asyon arın ı gası 't'l'f f' 1 ·ı .. · k 
· L'as o m uzere, ır t ......... m . tt ı.. ta 1 ak .. b' -'·· l zınnı ı ı a se ır ene muza ere 

l"ı· • 'k d' f 1 ye memur edıyor. 
1 Myası ve ı tısa ı men aat er te- j . 

l • ı 'T•İn etmedik" suallerine ceva. Ilk temasta sefirlerden t~ma 

1 ~ı ,l:en itilaf zümresinin öyle bir miyeti mü;kivemizedairverilen 
ı~ı.1•yol takibine müsait davranma- teminatın yalnız ınnurni harp 
·~t1 ~ clıklarını söylerler. e~nasında tevellüt edebilecek 

~ 't ı. : o devrin sadrazamı ve hariciye ihtimaller~ ha~rediln:ıe.mesi, da 
'ı ~nazırı Sait Har p "b't ha uzun bir muddet ıı;ın ve her 

1 1 ; 1 ~~f kaldıg- hımald atamşa 1
• a- • ihtimale karsı bir tekeffül iste. 

• n rmız e amıve . H b k ffT' n 
~ 14 ti mülkiyemizi temin ıçın bir l nıyor.k atta dahu te e .~ uı: .·bus 

11 teklif yaptı! r t · t , yaya arşı a mues5ır ır a ama o eınına • ah' k b . . . . 
ı . yalnız bitaraflıktan tevellüt e- m .. ıyet es etmesı ıçın t~n:ma 
,ılı• de bilecek •a 1 k . eli tm uç devlet tarafından btrlıkte 
/. Kend' .. • alr~z arka arbş~ ıt · değil, İngiltere, Fransa ve Rus 
. . ı zumre enne arşı ır e- fi d . 
ı, ' keffül yok idi., der. ya t~r~ arın an .a!", ayrı verıl 

, ,. ' mesı !uzumu da iliive olunuyor, 
lj•: Bu söz itiL'ifçılarm harp baş- ve bittabi, kapitülasyonia~m da 

ı langıcında müzakereye giriş- ilgası zarureti ileri süıiilüyor. 
.! ;, mek için yaptıkları ilk teklifle- Sefirler kapitülasvonların ik 

1 
J •• rin tamamiyeti mülkiyemize da tısadi kayıtlacmm il11:asma mü 
·• 

1
• ir olan kısmı hakkında doğru. sait göıiinüvorlar. Fakat adli 

'.L dur; fakat hakikati eksik ifade ahkamm .. ı ilgasından evvel Os 
JI 1. etmektedir. manı devleti tarafından idari 
,~ :· Maatteessüf eki B b 'li d ve adli islahat yapılması ıa~nn-·I s a ıa os gel -· . .. 1.. 1 T 

't • yalarında itiL'if zümresi tarafın .. ece~ı~ 5?Y uyo: ar. . a ... a-
d.uı yapılan tekliflere ve İstan- mu .mulkimıze daır verı lecek 
h·ı1da Fransa 1n 'it R temınatın her devlet tarafından • . gı ere ve us .. f .d .1 . el . 
va sefirleri ile cereyan eden mü m~ ~n. ~n verı m:sıne aır 
, akerelere dair munt b' teklıfimızı ele meskut $!'ererek 

azam ır " t 'h · .l B b Aı• J 0 .. ya şo"yle dursun y 1 a~s os m ayetınue a ıa ıye · , ;mı mıyor .. 1 b' . 
sak, hiç bir kayıt yoktur! Eu şoy e ır nota verıyorlar: 
noktala•a dair de hakikati bas- "Fransa, Rusya ve İngiltere 
hı taraflarda aramak mecburi- sefirleri, hali hazırda Avrupayı 
yctindeyiz. ayıran harp esnasınd ')•man-

Büyük hrpte şarkta geçirdi- lı Hükfuneti '.am bir bitaraflı~a 
•ıl Fi safhalara dair Commandant riayeti taahhüt etmek sartile, 

• ı Larcher tarafından yazılan ki- üç müttefik devletin Osmanlı 
~pta, Alm~lar Belçikayı çiğ- devleti arazisinin tamamiyetini 

'ı 'e}'ere Panse doğru muzaffe-
~ ı vüriirler iken İstanbuldaki tekeffül etmci'e ve Osmanlı Hü 
1
1 '· ·ıc i~ilaf sefiri tarafından Sa-ira- kfımeti tarafından iktısadi ve 

ınma yapılan teklifler şöyle hu adli meseleler hakkında kendi-
r ı nsa edilir: !erine vukubulacak teklifleri 

dostane bir fikir ile tetkik eyle 
meğe hazır bulunduklarını Hü
kumetleri namına beyan eder
ler.» 

L l - Türkiyeyi, arzu!'tl hila-
lr ~ fına harbe sürüklemek istiyecek 

r'iismanlara karsı istiklalinin 
' • mamii mülki~inin tekeffü_ 

E 
(Devamı varl 

M!L.Lt YET l'AZARTl·:st 24 MART ı<cMU 

1 HARİÇTEN 
Almangad• 

Bir itilaf 
Milzalıeler 

devam 
etmektedir. 

Berlinden yazılıyor: - Son 
giinlerde Rus-Alman münase
batı iki hükumet arasında yeni 
den tetkik ediliyor. Alman hari
ciye nazırı M. Curtius ile Rus 
sefiri M. Krestinsky arasında 
cereyan eden müzakereler de
vam ediyor. İki devlet arasın
da mevcut olan mesele Alınan
yada komünist propagandası 

yapılmasından ileri geliyor. 
Rus sefiri propaganda teşkila
tının resınl Sovyet hükfunetile 
alakası olmadığını iddia etmek
tedir. Fakat Alman hükfuneti 
bu huausta bir fark kabul etmi
yor ve yapılan propagandalar-

M. Curiiua 

dan Sovyet hükumetini mes'ul 
addediyor. 

Hindistanda 
_ Küçi•k yaşta izdivaç 

Delhiden bildiriliyor: - Hin 
distanda küçük yaşta çocuklar 
evlendirilmektedir. Bıına mani 
olınak iizre yeni bir kanun çı
karılmıştır. Yeni kanun nisa
nın 1 inden ıiıtibaren tatbik e
dilecektir. 

ALDIGIMIZ HABERLER 1 

Bulgaristand'!, Fransada 
1 

·"iyasi !_aziyet Tamirat işi 
liyapçef kabinesi 
sallanıyor mu? 

I 

Youngplanı 
kabul 

edilecek 
PARİS, 22. A. A. - Young 

planı mazbata muharııirliğine 
ıntihap edilen M. Soulier bu 

Müstantik h ıkmet 
Bey beraet ettı 

Bursa Ağırceza mahkemesi 
Hikmet Beyin 

beraetine karar vermiştir. 
\ 
'I pL'inın meclis tarafından tasdi- • .... •' 

\.) kini istiyecektir. BURSA, 23. (Milliyet) kk tertip edilmesinden kendi.si· 

' 
M. Tardieu, hükumetin Young Bugün saat 15 teırnüstantik Hik nin mes'ul edilrniyeceği Pol Po 
planınmtalikine müteallik nok- met Beyin ıkaran tefhim edile- t~kyanın istiçvabı usul ve ıkanu 

· haıkk d b' ceğıinden Ağırceza mahkemesi na miıvafrk yapıldığı, jantlar· ta1 nazarı ın a me usan k ka . . 
hariciye ve maliye encümenleri pc- . ' l~ba!Iktı: Hıkme:t B. le 

1 

ma v~ pol~s ~aporlanndan anla. 
ne izahat vermiştir.Bundans.on- ~~ıllerı. adaı.:'1:1.n ~~ellı edece- şıldıgı g~bı esasen İstanbul 
ra maliye nazırı M. Raynaud I gı~e eı;ıın gorw_ı.uyorlardı. ~a- mahkemelerinin fazla olan işle 
y aung planında zikıı:cdilen ma m1.1;n d:kkatle Hıkmet B. ~~- ri dolayısile merkumun tevkif 
li muameleler hak'.cında bazı ı tenh bır heyecanla kararı dınlı- edilmeksizin be1j defa isticvabı 
beyanatta bulunmuş ve bu pla . yorlaııdı: ~arard~ Kad:iye ~: zarureti ha~il. o.l~ğu . cihetle 
nın Fransaya ,bir takım sağlam mes~lesıı:ıın İzmıre. nakl~ne m~ I bunda. tah?1dı hur:::l'.~tı ~uta· 
menfaatler temin ettiğini söy- tedaır Hıkmet B. ın Rıyasetı zammın hır hal gorulemıyece-M. Liyapç~f 

lemis t ir. cümhur seryaverliğine çektiği 1 ğinden Hikme t Beyin zan altın 
Sofyadan yazılıyor: - Bul- • . . • telgrafın mahiyeti kendisine da bulunduğu suçlardan mesul 

gaır tamirat meselesinin halli R~dıkal srnyahs~ler . ~lan~ tevdi edilen mahre-rİı vazifele- 1 edilemiyeceğine heyetçe kanaa 
üzerine Bulgaristanın mali ha- tasdıkın~ mu~rız bır muhı>t vu- rin ilanı süretinde telakki edile- ti vicdaniye hasıl olduğundaıı 
yatında y~i bir devre teşkil cuda getınne~e çalışmaktadır: miyeceği ve bunda ifşayı sır miımaileyhin beraetine karaf 
ediyor. 932 senesinden itibaren Bu hareket, bır çok kalem mu- mevcut olamıyacağı Petrinin verildiği bildiriliyordu. Hikmtt 
taksitler de artacaktır. 927 se- n~lrn~~larına.sebep olmak~a~ır. borcu ve tehdidi meselesi ise 1 B. salondan çıkar çıkmaz kesif 
nesinden beri Bulgaristanda İt- Çuıı.kü rv.dıka.ı ~osyah:ıt,,-r müderris Yusuf Zıya Beyin bir halk kütlesi tarafından sa 
halat artmıştır. Senede 1,500 Cha~t_emps k~bınesı beyanna- merkumdan nııklen vaki ifadei mimiyet ve hararetle tebrik e
hin İngiliz lirası artmıştır. 929 mesım ~kudugu .zaı;nan. ~u me· mücerredesine müpteni bulun- dildi. 
da ticaret müvazenesinde,ki a- sele ha .rkın<la hıçbır ıtırazcla ması bilhassa ifadelerde mes- "' "' "' 
çık takriben 4,500,000 İngili z bulunmamışlardı. hut mübayenet ıhasebile. Bunti'n ANKARA, 23. (Milliyet) --
lirası tahmin ediliyor. İktisadi Aleyhte söyliyenler da gay~i varit görüldüğü, şoför Bursada müstantik Hikmet Be-
buhran geçen son baharda ken- Lfıtfi meselesinde Hikmet B.in ı yin beraat kararının müddei U· 
dini göstermiştir. eYni bir tak- PARİS, 22. 'A. A. - M-ebu- ıhaberi olma~ızın başkası tara- mumi Hiıkmet B. aleyhine, nal>-
nn mesai sarfetmek lüzumu an- san meclisi maliye encümenin- fından namına bir dolandıricı- zini Temyizden talep etti. 

de M. Mandel Y oung· planmm 
!aşılıyor. Bankaların para işle- tastik iileyhinde bulunmuştur. 
ri için yeni kanunlar yapıldı. M. Grumbach Ren arazsinin 
İslahat yapılmak istedi fakat tahliyesi meselesinin Young 
bu vaziyet dahilinde bu islaha- planının tat'bki hakkında Alma 
tın tatbiki imkansız görülüyor. nya tarafından verilecek temi 
Kuvvetli ve azimli bir hiikfune- nat ile a!iikadar olduğunu söy
tin fealiyeti isteniyor. Uzun za !emiş ve tahliye işinin ne vakit 
mandanberi iş başında bulunan biteceğini sormuştur. M. Tardi
Liyapcef ka~inesinin zaiflediği eu verdiği cevapta Fransanın 
söyle;iyor. Bu günkü hükumet Y oung pla~ i~e elde ettiğ~ men 
demokrat itilafı namı altında- ~a_atlerd~n ıs~ıfa~e ede~ılrnek 
k. ib' kk"l" t 'l edi J ıcın tahlıyenın suratle nıhayet 

ı ır teşe . u u eınsı yor. b 1 f d ı .. d" - .. .. 
E k' tb kil ç kof h"kfı u masını ay a ı gor ugunu 
. s ı a~ve. an. u ~e· ,söylemiştir. M. Moraux, Lahey 

tı. h~rve~le ıle ten~t ederek şırn divanı müspet rnah iyette bir ka 
dıkı _buhran~r _:'azıyet karşısın- rar verdiği takdirde Frdnsanın 
da Liyapçefi lakayt davranmak Ren arazisini iler ide veni den 
la itham ediyor. Mamafi M. Li- işgal hususunda serbest;i hare
yapçefin yerine gelecek' baş- ketini -temaınile muhafaza etti
vekilin ıkim olacağını bulmak ğini temin etmiştir. 
muhalifler için de müşkildir. 

Cümhuriyet bankası 
Proj~ iizerinde ı11iizakerat 

devamdadır 

ANKARA, 23 (Telefonla) -
Maliye vekilinin riyasetinde 
toplanan iktısat ve maliye mü
tehassısları Cümhuriyet banka
sı projesi üzerinde müzakerele
rine devem etmişlerdir. Şimdi-

Kazanç 

lik müzakere prensipler üzenı:ı
de cereyan etmektedir. Müzake 
rat ikmal edilinciye kadar he! 
gün akşamları içtima edilecelı' 

tir. 

• • 
vergısı 

ııııııııı ı ıııı•ını ın1111 1111111 11 111111ııı uııııuı11 11111111 111111 1 111 1 ııı ı uıuııııı 1 11 11 1 1 1 11111ıı11 111111111 t ı ı ııı ı ııuıı11u 11 11 11 1 1 1 ııı ı •111ııııııw 
Encümen kabul etti 

PARİS, 22. A. A. - Mebu-
Maliye müsteşarının çok 

mü hlm beyanatı •• 

· Kıra/ Feysal ile l~nl Suudun maıtıkatı: Her iki Arap hükamdarı 
lngillz mümessilinin sa/mda g/JrOnilyor 

Irak ile Hicaz arasındaki 
muahede ne ·oldu?. 

-------------
Irak kabiı1esinin istifası Ingiliz

lerle çıkan ihtilaftaı1dır. 
Bağdattan bildiriliyor: -

Gecen ayın sonlarına doğru İ
rak- Krralı Feysal ile Hicaz Kı
ralı İbni Suut arasında bir mü
lakat olmuştu. Bu mülakatta 
İran körfezinde ve bir İngiliz 
harp gemisinde vukubulan bu 
milliikatta lngilterenin İrak mü 
messili Sir Francis Humphrys 
te bulunmuştur. Uzun zaman
lardanberi biribirlerine düşman 
olan bu iki Arap hükümdarın 
mülakatında Irak ile Necit ve 
Hicaz Kırallıkları arasında 
dostluk tesis edilmiş oluyordu. 
Fakat bu millakatta tesbit edi
len 19 maddelik bir itilafname
den sonra iki memleket arasın
da bir de dostluk muahedesi 
imza edilecekti. Ahiren bu hu
susta cereyan eden müzakerat 
bitmi" ise dP henüz muahede 

imza edilememiştir. 

Irak kabinesi ıstifasmı ver
miştir. Buna sebep olarak kabi 
nede maliye nazırı Yasin Paşa
nın muhalifl~r lehinde hareket 
ederek bunlara bir çok memu
riyetler vermesidir. Bu yüzden 
çıkan ihtilaf, üzerine Başvekil 
Naci Süveydi Bey istifa etmiş
tir. 

Diğer taraftan kabinenin js
tifasına sebep olarak İngiliz 
mümessili ile çıkan ihtilaftan 
bahsediliyor. Irak hükfuneti, 
müşavir sıfatile işlere karışan 
bir takım İngiliz memurlarının 
vazifelerine nihayet vermek is
temiş, buna İngiliz mümessili 
muvafakat etmemiştir. Bunun 
üzerine kabine de istifaya mec
bur olmno.tur. 

\ san mecli>Si maliye encümeni 
Young planının tasdikina mü
teallik kanun liiyihasını bir mu 
halif ve birkaç müstenkif reye 
karşı büyük bir ekseriyetle ka
bul etmiştir. 

Mahkum kadrnın vaziyeti 

ANKARA, 23 (Telefonla) -
Maliye heyeti teftişiye kongre
si, mesaisini ilerletmektedir. 
Kongre, kazanç vergisi tadilat 
layihasını da tetkik edecektir. 
Bu hususta maliye müsteşarı şu 

PARlS, 22. A. A. --Temyiz beyanatta bulundu: 
mahkemesi Madam Hanau'nun - Kazanç vergisinin ahiz ve 
heyeti itti.hamiye tarafından cibayeti hakkında ibir çok itiraz 
martın yedisinde verilen karara • lar olduğunu gazeteler yazıyor-
4tiraz etmek üzre göndermiş ol i lar. Hükumet gerek adalet ge
duğu istidayı reddetmiştir. He-

1 

rek mükell~~inin hukuk~ nokta
yC'tİ ittihamiye bu kararında smdan bu ıtırazlan daıma na
Madam Hanaıınun ceza mah- zarı dikkate alıyor. Bunun için 
kemesine sevki hakkında istin- J dir ki, .~~.zanç vergisinin tadili 
tak hakimi tarafından verilen teşebbusunde bulunmuştur. 
ıkarara vakı olan itirazının kabu 
lü mümkün olmadığını beyan 
etmişti. 

Tarife konferans1 

PARİS. 22. A. A. - Gümıiik 
tarifeleri M:onferansı aktettiği 
umlJllll içtimada tarife itililfna 
mesini !kabul etmiş.tir. Almanya 
BelQiJ<a, İngiltere, Fransa, Lü
lcr n~ı.,, ·CT f,«vicre, İtalya, Fele
menk ve Romanya murahhasla 
rının bu mıtkavelenameyi pa
zaııtesi günü imza edecekleri 
söyleniyor. 

Ren erazisi için 

Belediye layihası 
mllzakerede 

ANKARA, 23 (Telefonla) 
Yarın, mecliste belediye layiha
smm müzakeresine devam edile 
cektir. Yozgat meb'usunun sual 
takriri ruznameye alındığından 
yarınki celsede Maliye vekilinin 
cevap vermesi muhtemeldir. 

Milddel umumiler 
kursu 

ANKARA, 23 (Telefonla) -
Kırk beş ağır ceza müddei umu 

PARİS, 22. A. A. - Mebu- ' misinin iştirak ettiği kurs bu
san meclisi harkiye encümeni gün hitam buldu. 
M. Paul Boncourun riyasetind~ lklısul Vekilini 
toplanmı~. M. Boncour gayrı 
askeri hale konımuş olan Ren ziyaret 
eraz!sinin tahli~esi m~.elesini ANKARA, 23 (Telefonla) _ 
te~rk eden talı koınısıvonun 'B' k .. d b · eh · · de · · h '-1. d · h · . · ır aç gun en en ş rımız 
n;esaısı a"""m a ıza at vermış bulunan Bank nasyonal dö kre-
tır. di idare meclisi azasından M. 

Bütçenin müzakeresi v alyer saat altıda İıktısat vekili 

PARİS, 22. A. A. -Ayan ma 
!iye encümeni bütçe nazırının 
verdiği izahatı dinledikten son
ra maaş ve tahsisat fas.ılların
da bazı tadilat yapmıştır. Hu 
sayede bütçede tevazün temini 
imkan dahiline girmiştir. Va
ridat fazlası 39,5 milyon frank
tan ihılT~. 

tarafından kabul edildi, yarım 
saat kadar göriişti1. 

K1ş sporu yaparken 
İNSBERUCK, 22. A. A. 

İski ile kayma'kta olan 4 Al
man çığaltında kalmıştır. Bıın 
hırdan iiçü ölmüş. biri de yara 

Fakat her zaman gazete sO' 
tunlarında şikayetlerini gördii· 
ğümüz alakadarlardan hiç bil1 
bu noktalarda vekaleti tenvif 
için müracaatta bulunmamışlal" 
dır. 

Tenvir için hiç bir mülakat~ 
bulunmamıştım. Biz istiyordtı~ 
ki bu zevat heyetiteftişiye kotl 
gresinde bu mesele, mevztıO 
bahsolurken ya vekalete ve '!' 
kongreye müracaatla mütalel' 
lennı bildirsinler. Ve vergiııiJI 
tarhı hakkında makul mütr'el' 
!arda bulunsunlar. Mamafih, IJd 
rırııat gene geçmiş sayılmaz. 

Arabistanda 
Manda masrafı 

lngiltere çok para 
vermektedir ... 

LONDRA, 22. A. A. - 13Gt 
çe muhammenatına nazarall 1 
Taktaki İngiliz mandas~ 
1930 - 1931 senesi zarfında fi 
giltereye 516 bin, Filistin -~ 
Maverai Seria mandalaı11".". 
261, bin İngiliz lirasına mal.OV 
cağı anlaşılmaktadır. Geçe11l: 
de Filistinde çıkan karga alı~ 
!ar yüzünden 122 bin ingiliı 
rası sarfedilmiştir. _,._ __ _ 

Yunan/standa 
Yeni sene bütçesi 

ATlNA, 23. A. A. - Me~ 
san meclisinde M. Zavitsill'J 
hükW:netin iktısadi siyase 
tenkit yollu • beyanatta bil~ 
muştur. M. Venizelos vef" 
cevapta Yunanistanm ikt ı' 
vaziyetini ancak: bu siyase 
kurtaracağını söyl~tir. d 

Y unanistanın 1939-31 bll:ı,ı 
si, baZ'l bedbinler tarafııı<::'.; 
ortaya çıkarılan şay.ialal' 11'6 
fına olarak 220 milyon r~~ 
sinde bir varidat fazlası - . 
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Nerminbar cinayeti 
davası d··n görüldü 

Şehir 
işleri .. 

Ecza 
fiatleri .. 

1 

1 

l.Jiman 
şirketi .. 

\ 
Emanet arsaları 

sarılacak ... 
Layiha bu sene 

Meclisten çıkıyor. 
Yüzde 12 temettü 

dağıtacak 

' ..... ı 
Semiramis Ekrem B. H.mın ceva ~ Ketıni şehadet 

ıııaznurıu 

ı1c di\ror? 
Kadıköy hali garaj 

yapılıyor. 

----Spesiyaliteler ve diğer Limanın bütün vesaiti 
ilaçlar ikmal edilmiştir 

Er en evl nme 

Dün de bazı sahitler • 

dinlendiler 

Cemiye1:i belediye dün top
Jaıııdı. Yeni sene münasebet.ile 
riyaset ve encümenler intihaba 
ti yaprldı. Birinci reis ve4cilliği 
ne Sadeddin Ferit, ikinciye Tcv 
fik Beyler ipkaen intihap olun
du. 

ne kadar kar bırakack. 

Sıhhiye vflkalerti tarafından 
~~ıırlanan ecza fiatleri tarifesi. 
layıhası bu içtima devre6-inde 

'!Eski tarzı hayatımız başka tüı 
1 evlenmeğe müsait değildi. 

Ketmi şehadet ve 
cinayet davaları 
birlikte görülecek 

Encümenler izası 

mecliısten çrkacaktrr. 
. Bu kanun kabul edildiği tak 

dirde TüI'kiye dahilinde bütün 
Bütçe encümeni: Necati, Se- eczanelerde ve ecza depoların.. 

zai, Tevfik, Necip, Celfil, A.b- da ecza fiatleri ayni derecede 
durrahman Naci B. ler. Hüsa- olaca.ktrr. Bir Doktorun muayene oda- ı 
meddin Pata. Emin AH, Azmi j ~ldığnnız ma!Qmata nazaran ısına sa'!lam bir adam olarak gir 

. Beyler. layihada eczanelere spesiyalite mek daıma SFkıntılı bir şeydir. 
Dünkü muhakemedm bir manzara !ere Alehlnıum yüzde on kh Fakat, sayılı denecek kadar az 

· ı· z · verilmekıt--"' 1 H d •~ Ahmedi Nermin barında katleden Tıbbıye ı atı F.cza cuır. . . o an anım OMorlarımızın ya 
P.iendile ayni davada yalan şehadetten maznun Hukuk ve hav~:ı;nn talbiril~ı!aızan?~n nında insan bu srkm1:ıyı h et-

ı b · A · Ef d" · h k · d"' de am ..... an geçen, ,.çar ıçın miyor. 
ta.e esınden vnı en ının. mu a emesıne un v 1 de yUzde 50 kar verileceıktir. - Size bilmem ki ne s~·Ie-ı 
1 d l b ıh k d ı d a s Liman ıtrketlndt>ki içtlnlll ~:r o nn u. Mahkeme sa onu ı assa ar a _aş ~rının av -, .. peslyalite fiatleri tayin e- yim efendim?.. Ben bir şeyler 

sınr dinlemeğe gelen Hukuklu ve Tıbbıyelı talebelerle dilırken müosses şöhretler ve İstanbul Liman şirketi heye yazıp hazırlamıştım ama ... 
dolmuştu. \ a~ametıi farika farkları na~~ ti umumiyesi dün senelik içti- Semiramis Ekrem Behçet Hf 

* * * di:kka1:e alınmamıış Kodeks fiatt mafoi aktetmiştir. belli ki anl<etimi:re hazırlanmış l 
Evvela yalan şehadetten maz QIOmObl 1 konmuştur. . İçtimaa Maliye namına def- !ardı. 

n;.ın Avni Efendinin muhakeme faciasında ~ es~~a göre _haz~ ~pesiyali- i terdar Ş~fik İktisat vekaleti na İşte cev rı: 
sı rüyet edildi. Avni Efendi is- ı ıeleı'in ~hretlerıne ıtımat ede- mına Tıcaret ahriye müdür - Anketinizin mevzuu mü-
ıtiçvabmda 22 yaşında olup Ka - • lhı•n Bey S. Jierlt &y re~ v~nlen fazla fiatler tenzil muavini Müfit Necdet Beyler him. 
dırga talebe yurdunda otur- Ş Of Örfe r m es 'U) edilmış olaca:ktır. bulunmuşlardır. Meclisi idare ı Bugün, bir çoklannın evlen-
ınakta olup Hukuk birinci sını- İdare encümeni: Tevfrk, Ab Gerek eczane sahipleri, ge- raporu ve bilança kabul ve tas mek hususundakı tereddilıt ve 
fnıa müdavim olduğunu söyle- Be§'tktaşla Ortaköy arasında diillı:adir, Mehmet Ali, Tevfik re~ eczarı tıbbiye depo11u sah~p vip olunmuş ve hissedarlara inatlarına rağmen tabiatın ka-
tli. Reis Hasan Li'ıtf; B. sordu: vukua gelen otomobil faciasına Amir, Hikmet. Mehmet Sadi, l~n bu fi_:t birliğin;n çok mıi- yiizde on iki nisbetinde temettü nu'lu gene bü<tün kudretilehiik-

Samlramlı Hf. 

s 

- Tabii mahkfırniyetin yok- ait tahkikat devam etmektedir. Ahmet Bican, Vehbi Beyler, fıt olacagmı söylemektedirler. tevzi edilmesi takarrür etmiş- münü ıcra ediyor. şarl ehemmiyeti vermek şar 
tur değıl mi? Tahkikatın "nkişaf eden kıs- HaZ'llll Paşa. 1 - -..... tir. Bekliyenler nihayet evleni- Aile hayatındalki refah ve ·a 

- Evet.. . mına nazaran kaıaya şoförlerin İdare heyeti: Sadeddin Feri<t, N Şirketin hesabatı, muamela- )"C>rlar ve evlenenler zanneder- tizamı bozan amilleri yalnı4 an 
Evrakı davada Avni Efendi- sarho ıuğu sebep olması dolayi Ahmet Tevfik Beyler, Hüsame' anıuskarane bir tın mücihi menrnuniyet olduğu sem aoolmıyor. tihaptaılci hatalarda aram~ 

n n şehadet ve malfunatını ıket- sile her ikisi de mesul addedil- ddin Paşa, Emin Ali, Abdürrah hareket nu gösterdiği içi nşirket idare Fertler evlerunedikçe hayaıta buna arizi bir çok eebaptan 
nı ettiğini ve bunun Agop, Ya- mektedir. Ancak bunlardan İs- man Naci, Alh.met Bican, Reşat, Ha ·d .. meclisi ve mi.idüranına beyanı tam olar;:k girmiş sayılmazlar. ıri bu günkU iktisadi şeraiti' 
§ar Ef~~dilerin ~ehadetile Zati/ mail _Ha~~-' E_~e~?i hayatta o- Mehmet Ali Beyler. kaiıt _ib~~fş:1a otu~~n ;u~e~ ı t:şe~~ü'.. edi1:'11esi m~va!:,{ ~-~- Onların haya~a ro~ü noksandır yatiyeyi ve ahlak bozuklııkli 
Efend•nın Tevkıf haneden Ka- Iup dıgerı olmuştur. Satılık arsalar 1 . d a Ef .• dun ;t~ , rulmuştur. Şırket murakıphgı- Evlenenler ıse cıdale atılmış nı da hesaba katmalıdrr. · 
dri Efen-diye hitaben yazdığı: Tahkikatın nihayete ermesi :ın ef ~~a mı. almış, •a t ne Seyfi, Kamil ve H amit Bey- j dEmektir. Semiramis E)krem Behçet 
«Ben adam v:ırd~ şimd; ne ya icin alakadar meçruhların kati Bundan sonra muhasebenin 1 ~ Y:~ ış b~en olarak Abdul !er intihap olunnıuşlardcr. Bu c-· dalde yorulmamak ve ideal erkek ve ideal kadın j 
payım?» şeklındekı mektubıle ·raporlarına intizar edilecektir. teklifi iizerine yangın yerlerin- ~f . · ye, ır başk~~.bd.ullah Şırltetin umwni müdürii Ham j şaşınnamak için dalına beraber şöyle düşünüyor: 
s<>hit olduğundan 286 ın.cı mad Diğer tnraftan hadiseye vazi- de veya istimlak~ttan bakiye 

1
. · n1ın mğaaşı vend _, _ _:ır. 1~7 di Bey, Jöman vesaitimn tecdi- yasayacağı arkada mı çok iyi - Evi ile alakası olan A~t 

d · ., · · f ... · · ·"b" ed Udd · r · k 1 1 ıra a aca mı zanne er....,n e ı. . . . . ~. 
• " " '1 hUncı .... rası muı;ı ınce yet en m eı umum nın a an emanet arsa armrn satıl- 113 r eril Abd 11 h Ef dıne aıt programın tamamen ık 1 ıseçmesı lazmldır. ışte bir kelime ile beninı talı 
tecziyesi talep ediliyordu. fenni keşif için davetine hasta ması hakkında bütçe encümeni bn"ed ~rabv. en 

1 
u a · mal olunduğıınıı yalnız olunma Bu intihap elb te kolay de- yill ettiğim koca , 

R · B sordu· 1 ~ bebll · t" ak d · nı·n mazb~ .. ~ k d ır enbıre' ır şey an ryc..mamış- · • · ·· ·· · 'Jd" A ı---' b · h l'f K ... eıs . . ıgı se e ış ır e emıyen a.•~~ı o un u. N'h bu d • d sı ıcap eden asrı bir komur vın- b1 ır. sır <UUan en mu te ı adma gelin<ıe bu da t 
-Nasıl olur da böyle şehadet 1 Seyrüsefer mUhendisi LutfO Muhtelif yangın yerlerinde tır. 1 akyetd,. irt oglro da }m .1;inin siparişi ıkambiyo mesel es' akvam bunu her suretle tecrübe manasile evinin kadını olm 
"b" 'f · , k dd · · · · . d . · d • Ema . maaşın en me a oma ıgını . . . . . •. . .. -1 G 1 . 1 • • gı '.vazı eı mu .a. e~eı. ıçtımaı Beyı_n e. mazer_etın~n erecesı netın 14~ parça arsası var. .. k ldı'ı ara i . d · dolayısıle telıır edıldıgını soy- e~t .":·. enç erın ev e~ınesınde dır. Faka1:, bence dünyada 

Yeyı, bahusus sızın gıbı mesle- 1:ahkık ed1lecektır. Bınaenaleyh dır. Bunların muhanmıen kıy- g~r~e a g p y ıa e et- lemştiır. •hırbırını ıseçmekte bır çok za- ideal erl<cık vardlf" .ne de "d 
ki hukuka münte~ip münevver yazıldığı gibi Li'ıtfi'ı B. hakkın- met:ler.i mecmuu 7,301,758 lira- mıştır. __ -··-- - -·--- manlar aileleri amil oldularba-lkadın... ' 

1 
llp 

bir Efendi kertmediyor? da henüz bir takibat yapılma- dır. zı yerlerde gençleri ıserbast bi- Hayat mücadelesinde m" 
Avni Efendi cevabın~a _şeha- mıştır. Kadıköy rıhtımında mevcut ve Vlf Auette Emanette rak.mışlardır. Ancak muhiıtirnizi kün olduğu kadar metln bu~ m 

deti sakla.m_adığını, Zatı~ın y~- Müstehcen neşri at 94 parça ve kıymetleri 594,90() .,.IOZBCllık nazan dikkate alarak dü§i;in7 mak ve onunla çaııpışmakı, ıhi 
nına gcldığı zaman ne so~le~ı- Y lira gösterilen arsalar bundan 11. ı Yeni ihli/a-1 cek olursak bu hususta kat'ı bir yılmamak ... Bilmem izdiv 
ğini işitmemiş olc."uğunu bıldır- davası hariçtir. Bunların sek.iz senıede _ _ _ ';/ prensip kabul etmek imkansız tan bundan fazlasını tıeklorn 
di.. Oııman Cemal B.le Cümhuriyet mukasseten satılması muvafık VfllJ ti ! d hl f k fj gör'ülüyor. Eski tarzda izdivaç- doğru olur mu? ı m 

Muavin Burhan B. bu dava- mes'ulmüdürü Agah B.aleyhlne görülüyordu. ye m z a - Ele hl rlk ş r t!( e . • ların_c;~ğunda i_:;abetsizlik ve ge - Kadınlar, hangi mest' H 
nın da Z~ti E~e~~inin _davasile açılan mootehcen neşriyat dava Verilen karar şudur: Kadıköy /inde artıyor Maliye arasında çıktı çımsızlik ç~tı~ını zannedenler erba.bını mı terci·h ederler? E 
tevhit edılmesını ıste~k Mah: sı dün göriildii, Müddei umumi hariç, diğer yerlerdeki arsalar- • • bu zan ve ıddıalarında tama- kalannı bilmem amma ben 1 
keme talebi kabul ettı ve Zatı diğer davalar gl>i lıu davanın ın se&<iz ta•ksitle saıtılması ve 14 bin dul fidanı lt>ıız/ Vekalet malzemeden güm- ı:;en haklı olmasalar gerek. Es- ~~ ~ ~torlan. tercih et 
Efendi mahkemeye davet olun- da Bursaya nalklini talep etti. bu euretle halka suhulet göste- ~dildi "lk . / 1 1. kı tarz hayatı..-nız bundan başka gımı fılen ıspat ettım. Man 
d 1 

·ım ı tı f kt B sal ~ rı re.~nı s ıyor ı·· 1- 1 - .. . r· u. Osman Cemal B. Bursa mahke rı es m va 1 ır. u ar ar- ur u ev enmege esasen musaıt ıh başkaları da doktorla evıe: 
. Müteakiben A_li Ri~a _Efendi ı' mesinin nakil Hste.sine dahil ol dan bitişik emlak sahiplerinden İstanbul ziraaıt müdüriyeti Ad.~laı: ele~triği h_~kkınd~ e- 1 olama?JC!ı. Birbirini .. g.ör~iy_e~ sin demem. M-esel! seyahati 
ıle Mustafa ~- dınlenı~dı: Mus- mı yan davaların iade ettiğini ayni şaraitle t!lip olanlar çıkar bu sene içinde on dört bin lektrı.< şırketıle malı ye vekale- eı k.el- ve kaduı tab11 birbırleırını veni er de sefarot memurlar 
tafa B. ifa<lesınde dedı kı: söyledi. Mahkeme bu husu- sa rlichan hakkını haiz olacak- dut fidanı tevzi etmiştir. Geçen t~ arasında ihtilaf çıkmıştır. tanryamaz ve sevemezdi. Zaten evlenebilklec... 

1 ırg 
_«Vak'a gecesi ZMi geldi. 1 sun Bursadan istilam edildik- tır. sene de tevziat yapılmıştı. Ma~i~e vekale~i Adalar i5i.n erken. cvlenı;ıe d~rdi biz de ay- Fakat bütün bunlar herık :ala 

Asker elbisesi giyinmiş, bir ar- ten sonra bir karar <itil. etmek Diğer emanet arsaları da bu Dut fidanları sayesinde koza g~tır;!ec~~ tesıs. !11alz~mesı ı- rıca bır ~es. ekdır .. Toy ve ~o- için değisir ••• Meslek, izdivt 
«adaşına «Ben biri•ini vurdum» üzre davayı talik etti. suretle parçalara aynlarak bi- ve ·ipcıkçitrk vilayet dahilinde çın gumruk resmı ıstcmış. elek- c~ ~enılcıbıleceık l:ıır yaşdakıle ·ta en sonra düşünülecek ş 
Dediğini varsonlar söyled;Ier. V 'f ) . .h lahare satılacaktır. inkişaf etmektedir. trik şirketi hisse senetleri ken ırı ıntıhapta serbest biraksanız dir. _ eı 
Ocak başında kanlı mendil ve azı e erıne nı ayet itfaiye işi Ta hiivet miidiirii di_sine_inti~al eden Kad_ıkoy c~e'• ı z.an edermisi~iz ki .riıeveyinl~- M. Sal&haddin 
bıçak buldunı. Kendi~i arasıra verilen gardivanlar - , trık ~ırketı mukavclesınde ılk rınden daha ııyade ısabet etmış 
gelir, gliriiltü ederdi". - İtfaiye hakkında bütcc encü- Dahiliye V ek5leti tabiiyet u- ı defa egtirilecek elektrik malze- olabilsinler? Şu halde bir çok 

Avni Efendinin vekili Cevdet Te~kifh~n~de. v~u~ ge~.en meni maz'batasaı okundu. mumi müdürii Ramiz Bey ŞC-, mesi için gümrük resmi almmı- :mahzurlarına rağmen eıtki tarz 
Ferit B. şahitten sordu. son fırar hadisesı uzerıne mud- İtfaiye için 100,000 lira talı- hrimize gelmiştir. yacağına dair kayt olduğundan hayatımızda ki ana ve babanın 1 

- Bir defa gördüğün Ü söyle- dei umwnilikçe yeni bazı teda- sis edilmişti. Heyeti fenniye bu Hakkı Sin~ı~i Pş. Adalar için de gümrü~ re&mi a- r.-ıi\h:.m fmil. ol~asını kabul et-

Tıp cnciime11i 
diklerine göre bugün temamcn . bir alınmıştır. Bu cümleden ol nu makine ve inşaat olarak iki lırunamaı.>ında ısrar edıyor. Ma- ınc,{ mccburıyetı olmakla bes-a· 
terıhis edebiliyorlar mı? ! mak üzre kontrol memuru Be- ye taksim ediyor. Makine alı- Fırka müfettişi Hakkı Şinası !iye vekaleti, Adalar elektriği- ber ehveni şer sayılabilirdi. Fa-
Buııhan B. cevap verdi: kir Sıtıkı, gardiyan Zihni, Ah-· nrrsa inşaata yetmiyeceğinden Paşa bugün Ankaraya g>deeek- n.i Kad!köy elektriği ile alaka- kat hamdolsun bugün o vaz'i-

Dün senelik içtima· 
ını aktetti ' 

- «Avni Efendi bizzat geçen met Mahmut, Ha':'an. Emi°:, Os 930 _ 31 ihtiyaca1:ının aynca bil tir. dar görmüyor ve bu iddiayi da yette rlegiliz. Yalnız an'a-
ceLsede asker elbisesi giydiğini n;an Berat Efeı:ıdılenn v~ıfele dirileceğini söyliyor. - - · • - varit görmüyor. Nitekim fstan- na ve auct1:e değil aynı zaman- Dün Zıya Nuri Paşanın riy 
kabul etmişti. Cevdet Ferit B. ~ne ~:ıret~ n!hayet ven1mlş-- K d Edirne JlOSta merkezleri bul elektrik şirketi için bu mua da harısda da terakki ve tekamA u··ı. seti altında, tıp encümeni lhel 

tıT Musta •"-! kc tah a ıköy haligaraı· olüyor · tı" um · · b' ·,.,. · -•·t itiraz etıti: · k"~ d n ..... 1 e ayrıca - fiyet yoktur. var. Tahsil edenler bittabi er- umıyesı ır ıy.ıma ""'e 
_ uL·' ... fen iddia makamı mil ' ı at evam etmektedir. Encümen tıuııa taraltar değil Edime posta ve telgraf baş k 1 1 miştir. İçtimada, bir çok müd. 

u• ' • '"' .,._ - ·- d" 100 000 ı· d müdüriyetinin lağvedildiği ya- Z"fıtl 1· . t en ev enemez er ve evlendiri- riıs ve doktor hazrr bulurunu 
dahale etmesinler. ır ... • ıra an .so,ooo lira ı enıc anıe ı yesı şa r - lemezler tahmlini ikmal eden-

B d • ş0ı:.0··rfeı· Ş d 1 t garaJ m§aatma tahsıs olunaca- zılmı§tı. f'I d .1 1 . h tur. Evve-18 müderris Hası 
UThan B. cevap ve!:' ı: " urayı eve e ğma istifade edilemiyen Kadı- Dün gelen bir emirde bir Ni nanıeyc muva ı < eğı er ~se em zamanla hal'.a;ı öğ- Reşat B. bir konferans vemıi 

- Ben müdahale etmiyorum. muracaat ediyorlar kö hA · · sarıda nitibaren bütün merkez- ., . . remyoırlar hayatı daha tyı ola- tir 
Kanuni vazifemi yapıyorum. , Y ' linın kısmen itfaiye ga- Jerinin İstanbul Başmüdüriye- Babıalı Ankara caddelerıle raılc anlayabiliyorlar ve artrk a- ı · 
Şahit Mustafa Efendi Kamil Otomobilciler cemiyeetinin tak raji tıiline ifrağı müvafıktır. tinin emrine verilmiş olduğu Sirkeci civarının ziflenme ame- na ve baıbantn doğru ve yanlışı Reşat B. bu ıkonferansınd 
bir mü~abehe.t oldug~uııu söyle- si ücretleri ha'kkında verdiği is- Bu teklifi heyeti umumiye bildı'n"lm; .. tt·r. liyeııi bitmiştir. telkinatına kapılmryorlar ayni emrazı :i~difenin kans~Je I?l 

• d v 'ld"k · h · <kabul etti. .,. Ş d d 1 nasehetını •za!ı etmı tır. Bıll i. Şahit Malik B. dinle.ni ı - tida üzenrıe, şe rernaneti an- artname e he~ parke taşı- ;ıamanda hayat arka aş annı f hara doktor Akif Şa'kir E 
ten sonra muavin Burhan B. tre ücretlerine 10 kuru.ş zam- Bütçe encümeni iyi bir itfai- b 1 nın altında 4 santımetro ıkalın- bulmak ve 1anr.mak fırsatını ka- B d 1 h 1 . 1 ahitıerin ce1bimi ve tevkıfha- icrasını muvafık bulmamıştır. ye ve mütaha&sıs programı ol- u uyordu. lığında zift bulunması lazım zanmrş oluyorlar. t•edaz. u. »d a~t,.a1 .1 ghının c.err~ 

d k b B .. . r·· !er madan ve henu""z sa-"-dı'lrm"y Binaenaleyh makinelerin hüs 1. ,_ . T b" t 1ıs·ı· la b" avısın e .. a ı azır prensıı ne _en gönderilen I?e _tu _un unun uzerıne şo or şurayı '"" en .. . dT d"lm di" ge ır .. en bır çok taşın akında er ıye ve a ı ı o n ır ;l • . . ., 
Zati Efpndı'ıu"n İstkla-ı lısesın- devlete Mıiracaata karar vermiş 100 bin liranın şimdilik sarfedil nu ıstimal e ı ıp e ı e gi ve ancak bir sann"me•-~ kalınlıinn genç izdivaç gihi muglak blr enn~en bahse_tınıc;tır. Bunum 

.. - · ·1 "d "h şimdiki fenni kıymetleri tetkik ... v b- 1eak•·ben Bahr İsmet B t :] k' · · "k 1 d" ·memesıne ve ı en e ı tiyaca ta d "ft ı ı - ·· ··ım·· ·· mcs'elede münevver bir ebevey • 1 
• ar;: , e ı mttr'!t' kağıtları le ıstı - · er ır. edilmesi, istimal cdilebilecekle- a zı 0 c ugu goru uştur. f d "l · ı 'l d · 

ab nı istedi. BoX-a7.İÇİ tarifesi kabül edecek mi•kdar bulunun- rin tefriki lazımdır. Encümenin Bu vaziyet karşısında şehre- nin muavenet ve istişaresinden '.'1 ~ -~ t~vı!o e ı ete avı < 
A l'o caya kadar tevkifine taraftar- maneti mütaahhide caddelerin müstağni olamaz ve olmamah- dılmış uznu mutavassıt iltiht 

1 vni Efendi vPkilı tahliye ta d F k b · d h ou teklifi de kabul edildi. bın t d · · • ı ebinde bulundu. Burhan B. bu Halkın bu sene de Boğaziçi- rr. a at u ışe er al başla- muvakkat kabuliine imıdin ol- dır. m e avısını an atmıştır. 
n~ kanuni imkan olmadığını ne rağbetini temin için Şirketi nmalıdır. Ylldız işi madığını bildinni tir. , Hülasatan diyebilirim ki ev 
>tldirdi. Mahkeme şahitlerin i- hayriye müsait bir tarife hazır Heyeti fenniye 25 motörün Emanetle Maııyosera ara61n- Müteaahit altlarına az z.ift ko l lenmek te mutat tekamülünü ta 

11<ı.dfmaelerinin ahzine, ıstiktap ya- lamaktadır. Bu hususta tetki- bozuk ve gayri kabili istifade da aktedilen sulhname alaka- nan _taşlan ye~den k?ldıracak 'kip ediyor. Kültür yükseldikçe 
,, kat yapılm··'·tadır. olduğunu bildiriyor, ve dörtse- clar encümenlere havale edil- ve zıft kalınlıgı 4 aantımetr 1 d ,,,_. · 

dd. 
ına ve tahliye talebinin ""' . • . . oya ev enme e .,..1 gencın mtl'llafa-

ılıkbahar tarifesi Nisanın ilk ne evci alınan bu makinelerin mek üzre heyeti umumiyeye ia- ıblağ edıldikten sonra k b ı k · b' 1 ·
13 

'ne karar vererek davayı . a u atıne ta ı o acak ancak baba 
f d tb.k -''lecf'>ktir cabuk bozulmasını calihi dikkat dP edileli. muameles va 1 kt nısana tank etti ha t:ısın a ta ı em · · 1 oı aca ır. ve anne ~ibi yakın muhite isti-

Üç aylıklar 
Eytam, eramil ve mütekaidi 

nin üç aylık maaşlarının tedi 
yesi buırün b>tecektir 

iica 
dar 
SÜ 
tıaf 
lan 
edi 
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, o Telııraf adresi: Milliyet, lı.. Ben vaktile, zannederim, bundan net avukatı olan zat Babıali üılilbü 

·: lilli,:ct · 1 Felekten rivayet 

Bursada kestane tartar 

Sen rahatına hak .. 
İ.\. > . 1.ı .\lur'.ı b.:ol/. ı \ oı· 

- Haftanın yazısı -

• ı ' beş altı sene kadar evvel bir Bursa ile: Herifin biri dalgın bit- halde 

Çay içiyorduk. Birisi dedi ki: 
- Monşer bu herif çayı boz

du .. 
Telefon numaraları: rehberi yapmıştım. O zaman da bir "İşbu sefinenin derun ve biru· yatğında uyurken odasına hır-

.tanbul 3911 3912 3913 kaç defa lstanbuldan Mudanyaya, o· nunda gördüğüm intizamdan d~lay: 1 sı7.lar girıniı:. Saatini, para ke- Ben cevap verdim: 
Sigara içen hanımefendiler 

' ' radarı Bursaya gitmiştim. Fakat i- fevkalhat mahzuz ?ldum. Bu cih:tı sesini zldrkt:;n sonra dolabı a- - Bozdu ise sen de çak iç-
'.ı , -.,...--- nanınız bu aeferki kadar her çeşit makamı Emanete bılhassa arzı vazife _ . . me 1 Gece idi, iki kadın mehtaplı 
'.t 10NE ÜCRETLERi vak'anın müşahidi olmamı9tım. bilirim,, yazdı. Ali Naci de altına bir, ç~c~la.ı sıra?a ~ırsızlardan bı-' .. . . yoldan kol kola ilerliyorlardı. İ-
ı Türkiye :~in Hariç için üç gün evvel saat dokuzda rü- satır yazdı, yazdı amma bedava g-iden 1 rı bır şey devıımış ve hcınen - Ya, ne ıçeyım? · ki taraftaki akasyalar birbirle-

400 kurut 800 kuruş tubetli bir sabahın ümitli serinliği bir yolcu ne yazabilir?.. kedi gibi miyavlamağ.a başla- - İhlamur.. rile semada kucaklaşarak tabii 
400 içinde Marmaraya bindik, Marmara, O defterin içinde neler okumadık,' mış. E\· sa!•ibinin bir şey anla- Seslendi: 7so " 1 " sabıkalıdır, rahmetli (Sevinr) i batı· neler görmedik!. Bir Edremitli yol- 1 ., • • 1. bir kameriye yapmıştı. 

1400 .. 2700 " ' :rnı."''!"1• e•n<uyet ge ınce ar- B" · · d d' k' ranl Neyse o·da bir acıklı hikayedir. cunun yazdığı nazım ve nesirden '" · - Baksana. bana bir ıhlamur ın.sı e ı ı: 
Kalktık. Her Vapurun rıhtımdan ay· mürekkep parçayı kopve ederken eli· kada~ı ~ormuş: t' 'k B 

bar bir adama benziyor. 
-Yoksa bizi mi takip ediyor 

lar?. 
- İhtimal! 
- Belki sen! gözüne kestirdı 

Berin? 
- Yahut ta seni Nihal ı ı ' B · 1 d ) ge ır. . - Bu akşam iyi eğlendı e-, . len evrak geri verilmez rılışında husasi bir vekar vardır. Bi- mizden defteri aldılar ve bir daha ver - u mıyav ama a ne. 

· tl ka ı Al' m dil Eğ · k" ı d ld t U k d' d ·ro· - Kalmadı! rin!.. Dog"rusu hiç bu kadar e_ğ- - Yahut her ikim:zi! el :ti geçen nuıhalar 10 kuruştur. zım ayr ışın ve rını ayrı ışını ı e er. er ım an o sa a e e e - - yanırsa e ı evı ı zan-
• rete ve matbaaya ait itler için Naci ihllil etti. Baktık ki: rıhtımd"; el sek bu defter ~illi ro~anlanm'.zdan netsin diye 'yaptım. . Hiddetle: leneceğimizi tahmin etmemış- Korkımyorlardı. Bilakis yük 
ı üdilriyett müracaat edilir. ~antasile çırpınıyor, kaptana, bızel daha kuvvetlı bır tefrıka olabıhr. · Fak t t b d b' - Neden kalmadı ya?.. -. tim! sek sesle konuşarak <"ülü~üyor-
' · · ve meçhul muhatabına·. Mudanya ile İstanbul arası 44 mil-, a a. ın. U sıra a. ı_r ş.e. Y ., , 

ıttemiz ilinların mes'uliyct1nı 1 d h d 1 h b S 1 b' d Ö k' d' 1 d H " 1 1 k b' " _ Ayol ı Dursanıza ı diye loiübali dir. Lakin_ ls~anbulla Mudanya ne a. a. evrı ıp te ev sa ı ı goz- - atı mıyor, ız e yapını- te ı cevap ver ı: ar ı em oy e par a ır gu-
ıt, kabul etmez. bir ricada bulunuyor. . kadardır bılmem... lennı açınca hırsız şaşkınlıkla: yoruz. _ Evet Nihalciğ;m. Adan1 lü<ıle ki, sanki neşelerinin ve ses 
ı/ :, .·f et'; "';KÜ UA"A Bu gümrah yolcuyu bırakmak o- D~kuzda kalkan Marmara biril - Merak etme efendi, demiş, Arkadaş, bu cevabı alınca biı· akıllı kurtlarımızı döktük. Fa- l~rinin ~afiyet~n.i etrafa akset· 

!'- un _, ı t lamazdı. Ağ:r ağ.ır tornistan eden v~-: çe_yre ı:~çe Mud:ınyaya yanaştı.· bunu da kedi devirdi, sen raha- ze döndü. kat sonraki konser canım_ı sıktI. j tırmek ıster gıbı .... 
1 pur durdu. Nacı parasını karada bırl Bız de ıçınde.. Mudanya kalın ka- b k 1 k l k kl 

l } I n hararet en çok 17 en az diğerine havale ettiği bir sandal ile lıuklu bir kwun dilimine benzer .. , tına· a · - Şu ıhlamur dedi, Kolin Tam bir saat ·o tu ta pıne e- 1 Her iki arkadaş ta memnun. 
,! rece !dl. l'u~ıin ruzıı;ılr poy- vapura çıktı .. Dedim ki: . Enli ve mütevali sırtların önünde de- •111•1•1•••••1•••1•••••••1•1 Mura benziyor .. ' yip te oturmakt~n adeta p~t-ı du. Gecenin bu saatinde buralar 

: • , < r : . hava açık o'a ·aktı•. - Monşer! Sen Acem '~hını daj niz kenarında bir sıra dizilmiş ev- , ciye: · N .. b t? lıyordum ! İyi ettıkte otomobıle da genç bir adamla bir macer;, 
· · ler A 1 d' fk t - e munase e · b' d'k H' 1 zsa bı'raz · k 1 "l · 1 · · • ~j - -·· ·· · geçtın .. o:. . 1 .. • • . - • canım. ~ye yar_ı şe a v: . . . . . . ınme ı . u; oma · geçırıne m yası ıç erını ya.~' · 

. 

? ~'~• '"Biz gıde~ım de'· lıtım arkadan gel- Mudanyada ıskele ~le postane a- yarı :rıu~abbetle h;tap edışı_ bana hıç - Bırısının sınema aLemınde, yol yürüyelim canım!.. vordu. 
I l oin !,. demış. sen ıstımden de sonra rasında ayakla beş dakikalık yol var- te must~ıt olmadıgım ne şaırane hıs· ötekinin de kibar sofrasında is ' B . b f . 

1 ı 2 . ~ l.V geldin... · dır, derlerse ınanın ! . Jer verdı... . ... 1 ld Berin uzun boylu, sevimli bir erın u se er vavaş bır sc~ . .. 
•1 * * * Bir şoför diyordu. . Naci ile bir odada yattım .. Uya· mı ışıtı mez 0 u. sarışındı. Nihal de tıpkı onu!1 mırıldandı: . 
• : ~ Yedi gazeteci. üç· avukat ve bun· - Beyim! Bir numaralı Nililfer rukken çen~ai durmıyan Naci uyur· Kulak Misafiri gibiydi, fakat biraz esmerd~. _Kim bilir belki de hir :iar' 

'1"• ların bir sürü laf, lakırdı ve gürültü· burada!.. - . ken ne sessız adam oluy~r.. Bcı_ı ba· Her ikis; de fevkalade güzeldı, tır. Tanıdığımız bir adı:ın lır. a )0dfa konf erailSl lrri ... Aınln Yarabbi ne u.hammül· Sa_n~ala, kayı~a. gemıye v-: .vap- z~ adaml~rı uyurlarken dınlcmeyı ter· U ki ili . b k 
;( suz ne tahammülfersa halite 1 Gazc· pura uam kondugunu bilırız la.:ı t o- cıh ederım. . ıe ep er llUH a ası ve her ikisi de kocalarından ay- çrlmak için geliyor. 
ı 1. _ k' . , teclyi gazetesile, eserile, yaz ısile de-! tomobile konur mu idi?. Bursada Bursada çok ,ey gördük .. Ali . . . • , rılmışlardı. Şimdi nered akşam - Bana belki Berin! 
l , •gnısub ım~e ınkiir edeme.~ ğil, arkadaşlarıle, avukatlarile, valiz·ı var!·· . . . . . . Naci harıl harı1 Karagözün kabrini ltılaf değıl ıhtıJaf.. orada sabah, vakit geçiriyorlar, - Yahut bana Nihal! 
~ · )ndra ahrı konferansı bu lcrile görmeli! Ne ga ne emsal- . Bu Nılufer _bır_ garıbedı~: ~eh~r arayordu . . Bulamadı. Ancak Esat 1 B f 

ı t bir buhran geçiriyor. İki siz mahllık ... tnsanfar içinde latife- ı<mı .. ot?m.obıl ıs.mı'. vapur ısmı, çı· Mahmut: . . . . Mektepliler müsabakası 4Sin dünyanın zevkini çıkarıyor ar- u 5~.er «~e!ki ~.er ;· · -_-· · 
1 el ihtisam ve merasmile den ciddiye, teessüftcn neş'eyc bu çek ısmı,dınsan ıNsm1 ~foluyo1r .. Md erak d d:-- Ondiun. kabrı !iabıaihlı c1adddesın· ci halta 2 inciliğini Galatasaray dı. Güzelliklerinden başka ken: [de!» c~Jı:s~ru s.oyk. ·~ · 

ı · . .. kadar seri geçen, mevzuunu bu ka· ettım, sor um. . ı u er tat ısı a var e ır. .. yınce muster o u. . lisesinden 251 Fehmi Bey ka. dilerini geçindirecek servetlen Sonra her ~!d~.' de bırdenl •• .: a;-
ın bu ~oı;feransıı: eger ~u dar seri değiştirt!ll hiç bir sınıf yok· mı?.. . * * * zanmıştır. Yazısı şudur: de vardı. Ve birbirlerinin tama- kalarıı:a donup baktılar . 

. 11ratın ınkıtaı şeklınde dagıl tur ... Bir şeye dikkat ettim. Gaze· Vaktıle Mudan?•a-1;Jursa yolı~nu Dokuzda otelden kalktık.. Saat d •· 'k" k d t l Benn · 
a kim bilir ne vaıkit netice- tcciler içinde söylediği söz ve temas trenle yapanlar _şımdı otomobille ona çeyrek kala Mudanya ya geldik "Bu haftanın en mühim ha- men engı ı ı ar a aş ı ar. · . . 

r 11 •• d b' .. r· 1 1 edebildiği mevzuu ehemmiyetli ola· kırk, kırk beş dakıkada oraya varınca ve (Asya) vapuruna bindik.. Mü· beri, Londra konferansının bir Bir müddet susarak yürüdü- - kAman-bdedı. Galıba 0 ! r · 
>t' ı;egı e ır tur u_ a_n aşı a- nı !.emen diğerlerine karşı tabii bir ina~_am.'_yor; · _Şu •ime.ndifcr n.c K~- ıekkepli kalem gibi bir vapur .. Tığ çıkmaza doğru gitmesidir. ler. Bütün ciğerlerile gecenin çen a dşam dana! şampanya 

1 ı 1 ı ır. Konferansın ınkıta şek- tefevvuk gösteriyor. Onu dinliyor, ru_nu,. ::us1taı ~ır-. vasıtaı naklıl'edı~, gibi gidiyor. Ben olsam adını (As· B da 'k' l b" "k f ram e en a am 
t: d • 1 'h . • 1 H 1. 1. d A . m B t b un. n ı ı ay evve _uy. u temiz ve serin havasını teene - N'h 1. · jı 1 '.o: agı ması ı tımalı, miı- onunla görüşüyor ar.· _avac ısı ga· _uş.~ :mn. zı.ı · '. ır mo or ır ya) yerine (Amerika) kordum. b hd d ı a ·r k' t .. , _,. d d h zetenın· çok satılmasıgıbı.. Nelere suru ar~bayı p~ıne takıruş muay· • d merasımle açılan, uta ı ı tes füs ediyorlardı. Yüksek ökçe- · 

J. ıye umıuın en a a mı . b. ld ki . . Nacinin bütün korktugu vapur a J'h t k f d . . k kald l d Bana 1 1 $ ı A l . . ' .. gülmedik vr nelerle alay 'tJledık . . r:n or :(O a çe yor ve sız ~nun .'· birtakım koyun sürülerile karşılaş· ı a on eransı, enızın çoş un !eri yamn yumru mm ar a - • ca rrsa. . • ey... y 
'' •etlı~ır. ... Bugun ... ko~fe- Nükte dc,o iicı; şey. kail ol,fom ki; çındesıruz. . E buna tahammul edıl· mak idi. Bir gazeteci için bu vahime dalgalarına terk edilmiş bir tek ses çıkarıyordu. Birden Berin: ona da pek lıenz;yor .. Hani scy 
. netıce hakkındaki umıtle- tek başına dogmuyor. Onun mutlaka mez ! · · ve korku nedendir?. Bilinmez. . ne gibi, hala bocalıyor. _·Hadi, dedi, birer bana uzun uzun edebiyattan 

t ı vvetlendirecek bir manza- bir karşılıgı. bir dinliyen ve bir tak- Kestirme yazalım .. Bindik.. Ve Fakat vapura girince bunun bir ve- İ . b kT M k D 1 sıgara bahsetmisti de sonra söz arasırı 
•I ı • . dir edeni olmalı. indik. . Elli dakikada Bursa ... Çekir· himdcn ibaret olduğunu gördü ve ngıltere aşve 1 ı a ona icelim ! da aşag"ı -yuan miyarım betlı 
!,1 zetmıyor. Bunu nıçın sa- (Marmara) da yemek yemek bir ge . • Adapalas .. Burası bir oteldir .. müsterih oldu. Onbire çeyrek kala tın, konferansı müsbet bir ~~ti ·_Yolda? .. Nasıl olur? 
.-1( 1alı?. · · Fakat claha başlan- tesellidir, bir telkin meselesidir. Önii· Nasıl oteldir? .. Onu izah edemiye· kalktık. ve hareketten yarım saat ceye başlamak hususunda gos- etmişti ... 

1 ~ c , tatlı nutuklara ümit ve- müzde bilerek bilmiycrek çerez ola· ceğim. Çünkü, henüz, mevsim de- sonra çok kesif bir sise girdik .. Ta- terdiği isticale rağmen bir şey - Camın kim bizi görecek? Bu esnada her ikisine de ayni 
ı i ... _ ' rak hazırlanan yalancı dolmaları bir ğil ... Kışın nasıl bir gül ağacı b' t' b k'k r · iliih 1 d d'l · -· d'li A · be · k! fikir geldi: ,ozlere ragmenJ<:onferansın kari kanaatile yedik; fakat bir gaze- nı tanıyamazsanız. (Adapaliis) ı da ıa ın. u en ra ı. -:e çe ımsız s ı el e e ı mıyecegı zanne ı yor. - ma runı sıgaram yo 

ne beladır!. Sevıncı Marmaraya ba· Çünkü daha evvel düzeltlmesi _Benim var! - Eğer o ise? Çok fena! Be-
• ' çetin müşkilfitla karşılaşa- teci tahammülile hazmetmek için 1 • öyle tanıyamazsmı,. diyen İsmail B. tırtan da oduı:. . , l . l ld • • 
f ı Lnı bilenler bugünkü man- . Az. kaisın unutuyordum._ Scyrise: yi bir türlü göremedik. . . Süvari M'.Ulltafa Beyin dediğine ba lazım ge e~ ~emın er o ugun. Berin çantasından zarif bir nim gece yansı sokakta sıgara 

1 . fam bızı vapurlarında daıma fahrı B d k' h 1 d . kılırsa onbeş enedir bu kadar kesif dan bahsedılıyor. tabaka çıkardı ve arkadaşma içtiğimi görünce kim bilir ne 
•ı karşısında ümitlerini kese misafir addeder. Açık Türkçe ile ga· 

0
ur

1
sa a bı _ aya ıhmızb şu dur ·b. . · ı T .M s · h 'k' · b' der! 

t . . . S . 
1 

. 1 d te , oto us _ a ura a ır ıs· sıs o mamış. . am armara- evınç Fransa İl umetı ortaya ır tti İk' • d b' k" d d 
d ? t 1 Se aın vapur arın a f . !in . . k .. 1 . . • uza . ısı e ır oşe e ur-., er mı ır zc ecı er eyrı ·tr t Y h ı B H lk t b" ecıasının sa esını geçer en tüye- emnı'yet meselesı '"ıkardı. Sılah d S ı k. l E" · dk! B f 

ı · bedava seyahat ederler. Bu şayanı t .a. k . a ~d urs~ / 0 0 ;;s- rimiz ürperdi.. .Ve eğer 0 sırada "' . , ular. ıgara arını ya tı ar ve - ger 0 ıse yan ı " en 
ı unu zannetmiyoruz. Konfe- dikkat bir şeydir. Acaba rağbet ve Be~ı_şır etı ne daı:, mısadırpe~:ver ırt. Emanet avukatı olan zatın: , ları. az~l~madan e~el, m~llı sonra şeffaf gölgeler içinde kıp. elimde sıgara sokak ortasında 

ı t h'" t · · oksa bizi adam ye· ızım oraya var ıgımız an ır aaa A b b ı· y bb. ı E. 1 emruyetını beynelmılel temına ·· ı· ·m ,'1·11 mutliika bir neticeye va. _urm: ese~ ::;ı· ~dan mı> 'sonra kendi arabalarında meccani - h u e a ara ı.. ger. • . . kırmızı ağızlarından mavimtr- gormeme ı 1 • 

ı•·>lacak ileride tahdidi t - rın~e::?e~a :di:.'. M;hlı .,;~dal yeler· seyahat ede~i~ek için bir ~este bi· batarsa~ ü~ çoc~ğum yeti~ ~l~cakl ta bağlamak ıstı yor.. rak dumanları halka halka üf- - Sıgaralarıımzı atalım!. 
ı 1 ' es l:' . . •~ı let gondermıştı. . O andan ıtıbaren Emanetın ıkramıye verecegını hılsem Milli emniyetinin selameti l' k ·1 l • b ı dtl - Evet atalım ı .. 

1 · t maksacfıle toplanacak bey- de yemek ıyı yenmıyor. c atta ra· B d d kim h tt k d' . yüreğim yanmaz .. Diye söylediği yaş . . . • l ıyere ı er emege aş a aı:. 
·ı. . 

1 
, . . . . hat edilmiyor. Yalpadan korkmıyan· bilur";'.. a 1 a d seyedi~ a eı~ ı~ze kuru sözler olmasaydı .. Hayli hale-. temın edılme~en sıla.hlan az~ t Tiryaki değiller, yalnız sıgarayx Ve ellerindekileri atıp sessiz 

ı - 1 
• 1çtımalar ıçın hır ze- !ara mıhlı sandalyelere oturmama· . e u.oro ma an gez · toz u ve can geçirecektik. . . m. an. m sak.at b. ır __ ha .. reket oldugu şıklık olsun diye yanlarında taşı sadasız hannn hanimcık yürü-

1 1 '---·' k H'k'k 1 h 1· . d . bılhassa tozduk... dd 1 l F • b 1 dtl F k d ı 1 ._...,., ;;:ca tır. a ı• atte arını a ısane tavsıye e erım. · Bir saat kadar ıhtiyatlı ve mutta· ı ıası.nı ı erı suruyor ar. ran yorlardı. Fekat bu gece esırf er- mege aş a ar. a at ne ense 
~. f h' bi . Kullanıla kullanıla bir mercanter· "Evet! Bursada otel, otobüs, toz, ı "t k · sahas geçtik s· b t kl'f' · Amerika k l d ki ak ' b" d 
• '!. eransm 1JÇ • r netıce~e lig"i eskisine dönmüş olan bir tabiri kaplıca, otomobil, ipek, fabrika, Ye· sı ~ere sıs ını · · · · u- sanın u e 1 mı ne kekler gibi olmak, erkekler gi- ar a arın a ay sesı ır en-

d olmadan dııgılmas nd · il · uı · ı bl b' M varı olan zat yemek saatını geçmeye ve ne de İngiltere kabul etmek b' ld f k h" · t" bire kesildi. Hayret içinde dön-/l ı a a- kullanayım: Deniz. bir çar~af gıbiy- ş camı, ucamı, e e ı, usevi hasretınişti.. Aşağı indiği zaman . . . kl'f' k ı yo a sıgara çme um ye ı- -
ı1 .ı oknak mesuliyetini hiç bir di ve biz: . . gazoz, kaymak, (ayak kaymak değil) makamı Emanetin dava vekili Rami ı~tıyor. A~enka ~u te. fı 1 .a- ne sahip bulunduklarını kend; düler ve baktılar! Evet bir de 
, 1 \f üzerine almıyacaktır 0 _ "Ey Marmaranın maı de_r~guşu matmazeller, sıcak, sıcak, lavantalı Bey: bul e~enın. ~endı m~n aa!'!1~ kendilerine göstermek, ve niha- baktılar ki ne görsünler: 
,: . • • . · ıçınde,, yağ. (Bursada meşhurdur derler am- _ Efendi kaptan. sis sahasını hiç bır şey ılave etmıı:ece_gını yet yarım saat evvel yaptıkları Esrarengiz adam yere diz 
ı l ıçın beş bahrı deV'letın mu- gidiyorduk.. ma lstanbulun yağcıları daha kuv mürur hususuı_ıda ibr~z ettiğiniz_ me- bildiği için reddediyor', ~ngı.It~- gizli randevuların zevkini it- "km" b" 1 B 

1 ihaslıırı var kuvvetleri le ca- O kadar görüştük, o kadar gülüş· vetli)-: lokanta yok - elektri~. caz, baret n•ı>n dıkk:ttımı celbettı, bu rede bu teklif kabul edılırse dı- k . . 
1 

ço uş ır şey er yapıyor. e-
ı ' t"k kadar Ne diyeyim maıa· caz - sınema, operet - ve nıhayct husu•u bı'lhas•· makamı Emanetı' a- .. . marn etme ıçın srgara :.ınnr rin: 
ı , p ortaya bir C'er kov~cak- u .ve. 0 . · · ". . _ • - - d l tl da emnıyet 

• - J ~ - 1 rı tt k k ht dava mahkeme avukat ve avukat ı· 'f · ·1· ıın' d d' . ger ev e er arasın yakmıslardı B h kk k d !' d' • . . yanı a ar • ı ı: ı ısasımıza rag· • . • : . . . · · ı ıyeye arzı vazı e oı ır . . e ı. . , . • • . • • . • - u mu a a e 1, ıye 
1 ~iır. Bu yalnız temsıl ettıkle- men 0 giınkü rekora hiç bir zaman . Bursada bır teraaşa ıhtıyacını te- A<lalar civarına geçmiştik.. ts. sızlıgın artacagından bahsedı- .. .. . haykırdı. 
{; evletler hesabına değil, ':en 1 bir daha varamayız... mıne çal.'Ş;"n .op;ret _kumpanyasın_rn tanbula yaklaşmak bütün seyahat in· yor. . Yunıyorlardr. De.rken bırdeı; 
· h • . . f' I , Bursada nerd ... kalacagrmrzı düşü- (Baba) ısımlı bır facıasını seyre gıt· j tibal•rımı sildi .. Neler söylemiş ve l bıre arkalarından hır ayak sesı Adam bu sesi duymuştu. Al· 

/·,•i~. ~ı ız.zetı ne ıs erı namın~ nürkcn Şehreman, ti av-..±ıtı oldugLI· ":'işt_ik .. Bir_ sürü J<_an1toda~ s_onra bi·' dinlemiştik .. Hiç biri aklımda kal- Bu ~~r~tLe ~avasında ya n_ızjişittiler. Berin çabucak döndii. kolden yayılan bir sesle cevap 
,d gınşmış oldukları rrı.nevı ~u •işmanlığı ve her an tebessüme r!ncı pcrd.cyı seyrc.tı7 '. B,r ped;- r.::adı ve zaten inanmalı ki nükte in· kalan Bıran bakalnn nasıl bır ve haktı. Karanlık bir gölge verdi: 

[ j taahhüttür. Bu diplo nat i- a. ı «l~liği dah;ı •iyadc ,;ö t re_n Rn- rın şefkatı made•anesını,. pek ıyı ı sanın ağzından çıkıyor, kaleminden cephe olacak. k el'] • · k" eli d N' 
'Jı ~ . 

1 1 
b·. '· I · ~.; Be·• (Ad.apal ,) adlı _<• ·?n __ pc~ -ah edebilen ismt-ı <ıilr.ıediğimiz ak· değil.. . • " hen

1 
ı ennı ta ıp e yor u. 1-

• ca;e, ıa ' . ~ ıı.ıa • ._ rn_susun şinn vr temız oldugunu ilcrı surdu tö;e_ hayran o'.< l~ıl· t ın , , ır.:a çıktık.. Bu yazımı bitirirken memleket Yenilleflr/qaf i a : 
Yok hanımefe dilerim 

k ' D ı· d -·ı· A yo .... e ı egı ım!.. Malum 
:ı:eka ve kabılıyet nı goster- ve N ·i il~ otel sahiplerinden olup HJI~ onun tc• ,rı aJ •ında oldugumu sahne hayatına bir hizmet etmek is-, V _Kim acaba? diye sordu. 

ı; k bir gelmez. Bunu Londra- tesadüfen içimizdç bulunan tsm•il zannedıyorum. · 'terim. Emaneti aliye Darülbedayii: ,.\ rt st E k k ·, 
ya bugün cuma her yer kapalı 
sıgaram <la kalmamış! Atttkla· 
rrnrzı arıyorum! Sizin gibi şıl: 

hanımlar sıgarayı izmaritı.n~ 
kadar içer mi hic? 

·; toplıtnanlar oek iyi bilir... 1

1 

B-y namındakiz tı gecelik m:ııe!e· Bursada iki gere bldık.. 1 takviye etmek niyetinde ise Rami B. . r e mı· 
. • sıru ha!l~tmek uzre temasa getırdı. "Şebi yeldayi müneccimle muvak· ı yi vekaletten azledip oraya naklctsin Bugün çıkan onuncu sayısında. - Evet! 
•
1
· {onferanstal:iler bakalıtn bu Yemekler yendikten sonra sefine kit ne bilir?... Bu hem müessese için hem Rami Bey Boks federasyon~ reisi Da•ülbedayi - Hır~rz filan olmasm? 

· d , . . . . . katibi oh:-n zat onümüze Marmaramn Onu siz Ad:ıpalii.ta iki gece geçi· için. hem de neş'elcnmek i:;tiyen Is- rejisörüne karşı .. Sinema, müzik,' v ·k . . .. d' 
r tanın a tatılinı geç Lrdıkten (Altın kit hı) nı getirdi •. Allahım re:ılere sorun. . tanbullular için n~ iyi bir şey olur!. yeni edebiyat, hikaye, m:>a.,,rna. karı· - ·" canım, ıyı gorme ım 

'• ıra ne yapacaklar?. . . , ne ş:ıhes•r!er ,·ar! Neler var. Ema· Hele bir hizmetçi kadıncaı;ızın Na-' FELEK ı katür, hatırat. ama kılığı kıyaf·~ti yerinde, ki-
Naki·-· ~ 

MÜMTAZ FAİK'. 

j.------------------------------------------------------------------------~--....,~------------~--------------""'!"~~--------------~ okuyan ve konusan genç kız, , Efendim. bir iş görüşeceğini söylüyordu., kil.yet vardir. Böyle işlerin iyi O tamahkiirlığmızdandif. 
::"Milliııef,,in edPbi romanı: 49 
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I _ Başka bir şey yapalım, 
ı z çalacak kadınları davat ede 

n. Bu işi senin Ahmet Ali be
rir. Vakitte var. 

ı Cev<let Beyin buna aklı yat
cştı. 

i - Bu olabilir, dedi. 
1 - O halde mesele yok. Ben 
ı I ıme'Fı çıkayım. Senin işin var 
1 ı? 
u - Zahireci Malik Bey gele

kti. Onu bekliyeceğim. 
ı - O halde bana otomobilini 
, •r. Geçerken Ahmet Aliye de 
·( ~ranm, benim de altıda Altın 
ı ılasta bir randevum var. Seni 

m yeclitle orada beklerim. Bu 
şur gideriz. 

~ - Nerede hazırlanacak bu iş! 
'f: - Geçen seferki yer, (Kuba) 

Bürhan Cahil 

geliı'im. 
- Olur, ben yediye kadar 

bekler sonra öteye giderim. 
- Alii, haydi marş öyle ise! 
Cevdet Bey hademeyi çağır

dı: 

- Şöför Cemale şöyle Nus. 
ret Beyi götürecek! Iki arkadaş 
ayrıldılar. 

Cevdet Bey çalışma odasına 
geçti. 

Ferda Hanım mektubu ha
zırlamıştı. Genç kız saldıyama 
dığı sevinci gözlerinden taşa
rak patronun masasına geldi: 

- İmza edecek misiniz Beye
fendi ? 

- Bir kerre okuyalım baka
lım. 

Cevdet Bey almanca konuşur 

patronunun bu cevabına dudak- Aldanmamıştı, Hülyanın se- Cevdet Bey esl:i do>tunu gü-. gitmediğinden. kazanç olmadı Dedi. Fazla kazanmak hırsı! 
larını ısırdr. si biraz zahmetli, fal\cat vazih !erek karşıladı: · ğından bahsedersiniz, sonra Nasıl daımğası üstündeBombay 

Fakat Cevdet Bey latife etti işitiliyordu. - Gel bakalım ihvanım. bi- da öyle dalavereli i~ler yapar- princini halis Tosya malı diye 
ğini anlatmak için gülerek he- - Ha ... sen misin, dedi... raderi Canberaberim nasılsın 1 sınız ki! · yutturur musunuz? 
men ilave etmişti: nasılsın, ne varbaokalım ... Ya ... bakalım, yahu iş olmayınca u- Malik Bey: Malik Bey dayanamadı: 

- Kim bilir bir satırda kaç göziln aydın, memnun oldum... ğrayip bir kahve içmez5in. Mu - Gevezelik etme, beni de - A be birader, dedi. KabJ· 
yanlış vardır. Şunları bulup çı- Aferin, aferin. . . haydi artık hakkak gene nezaretlerin birin-, söyletme, dedi. Siz sanki do- -hat bizde mi? Münakaşa şarı· 
karaynn bakayim ! dediklerimi yap öyle ise ... o- de bir işin takıldı ... ha öyle de ğru iş mi yaparsınız. Alinin kü namesi ne yerli pirinç, tos ya pi-

Ve imza etti: lur ... peki... pe ... ki!... on ğilmi? Ne o terlemişsin, asan- !ahını Veliye, Velinin:kıini Ali- rinci olacak, diye madde koyar 
- Haydi, postaya gönder. ikide ... olur ... çdk güzel... Orö- sörle çıkma.dm mı? ye! lar. Sonra bir buçuk milyon lci· 
- Telefon Beyefendi, b*a- var.. Malik Bey şişman yüzü ihti- - İki taraf da razı olduktan lo pir.inç isterler, Tosyada bit 

cak mısınız? Genç kız annesinin yanına yarlığına rağmen pençe pençe sonra bize ne? İş bu! Ya siz, senede Çfkan pirinç topu top\I 
- Sor bakalım kim? gittiğini, barıştıklarını, çok olmus. ağır ağır nefes alıyordu: birinci nevi buğday harmanına sekiz yüz bin kilo ... BunUCI 
Genç kız telefonu açtı: memnun olduğunu söylüyor, sa - Serde gençlik var azizim, yüzde beş kum koyup milletin hepııini piyasadan toplayıp gc• 
- Cevdet Bey yazıhanesi. E- lı günü !stanbula ineceğini ilii- dedi, asansör yuikarıda idi, inin miğde<ıini Karaköy rıhtımı gibi tirsek gene yetmez. 

vet, kimsiniz Efendim ... bir da ve ediyordu. ciye kadar ben cıkarım, dedim. beton haline sokarsınız ya! Si- - Peki nasıl oluyor bu iş! 
~dka, soralım, bir kere? Cevdet Bey bir günde iki - Dedin ama işte böyle tur- zi sürmeli billahi, sürmeli .. Teh - Nasıl olacak, numune~ 

Elile makinayi kapatarak pa- mürüvvet görmüş gibi sevindi. şu gi.bi oldun, bir kahve kte ha- 1 Hkeli insanlarsınız. tosya pirinci veri™n, arkasırı· 
trona döndü: Hem Ferdanın düğününe karar ri kendine gel! Ve latifeye nihayet verdiğini dan Bombayla siyam ma\1111 

- Kadıköyünden bir akraba- verilmiş, hem Hülya annesi le ba Ve odacıya iki kahve söyliye anlatmak ister gibi: bir harman eder, dayarsın! 
nız görü5mek istiyor efertdim. rışmıştı. Bunların ikisinde de rek sordu: ı Eh, bunları bırak. Gene ne Cevdet Bey başını salladı: 

Cevdet Beyin gözleri açıldr: az çok tesiri, alakası vardı. - Eh, ne var. ne yok baka- var bakahm, anlat! - Yaman adamlarsınız yı-
- Aca ip, Kadıköyünde akra- Bu memmıniyetile bir si.gara lım. İı;ler nasıl? Gene tohumluk 1 Malik Bey kahve fincanını man. 

ha. . . adı, sam yok mu bu a- daha yakıyordu ki odacı Hasan diye Anadolu ya burçak satıyor eline alıp koltuğa yaşlandı! - Şimdi san' atın esrarıO 
kra'banm! Ve birdenbire aklına girdi: ' musunuz? 1 - Zahireciler, zahireciler, öğrenmeğe l\calkmada beni ctiıt 
Hülya gelerek hemen elini u- - Efendim Malik Bey geldi! Malik Bey gülüyordu: Cevdet diye diye bu 1şe de nazar getir le! Ben bir haftaya kadar Ro· 
zattı: - Buyursun! Bey devam etti: diniz. Arok başka yerde iş arı- manyaya gideceğim. Y atand' 

İJll'llİ.r için tohumluk ietiy~· mu 
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G. s. 
Bu şerait altında Galatasaray' icap ettirmiyecek olan bu tobed 
m bu sene çok çalışmış olan dül, Fener hüoum hattı karşı
Fener'den başkasına mağlup ol sında en tehltkeli tazyiklere se
mayişini eski kuvvetinin hala bebiy.ot verebilecek bir mahi
ayakta durabilen bakiyesine at yettedir.Bahusus Nihatsız Gala 

Galatasaray'ın bu seneki ma· fetmek hiçte yanlış olmaz. tasaray müdafaasmm Vefa kar 

F. B. 1 
v h"' 1 • 8 • 1 c en daha az aksayacağı 
g~bı, Rasim oynayamadığı tak
dırde genç ıkaleci Avni önünde 
daha emin bir müdaf~a hattı 
bulmuş olacaktır. Hususile Bur 
han şimdi takımın en anform 
oyuncusu olarak gösterilebilir. 

kus talii şuradan da belli ki za- İşte Galatasaray, böyle bir va şrsında ilk devrede ne kadar ak 
if bir zamanında en kll'vvetli ra- ziyette bu cuma Fener'le üçün- sadığı göz önüne getirilecek o
kibi olan Fenerbahçe ile üst üs- CÜ defa karşılaşacaktır ve şüp- luı-aa, V efa'ya çıkan Galatasa
te karşılaşmak mecburiyetinde he edilmez ki arzusu bu 6efer ray müdafaasını, Fener hücum 
kalıyor. Filhakika tik maçları- muvaffak bir oyunla iki mağlu- ~att~ın mütemadiyen yaraca
tıın il~ devresinde güzel ve hat- biyetin bıraktığı tesirleri sil- gına ınanmaımailc fazla safdillik 
ta hakimane bir oyuna rağmen mektir. Esasen Galatasaray ma ohır. 
2-3, evelki ha~a da herkesi şa-1 hafiltnde takımın islahı arzusu- _ _Bunun içindir ki Galatasaray, 
şırtan çok fena bir oyunla 1-3 nu gösteren kımıldanış ta buna h~.cum hattının müessiriyetini 
Fener'e mağlup olan Galaıasa· -velev ufaık ta olsa-bir işarettir. mudafaanrn en esaslı bir adamı
ray, son mağlubiyetinin teı9irle- Fener takımından uzun uza- ile değil, rnuvaffa'k olamıyan üç 
rinden be1ki de kurtulmağa va- dıya bahsetmeğe hacet yoktur. orta muha<:iım yerine ikinci ve 
kit kalmadan bu cuma lik maçı dört senelik mağlubiyetlerin ak ya üçüncü takımdan daha genç 
olarak yine Fener'le karşılaş- sülameli ile sitkinen ve hareke- ve cevval oyuncular ikamesi su

1 
Son z:mıanlarda gittikçe iyi-, 

eşe~. !'1 ıha.d'ın merkez muavin ı 
me'v.;ııne avdetile daha az yoru 
lacak olan Suphi 

1

ve Muammer· 
daha iyi oyna.yabileceklerdir. 

mak mecburiyetinde bulunmak- te geçen Fener, çok çalışma ve retile temin etmelidir. 
tadır. ta!kımı kısmen gençle,tirme sa- Takımdan çekilmesi icap e-

. Bu suretle bu şekil, bu gün i- 1 

çı_n Galaıtaosarav'ın çrkarabilece
ğı en kuvvetli müdafaa hututu 
dur. 

G. latasaray'rn geçen sene- yesinde, bu gün, filC6i en kuv- den oyuncular, bunu manasız Hücu~. hattında sağ ve sol 
!erde en büyük kuvvetini müda- vetli takım meV'kiini elde etmiş bir izzeti nefis mes'elesi yapımı- açt~l'.11" ıkınci ve üçüncü takımn 
faa hu tutu teşkil etmekteydi. tir. arnafi istitraden şurasını yarak takımın menfaati lehine en ıyı muhacimlerini amnak !filp 
Birbirine alışmış ve tamamile da kaydetmek liizundır ki, na~~l yapılmış bir feragat ıaymahdır lııeıiz ki eekl şekle mUrecca.hdrr. 
a?form altı oyuncudan miiteşek j bir zamanlar Galatasa~~y hu- lar. Bunlar bir zamanlar formla Bu suretle genç ve faal, bilhas
kıl bu hututu, bilii münakaşa , etim hattı daha fazla müdafaa- rını kaybettikleri zaman iıkinci sa yıpranmamı~ oyuncular hii
herkes İstaıtbul'un en kuvvetli sının kuvvetine istinaden mu- tak~a m:ı~Lmernnuniye çalış- oum hattına hissedilir bic sür'
müdafaası olarak kabul etmek- vaffıa!kiyet gösterebiliyor idise magı kendılıklerinden kabule- at v~ m'üessiriyet verobilecek
teydi. Bu kuvvet 

0 
derece yük- bu .gürt de Fener müdafaası hü- dd:'.° Mehmet Nazif'in, Erciimen l~r°:•~· ~alnız bu üç oma müha

sekti ki hücüm hattının bazen cum hattmrn fazla sürükleme ın, Mehmet Salim'in, Rebİl'- cı_mı ınt;hap eder'kerı en iyileri
frna teŞkil e<lildiğıi veya fena kabiliyeti sayesinde omuzları- nin feragatlerini kendilerine bir nı almaga dillı:kat lAzımodır. 
oynadığı zamanlarda bile, müte na yüklenen yükün yarısında~ örnek ittihaz etmelidirler. Yazımızı bitiıımeden evvıel 
'nad; ve mütevali bir muavenet kurtulmuş oluyor. Bu senekı . Vaz'iyeti bu suretle teşrih et-, son bir söz: Nihat faal, genç o
~örcn akıncılar, bir iki sayı çı- ı maçlar esnasında bir az müessi tılcten sonra Galatasaray taıkı- · y~nculaır içine almmailt şartile 
<ar'.llak fırsatını bularak takı- riyet ve tesanüt gösteren hü- mının ~ucum~ Fen.er ~arşısma hu~ ~atlında oynatılmak ic 
nın her zaman galibiyet>ini in-, cıını hatları karşısında, Fener şu şekılde tadı! edılmış olarak apettıgı takdirde müdafaanın 
aç edebiliyorlardı. 1 müdafaasının az çok bocalamış çıkmasını tavsiye edeceğiz: Fener'in bilhassa sol cenahın; 

Bu mevsim başında, dört se- j olması buna en ~_yük. d;lildir. Kaleci: Rasim oynayamadığı tutabilecek ş.ekilde yapılması ın 
nedir devam eden bu hal bir de- Takımların vazıyetını bu su- takdirde Avni. zımdır. Bu suretle mlldafaenın 
ğ;<iktik arzetti: retle tespit ettikten sonra, aynı Müdafiler: Bw-han, Mithat. d~ş.eceği .zaafı hücum hattının 

Ülvi'ııin vazifesi Mehmet Na kadrolaı:ıla çıktı!kları takdirde Muavinler: Suphi, Nihat, Mu surukleyıoi lbir kuvvet alrnasile 
zif'in ayağının m~lum şekilde üçüncü maç neticesinin de Fe- ammer. kısmen telafi miimkıündür. Bu 
~tırıtması yüzünden takımdan ner lehine olacağı tahmini he- Muhacimlor: Sağaçık Meh- şeklin ihtiyarında hİİıOllm hattı-
uzaklasmaları müdafaa da ko- men herkeste mevcuttur. met ve solaçık Kemal Şefik ol- om çabıik iş görüp müdafaanın 
lay kolay telafi edilmez bir boş 1 Böyle olduğu içindir ki Fe- mak üzere ikinci veya üçünçü maneviyatını yükseltmesi icap 
lı;'! :ıusule getirdi. Buna diğer; ner'e, takımı hakıkında herhan- takımın en iyilerinden tefrike- eder. 
dört oyuncuııw1 zaman zaman 11 gi bir tavsiyetle bulunmak zait- dilecek ·· rt h · uç o a mu acım. . E.ğer. G_ alatasaray husn·· ü niye 
ve mll'htelif sebeplerle form ve tir. Çünki Fener takımı halen Bir az d b b ·b · . a es a ı mu.er e zık- tmnze ıtıanat -'er-'- ıa·-:yele-
ari!lanndaki tesanüdü kaybet- muvaffakıyetten muvaffakiye tın k ı· M" "" ""' ~ re e azınısa: ıthat'ın şim- rirnizi yabana a .... ~-·, ıL.;ı"cÜ 
t ı"derini de ilave edince Galata- te ko•an kuvvetli ve idmanlı ha d'k· ,. ,. d w•~- ...,..,, .. ' 1' ı vazıyet ın e muavin hat- bir mag"lubi"'etten kurtu•---ı 
saray'ın bu seneki muvaffaki- !ini bulm•"*'•r. Buna mukabil t nd ıi aff k ı - ' llWU5 ....-·- ! a m v a o acagı şüphe- çok muhtemeldir. 
yetsizliklerinrn en mühim amili arada az çok bir muvazene ha- sızdlr. Bundan başka Miıthat, s'.ı'G. anlaşılmış olur. sd edebilmek için Galatasacay' ı--:~~;;;~~,:;::~~~~~bb==:--'-=:;;;::==-~~~--

Diger taraftan hücumhattı a-<1T1üsaadelerile- bazı tavııiye Saranga - A. Rebı· 
da eskisine nazaran çok zaifle- Jerde 'bulunacağız. Yeter ki bu 
mis bulunmaktadır. Bazısı aıı- tavsiyelerimiz işlerine müdaha
kerİik. bazrsı geçirdi,kleri sakat- le gibi telak<ki edilmiyerek sa
lrkiar dolayisi le bir müddet fut- mimi hüsnü niyetimize verilsin 
hc.Ju bırakmış oldukları için Geçen cuma Vefa takımının 
formlarını ve aralarında az çok karşısında, Nihad'm hücum hat 
nıevcut tesanüdü kaybetmıiş bu tına getirilmiş olmasmı, hücum 
lunmaktadırlar. Anform zaına- hattına müessiriyet vermek üze 
nmda bile, bilhassa il'.i bir mer~ re taıkrmın ıslahına doğru bira
kez muhacmım ademı mevcudı drm sayarak memnun olduk. 
Yeti yiizünden sırf müdafaanın Yalnız o zaman da .Jcaydettiği
taıyik'kar kuvveti ve bir az da miz gibi, börle bir ıslah arzusu 
açıklarının sür'atile muvaffaki- müdafaayı blisbütün zaiflata
Yet gösteren lıücüm hattı, mü- cak bir şekilde tecelli etmeme
tlafaanın zaiflamasile müessiri- lidir. Vefa hücum hattı karşı-

"tini tamamen kaybetmiş oldu sında be1ki de fazla bir tehlike 
••11•••••uunu11ıuı•uu••••••••••11••••11111111n .•n•u•o•nıııını,ıınuıınıı• ... •••-u•••• 

1eri ~ibi yalnız Galatasaray me 
1"1'9Uplarına mahsus olmayıp her 
kes gideJbilir. 

~----

Bu perşembe saat on dokuz
da Beyoğlunda Galatasaray ku
lübünün sa1onunda yine mühim 
beynelmilel bir maç seyredece-
ğiz. Zengin bir boks programı- Hazırlılt 
nın nihayetinde icra edilecek Dün Tabim atadyomunda, fut-
olan bu maç Saranga ile bir mü bol heyeti tarafından davet edilen 
ddettir şehrimizde bulunan m~htelit oyuncuları Dlc hazırlık 
F • b" · • f bo mutıabakalaruu yaptılar. Evvek:e de 

ransa nm ınncı sını ksör- yazdığımız gibi 18 ve 20 N' 
!erinden Andre Rebi arasında- şehrimize gelecek olan Viyaruı. ıaandh~ 
d 1

.. mu 
ır. te ıtıne karşı en kuvvetli bir muhtelit 
A.ndre Rebi, geçenlerde iki 1 çdı:arabilmekliğimiz için futi?<'I heye-

gu
.. l aç S ... : • . . F , tı bu suretle faalıyete geçmış hulun

ze m ını eyre,·..,gım1z ra maktadır 

nki Marten'den bi.is'bütün baş- Dave~ edilen oyunculardan baıı
ka sistemde bir boksördür. Fil- ları~ın maz~retlerine bfrıaen gelme-
haokika Marteıı'in hiç bir zaman ~esı nctıce_sındc muhtclıt şöyle teş-
b. · · f b' b .. kil edılmı~tı · 
ırıncı ~mı . ı~ oks?r olam~~ Şevket (Hilal) 
~asma .nukabıl Rebı bu mevkıı Burhan (G.S.) Füruzan (F.B. 1 
ıhraza muvaffak olmuş ve en Cevat (F R ı Mitbat (6. S.) Re-i 
iyi boksörler karşısında ikiyüzü şat (F. B). . 
mütecaviz maç yapmıştır. Salahattin (l.S) Aıd (F._ B) Zckı 

Marten'in daha f l k (F. B.) Muzaffe, (F. B.) Fıkret (F. 
. . . ~ a uvvete. B.). 
ıstı~~t. edı;n sıs~e~ıne mukabil i Muhtelit zayıf addedcl~bilecek bir 
Rebi nın sıstemı guzel 1-ıir tekni ·Rum takımile karşılaştı. Maamafih 
ğe istinat etmektedir; muhtelit te tam isteniltn şekilde çık· 

Mesela, Marten'de tesadüf mamıştı. . 

ed ed.ğ. · k _ İlk devrede de Şevk tın gelmemi.; 
em ı ımız apel' at~, sag olması dolayısile muhtelitin kaleci

ve sol duble !kroşeler, milkem- !iğini bir Rum oyuncu yaptı. 
mel eskivleri Rebi e görmek Oyun umumiyet itibarile güzel 
kabildir. Bir iki idmanında kısa ve temiz oldu. . • . 
b' ·· ddet b l d - R Muhtelıt tamamile bakım ve mü-
~r ı:ıu U U~ ugumu_z ~- essir bir oyunla 9.0 galip geldi. 

hı, bızde tarnaınıle tekınrk bır Muhtelitte bilhassa bütün Fcner-
boksör hissini uyandırdı. Iiler gün! oynadılar. 

Saranga da hasrnınin kıyme- Muhtelit için. a~alarındaki alış-
tini tamamile takdir ederek çok k~nlı~ ve tesanüt. bır de en müessir 
muntazam çal...,...•..+ır B 1 ~".' h~cum ha~ıııın .?yuncııları olmak 

. . -r-··-v• · U .ça ış ıtıbarile Fenenn dort muhaciminin 
manın tabıatıle. da.J:ıa teknık ve alınmasında büyük bir isabet göste· 
çok daha tecrübelı olan Rebi rilmiştir. Muavin ve müdafaa hatla
karşrsında ne derece}l'C kadar nnda bazı ufak tadilit yapılmak ve 
muvaffakıyet temin edebilece- bu suretle dah;" kuvvttli bir şekil çı
ğini kestirmeılc müşküldür. F _ kar~ak kabıldir ... 
k d l b . . . a Bır de ınuhtelıtın en esaslı noksa-
at ne e °. sa u maç.!çın elın- nı olarak kaleci ıneseleoini ehemmi

~en. geleru yapmak uzere çok yetle düşünmek icap edecek zannin 
cıddı ve çok muntazam çalışmış dayız . 
olan Saranga'yı takdir etme~ Mamafih bundan sonra bir kaç 
mek elden gelımi ar kere. tevali edeceği şüphesiz olan 

G l y . .' .. tecrübe ve hazırlık musabakala<ile 
a atasaray kulubu, bu sene muhtelitin zayıf noktalarınr takviye 

bo~su .. ve bu spor:3- .alaka ve rağ- etm~k. ve Viyana .. muhte!iti maçı 
betı yuksehmek ıçuı bütün gay- g~ldığı zaman en guvenebıleceğimiz 
retini sarfetmektedir Mernn hır şekli çıkarmak çok mümkündür. 

lr resmi 

: l h b ld - · .. U- Futbol ·heyetinin bu hususta gös-
nıyet e a er_ a ıg~ız:ı. gore tereceği faaliyet ve dir::yet futbol
daha fazla ragbet temın ıçın rin culanmızm hüsnü niyet ve chemmi
gin etrafında bir sıra müstesna yelle çalışmaları da inzimam edecek 
olmak üzere mevkilerin fiatını olursa •. Viya!'a muhteli!i karşısıı_ıda 
bir lira olarak tespit etmişt" • ç~k guzel bır oyun g?•te"'!eklıği· 

• . . l~'.. 
1 

tl"IZ ve şayanı mcmnun1yct bır ncti-
Aynı zamanda, hır kanımızın 'ce almakhğımız imkan dahiline f:İ· 

'

bir mektubuna cevap olmak üze ı recektir. , 
. re şurasını da kaydedelim ki ~kinci bir t.crübeden sonıa muh
ı buma !ar zılarınm tt"'~ . tc1't hakkın~a fi~:rı• ~~i ·! dal!ı c zanne L"" .. ,.. .. 1 • ............ el ... h •• -ı...:ı;.ı..._ __ 

r 

r 9.10 

• 

.. 

• 

• 

. -- -

,,,_ 

l 
1 . 

• 

1 

'"""."' =~ "'"ya ~ 
kadınlara m:ıhsus bir terbiy. 
bedeniye mektebinden iki ıtal 
beyi gösteriyor. Kızla,-ın Ll.t 
vaz'iyetleri bizı bu resmi iktıb 
sa mecbur etti. 

Jı,n_l;ng, Şa&key ve Kanıer·ı 

CiÜnya boksunda günlin ad 
!arı olcl,ılar S;:ır' cy'in Smrl .ı 
le muhtemel b.rmaçm~ n 

bil orı;anizatorler devasa {,ıı l 
nera ılc Dempsey arasında bi 
maç tertibine ugraşı:v orlar. R 

mlerimiz Karnera·nın bes 1 •. 

ş 

• • 1 
şıyı doyuraca. makarmısın.; ar 
tiha ile yeyişin , Şmeling'i ı ı ii 
ht"raber filn çevimıckte oldu , d 

•• 1 8 
guzel Olga Çekova ile karşı ka 1 ti 
şıya gösteriyor. la 

Aşa~ıda:ki resim de cesur b · 
denizcinin bir (sathı mail) üze 
rinde hız alarak motörünü atla 
trşmı gösteriyor. Bu gidişle dı
niz motörlerinin mania atlad k 
lannı görürsek hayret etmeme 
li viz. 

. -
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•,~ınkalar konsorsiyomu 
ı r, koınitesi })ııgii11deıı itihareıı 
· Borsada faaliyete JJaşlıyor 
1 1 

" alar konsorsiyomu icra 
ıi bugünden 4.tibaren faa 
~eçecektir. 

~ 
1 1 
~rsiyoım icra komitesi 
öğleden sonra toplana

p.ıat beşe kadar içtima 
! bulunacak ve kam

ı ı ;nevvücatmı t3ıkip ede
. ;> eden tedbirleri derhal 

ır. 

Tütün rekoltesi 
Bu sene tütün rekoltemiz.in 

çok iyi Ôlacağı anlaşılmaktadır. 
Yapılan tahminlere göre bu 

seneki rekolte geçen senekin
den yüzde 15 - 20 fazla olacak
tır. 

Bu sene tütün ticareti çok iyi 
cereyan etmiş ve fiatler tabiili
ğilli muhafaza etmiştir. Mev
sim geçmeye başladığı halde 
satış devam etmektedir. 

inden itibaren Kambiyo 
saat 14 te.n 16 ya kadar 

üzre i'lı:i saat açlk bulu-
r. ~ 

~f .ıatler haricinde dışarıda Petrolden tasarruf 
, ~e yapılmamasına Anadoluda bilhassa Anadolu 

*:at edikıcektir. nun cenup vilayetlerinde trak-
. \orsiyom icra komitesi tör makineleri çok taammüm 
• '1111 olan.memurları kon- etmiştir. Yapılan hesaba göre 

lj ~ dahtl o~ B~a- memleketimizdebulunanmairi. 
·ı ıPım ve şeflen teşkil ede neler tıer sone 500 bin liral* 
Y.'; Bankalar icra k~teııi petrol yaoluyor. HükUınet petrol 

· Odasında husmıt bır dai traktörleri yerine mazot yakan 
, ' 1,ıplanacaktır. tralktörler kullanılmasmı te 
{ ı... ---:>-. , . min edecektir . 
. ı,anavı bırlığı Eğer zürra yeni makineler 

.ı ı · yi birliğt heyeti idareSıi kullanacıı:ıc o!uraa her sene an
'J plaıımıştır. Bu içtimada c:ak 120 bın hralık mazot yaka
• tda 20 Nisanda toplana- caktır. 
"1ı,ın büyük ~anayi kongre 
( ll'ilmek üzre hazırlanan 
i 1 ır tetkitt edilmifrir. 
· i _ 1l sanayi kongresi için her 
t ;. iyri, ayri raporlar hazır
ı lr. 
1
1 lo~ar Ticaret Odasına ve

ıtir. 

.,ı ~ 

1,;~apağı piyasası 
•ı·ıtiı piyasası son günlerd(! 

,: 1 ı .l,n canlanmıştır. Mamafi 
ı,·f düşüklüğünü mühafaza 
~·~i .. 
~ ~Çhdıa başlıyım ecnebi 

lan ııiparıişlerinin çoğal
t , ı intizar edilmektedir. 
1 1 

' 1 
111 o liste 

~ 

lngiliz t030 kuruşta 
kapandı 

Dün borsada İngiliz lirası ol
dukça düşmüştür. 

İngiliz lirası üzerin.den dün 
sabah ilk muamele 1033 kuruş 
tan olmuştu. Bir arabk İngiliz 
1034,5 kurup. kadar çıkıtıktan 
sonra düşmele başlıyaraık 1030 
kuruşta kapandı. 

Dün pazar olduğundan bonıa 
öğleye bdar açık kalmıştır. 
Liret 9,02 kW"U!jitan muamele 
görmüş, Altıın 948 kuruşta açıl 
mış 945 kuruşta kapanmıştır. 

Pı 
rıi Feci bir cinayet 

Adliyede hırsızlık 
Dün adliyede garip bir hır

r.ozlık vak'ası ohnUftur. Sabıka
lılardan Hüseyin birinci ceza 
mahkemeııinde samiin arumda 
bir dava dinlerken kenarda du
ran boş su kovasını gödine U. 
tirerek kalabalıktan bilistifade 
kaçmak ister. Adliye kapan
dan elinde su kovası çıkaıı Hü
seyin derhal jandarma tarafm
dan tevkif ve müddei umumili
ğe tevdi edilir. 

-o--

Çuvaldızı saplamış 
Gedikpaşada Saraç tabak ma 

hanesinde 9 numaralı evde mu
kim Karabet, hem§iresi Madam 
Maryanın oğlu dilsiz Kirlı:or ta
rafından çuvaldula kohmdmı 
yaraanmışttr. • -

eğlencelerl 

mmıı 

T epebııı Ti -
yıtroıund• 

salı gtinu 
akşamı .. t 

21 JO dı 
yoln ı ,.,,ıı llıın 

ve tak eye 
ŞAHIN 
kotDedi 

J perde 
: "aklcc .· 
A. 1\hhı ır 

A N O R E B O J E nln tem ili 

Hu gect> ıni~\et 
tiyatrosunda 

ı R.şıan nihayete kıdıır Fr•nsızca sôzln ,.e şarkılı filmi için clün 
) <ahahıanbçri satılmağa taşlanan biletler halk taralındıın kıpı~ı\makta· < 
) dır. Suvar5ye bilyük hlr kaharevi taıvir eden Metro Goldwyn :\layer 

Buılalıl y ırl ")Oakl bllmectml:ıla 
lıllmtct•lı balledllmlt 11kll 

SOLDA NSAÖA• YUKARDAN AŞAÖI: 
1. Hırsız (6). Nida (2). ı. Yıkanılan yer (5). 
2. Zaman (2) Mangalda biriken(2) 2. zaman (2).Zillet (3). Rabıt (2) 

Kaçakçılar liliml çekilirken bir 
otomobil knası neticesinde ya
ralanan Darülbedayl aan'atklr
nndan 1'Jit Bey mllsameresi 
lstanbulda mevcut bütlln tiyatro 
heyetlerinin ittiraklle. 

) mamulAtından renkli ve harikul!de bir film lle haşlanacak ve bu 
) meyanda: 

~ Rl'S DAı -~r .ARI, ISKOÇ ~KEÇLF.R, , 'EVYDRK KIZLAR! 
) ve meşhur ISPANYOJ, DA ' OZÜ ARMIDA'nın ka.tanyetlc daMt 
1 ve Şarkılan gibi sözHI ve şarkılı, varyeteler temaşa edilecektir. 

i'°"',,..-...""'""'""'.....,."V'"'"V'V""V"'Oo.~,...,...."""'" ....... .....,.._,.-v"V'"V'"V'"""" 
Zayi rnakpuz ~~~ .. ~~~~~~~~~-:~~~~~~~~iifl 

İstanbul İthalat gümrüğünden 18/ Önümüzdeki perşembe aqa.;;'ı ASRI l'INE.MA da 

3. Cihet (5. 3, Salanın zıddı (4). 
4. Çoğun aksi (2). Nida (2). Or- 4. Beyaz (2). Nida (2). Tavır (3) 

ta (3). 

2/930 tarih ve 29390 numaralı be- ı ll•lkımızın en ziy•de sevdiği akıör; 
yanname ·ile muamelesi yapılan R iV 1 
S. T. markalt iki sandık deriye ait AN PETROV Ç ve gayet parlak ;ıldız ı.tr. DAGO\'ER 

alınan 2112/930 tarih ve 34833 nu- J 1MPARATORİÇENlN yu···zu·· )',u·· 
maralı 877 jira 92 kuruşluk mak- ~ l7 

inşaat Dlu .. Uakasası ;y~~~T~:~~n·~k~~m;1ş~:a~:.:'1i'~aa~j1 ıı•yct muhteşem ve zengin filmde arzı endam eUe«·klcrdir. ımreraıorı~· 

5. Din uğruna cengeden (7). 5. Uğra•ma (8. 
6. İle'nin muhaffefi (2). 6. Yükselmek (3). Ceylan (3). 
7. Nefsini feda eden (7). 7. İyi konuşan (5). 
8. Bardak (5). 8. Şiir yazan (4). Mükemmel (3). 

~9_._N_o_ta-'(_2~)._K~üç~u-'k_:.(4~)-·~~~"--9-·~ç_a~q~r-'-'(5)_. ______ _ 

İstanbul Bencibara Han Rafael S. :\lARI TEREZ'in aşk maceralarile Avıı•turva saray men<uhinlnin emri• 
Toledo 

1 

kalarını musavver hu film hakiki bir şıhe<erdir. 1 lc•ccanlı tahlnl•r - me-

E111 niyet sandığı lll ii d ii r l iiğü 11 den: --:1,.-ıtan_b_ul-:lc-ki_ncı_'_T-icar_e..:ı m.:;ah=k-em-e- rakaver sa beler. •1!111~•11111111111-------ı1 
Türkiye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü, İstan- sindç:~makçılarda Sümbüllü Handa • I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 

bulda Cağalog~lunda kain olup elyevm Emniyet Sandığı- 79 numaralı mağaı.ada yerli mensu- •• Bıı ij k.--.· a 111 .. cat ticaretile iştigal etmekte iken H cı ,-, " 
1un tahtı işgalinde bulunan binayı tadil ettirecektir· mahkemece iflisına karar verilen To-IH ' .. 
Bu işe talip olanlar aşağıdı yazılı vesaiki ibraz edecek- Jacıoğlu Fehmi Kaya Efendinin ma- " M • • k • d .. 
}erdir: ::;la ;:r~;:1~~~ri:::· ~:i~:;~::!=.. a11 sın emasın a .. 

1 ) Tali bin· mali kabiliyetini gösterir vesikalar. li mucibince alacaklıların paylarına " . " ,, . .. . _ . .. 
2) Talip tarafından evvelce yapılmış olan işlerin düşen paraların dağıtılması 26 Mart.. :-iaat .1 l/. ı.ı .ısıl ve huvilk m•hareti sın'aıkArsnesini bUtun .. 

930 tarihine müsadif Çarf8D!ba gü- •• parlaklığ!le l<pat eden • .. 
bir listesi ve fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik. nü saat 10 a bırakılmış olduğundan H .. 
Talipler Ankarada Ziraat Bankası levazım ve mebani mü alacaklıların muayyen günde iflas i- " LQN ŞAN EY' •ın .. 
dürlüğüne, İstanbulda Emniyet Sandığı müdürlüğüne ~~:~~ir~e müracaatları lüzumu ilan .. .. 

müracaatla bu baptaki plan, mukavele ve şartnameyi o- .. L V 1 L d H F 1 T t " 
nar lira mukabilinde alabilirler. reı~:ı::~ Sulh Birinci Hukuk dai- .. upe e ez, oy uges, ,ste ay or .. 

Bu iş için ancak 20 Nisan 930 tarihine kadar tek- Müddei Feruzet Hanımın Sarı- H y;ibi meşhur artistlerin refakaıile temsil ttt'Ai H 
lifname kabul olunur. Teklif mektupları kapalı zarfla yerde Maden mahallesinde Zekeriya.. s· K 1 .. 
Ankarada Türkiye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü- ~~afc:~u ~~~~:~ey1ı%0~ ~;,,:a~~ : ıya m · a p an 1 : 
ne ve İstanbulda Cağaloğlunda Emniyet Sandığı mü- !ediği Meşrutiyet mahallesinde Ah- . .., 

d .. ı·· ~ ·· t d" l 1 d met ağa sokağında 4 atik 5l cedit H Gayet dramaıik mcuulu silpc·film irae edilecrkıir ideal hir surette M 
ur ugune ev 1 o unma 1 ır. banenin izalei şüyuu davasının usu- •• . .. . . • 
İşi deruhte edecek zat ihale bedelinin yüzde 1 O nu nis len cari muhakemesinde müddei ale- •• temsil edılmlş hakiki 'e muoıc,na hır tıheserdır. " 

betinde teminat gösterecektir. yh Mu~affcr ~f:ndinin . .<l_ sene evvel • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 11 1 1 1 1 11 1 1 1 11 1 
.. . , . mahallı mezkuru terk ıle ıkametgahı ~ ,.....,.... ....... ....,....,_,,_,,,..,...,.,.,..,,..., 

Turkıye Zıraat Bankası mutlak surette her hangı meçhul olduğu mahallei mezkfir muh """''""''-"._......,..._.,,.,.._,.,..._.A._1'.J ~ 
bir talibi tercih hakkını muhafaza eder. tarının tastiki ve mübaşirinin meş- 26 Marı 1930 çartamba akşamı 

Ta~ll·sı'ye nnınm ınu·~u"rlı'~ı·n~en·, ::::.ti:,: :~8!'~:~t~~~e~ :~~~:t OPERA SiNEMASINDA icrasına karar verilmis ve davttiyc 
bir nüshası mahkeme divanhanesine Şimdiye kadar Bcrlin'de ve m~rkczl Avtupa'da 1500 dan 
ilaak edilmlt olduğundan mahkeme f8'7.la kon~er veren 50 kişilik Don Razakları Rus 

Kumaşı mahfuz ve memhur numunesine tevfikan günü plan 21/4/930 tarihine milsa- h • ti ey e muganniyc~lnin lştiraklle üiı.-ııda getirilen 
idarenin irae edeceği fabrikadan alınmak üzre idare dif Pazarım günü saat ıo da mab-

.. hd · • · · 225 "lA 250 k lık lbi · al" kemede hazır bulunmanız veya mu .. musta ernını ıçın ı a ta ım yaz e se 1m 1 saddak bir vekil göndermeniz tebliğ , 
aleni surette münakasaya konulmuŞt\lf. 13 Nisan 930 makamına kaim olmak üzre ilan o-
Pazar günü saat 14 te ihalesi icra kılınacağından taliple- _ıu_n_ur_. __________ _ Don Kazakları 
rin şartnameleri görmek üzre yevmi mezkfıra kadar her lçtimaa davet 
giin Galatada Rıhmtım caddesindeki idarei merkeziyeye Amana- Kömür lıtiımar Mın- Muazzam SHll ve t•rkıh film. 

müracaatları. takaaı !şletŞirk~rk Anonim lıavcten: Sesli ve şarkılı diinya havndl !eri ile 

lırllıcaze ıldlrtıpı~eo• Heyeti umumiye içtimaı 14 Nisan MI• Arlzona RevUsUnOn yeni repertuvarı 
li U ' 930 tarihinde saat onbeıte Galatada ~ cx::x:J 

Et ffiU-naka .... SI Merkez Rıbtnn Hanında üçüncü kat- '-"'._...-~.....__,..._~V~..J 
.. A . ~ . . ta iki numaralı odada adiyen içtima 

Darülacezeye hı rsene zarfında muktez1 hastalar ı- edecektir. 
• 

çin her cün altmış ve aceze için muayyen günlerde ı - Meclisi idare_raporile müra. 

Imak ÜZ A d k k"l k d D "lA kıp raporunun kıraati, o re yevını o san ı oya a ar aru acezeye 2 _ 1929 seneııi heaabatının tet-
teslim şartile birinci ve ikinci nevilerden etin şartna- kiki ,,e Mecliıi idare azaaınm tebri
ınesine tevfikan kapalı zarf usulile münakasası 16 Ni- yetıi ve Meclisi idare teklifinin mü-

930 Ç b .. .. . l k d'" zakeresi. 1 san arşam a gunu ıcra o unara saat on ortte 3 _ 1930 aenm için mürakıp in-
teklifnameler açılacakır. Taliplerin yüzde 7 buçuk ilk te- tihabr ve ücretinin tayini. 
minat akçelerile Dariilicezeye müracaatları. - · ricARET K-IT_A;c__P_L_A_R_I_ 

* * * (Kömürciiyan) 

Yarınki 25 Mart Salı akşamı saat 21,30 da 

FRANSIZ TIYATROSllDA Darülacezeye yevıni yüzyirmi kiloya kadar muktazi Ameli ve tatbiki kambiyo 50 
siitün şartnamesine tevfikan bir sene müddetle teslim Ticari mal<lmat ve Bankacılık 150 metlıur mıcır Ttlyolonlst 

Ymi muhasebe uaulü 175 z 1 G E T 1 · 
ve itası münakasası kapalı zarf usulile 16 Nisan 930 Çar- Ameli usulil defteri 4 kı&IJll 150 , , · nın 

- 120 1 V1<:DA KONSERİ verilecektir şamba günü icra olunarak saat on dörtte teklifnameler Ameli hesabı ticarı 
açılacaktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk ilk teminat ak- ıiii:A.LIAHMER MECLiSi UMU·ı Piyanoda; Muallim Mösyö .~DOLF H:\LLIS 

MISlNlN iÇTiMAi ••••••••••••• ~~~ .. ~~ .. 
çelenle Darülacezeye müracaatları. Hililiabmer mer1ceza amumainden: ~ _,...,.....,....,_..,....., ............ ,...,_ * • • 1930 senesi Hililiabmer Meclisi ....,..._..._,....,.. ______ ".J~ -----

Darülacezeye bir senede muktazi tahminen bin kilo umumisinin önümüzdeki Nisanın yir- TörkÇe olarıak unıamen sözlü ve şarkılı ilk fllnı: 
. . . l • . . minci Pazar günü Ankarada topla· 26 Mort 1930 çarfımbı ıqamı Programa llhettn 

yerlı pırınçten mamu pınnç ununun şartnamesıne nacajiı ilin olunur. 1 İ 
tevfikan münakasası 15 Nisan 930 Sah günü icra oluna- MtiZAKE~ RUZNAMESi ı MELEK S NEMASINDA 
rak saat on dörtte teklifnameler açılacaktır. Taliplerin . ı ---: Reis ve reisisanilerle kitiple-

•. d ed' b k "Ik . k l ri1 D ·•1A .. nıı tntıbabr. y1J% e y ı uçu ı temınat a çe e e aru acezeye mu 2- Mecliıi umumi tetkik ko..U. 
racaatlan. yonn Ye Jlerlı:ezi u._.t İcraat ra-

porlarının tetkiki. 

1111111 Dlliryollan ıı U111tlJr1 Ulıll 
iiraiodıı; • 

3 - 1930 bütçesinin taıtiki. 
4 - Kur'a ile çıkarılacak Merkezi 

umumf azası yerine diierl6inin inti
habı. 

5 - Tetlrik komisyonu uaunm 
intihabı. 

6 - Mtrkezi umumi teklifatı. 
3430 adet meşe travenı kapalı zarfla münakasaya 

konmUftur. tRrlHAÜ MOESSIF 

ı 

1 
1 

ıakcllm cdllecekllr • 

DENİZ KIZI EFTALlA HANIM 
, vı relllı:leri Kemani SAD~ lı:emençe ALFJCO, adi YORGI efendiler. 

Son dettee lıeyecaoaver blı ymllllı:tlr. 

C""'x""Cr--c-c-~"-C .... -C""'~-~-~-T,,.RV"O .... S"'U_N_D,..A_ ......... _." 

Anlar• .... umt az .... -ikinci ..... ol•r•k 
•• 

~UNIR NUREi llN 

KONSER( Münakasa 14/Nisan/?30 Pazartesi günü saat S,30 ~..:;.~~~~;~e: 
da Ankarada Devlet Demıryollan İdaresinde yapılacak- mütekait Jliralay Arif Bey dilıı lrti-
tır. bal -ide cenueoi Ka~ta Set 27 Mart pe11embe akşuı saat tam 21,30 da ~ 

M .. k . . ak _ ... __ kl . kl"f k l liserindeki 14 nwnarali ha.netıiqclen 111n11euınNn1111n1111111111111._ ~11111111111a11111111111111111111111 una asaya ıştır ICUQ;C erın te ı me tup arını bugün saat 12 de kaldırılarak Bqil<- •-•11111 n 1111111111.,. ~111111111111111111111111 111111111 

ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar tatta Sinanpqa eamilnde namuı Ja. :i ANADOLU • 
M" ak k · · 1 · lA dı hncbktan _,... llaçb mearhtma •• • un asa omısyonuna venne en azım r. def edil ittir Mevli rahmet eyliye. :: · : 

Talipler münakasa kartnamelerini beş lira mükabi- n ece · :: • •• 
linde Ankarada, Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden, Oqiindi len wıatu...ı..ı :: 
İstanbulda Haydarpqa veznesinden tedarik edebilirler. Bir borcun t~mini iıtifaaı için Ni- :: SiGORTA ŞiRKETi 

H
. A ) • h ) . tantatmda Ahmet Bey sokafında :: 

Taşla cerh ıla ıa ıner Istanhu merkezınden :~:.tar~n:;etm~t~=~l \!?~!1~ §§ Tarklye ,, ~nkuı tarafından tefkll edllmlftlr 
.,.,u...ı.aıo..d., _ ___.__ ... -:-..:.·, •• v .... - Hayat - Natllye • Kan • Otonıollll - ••'allyatt --çocuk bırakıldı 

--~~ - ---~- Hililiahmer İstanbul viliyet merkezi k · KİNCİ açık artırma auretile •tıla-:: Haçide ...-ı Oeman m- M 
8 

. . C .... D .. .. ongresı eajiından talip olanların 29/3/930 :: ~llllJe Slprteıanııı kabal eder. 
da kavga ÇJlmut ve Olman, Ha artın 2 ıncı uma gunu arülfunun konferans salo- tarihine müudif Cumartetıi ııünii :: A*- 4 ıııca Vakıf ha• lltan.,~1 
çıği tatla bqından cemetmit- nunda inikat edec:ejindea nayı muhteremenin aidat ~t 9 dan !1,30 a kadar mczk~r ıı•· :: TelefOR: l•tulNI - 5.Jl Telpef: •* 
· makb ]armı hamilen 16tfü tetrifleri rica oluttur. rajda bulunaolcak memuruna müraea- l:•tt"""11111111111111111111111111 ... ~""l"l1111111111111m1111naı• . • ııııııııtaııııııtrııııııııııtıt.,. "111111 il 111111111111111 ........ 1 



MlLlJYET 

..:.----- ---~-----~. 11 -- • .-LJKJDASYQN SATIŞI FLİDA HASllNl :;-ic.-hr<" n . ıııeti ıl<lı 
~ ı EK TR J K SOP ORG ES J 1 f~;;keamamm~a ~~ !f·~·:-' Fabrika fia-1 J}

1 
~'..'.;:'.'<;.:; 

PA%AllT~:sl 24 MART (9!io 

-~~~- -- tının nısfın- ~ çesinin şartnamesinde lajlı tamam, yapılarak yeniden müza 
konmuştur. Talip olan! noksansız de- dan fazla nameyi görmek üzre her 

l lıfzıs>ıhlıa adi süpürgeleri ve '.oz 
• J • ' • Ü 1 ri mahkıım " n.:ı~:ı ı;,1ar.sus t y e 

. .. . b !ar tozları e~n ktcdır. Çunkı un 
ha, 3\'a kal-.!ırınakran ha~ka bir şey 
\'ar~azl.ır ve aile ocağımı7. fçin 
. . , mikroplar· 

bır tehlike teşhıl eoen 
d . ı'raı·er vasıtı!arından an ve saır s 

r . ~ vaznn müdiriyetine ge . . ) po tes ımı ve tenzilatlı ve teklif mektuplarını da 

Ya müşterisi san Pazartesi günü saat 1 
dar gene levaznn müdiri 

mahaliinde her hususta vermeleri. bizi koruyamazlar. 
J Buna muknbil ELEKTRiK S?-

PCRGESI bu vazifeyi t•mamıle 
, ifa eder. Tozu cezb Ye defedor. 

:\inlik olduğu bir çok teferruatı 

kurnlmus Sinek, sivrisinek:, tahta ku- * * * , rusu, pire, güve, örümcek ve 
teslim garanti bütün haşaratı kat'iyen helik 

Şehrernanetinden: N 

• sa ı·esinde bu süpürge htlılın, per· 

deleri, parkerlerl, eşyanın aln dı 

dalı l olmok tizere mükemmel temiz· 
!er. Ayni veçhile kütüphaneleri, 

ARVfl(A wERK.EN SVERGE HERl(ULES ADRIA'.'(CE. PLATTE RANCOF MOLINE POLOw ve ifna eder. 

CO. No ıo No 81 Kokusu hafif ve sıhhi olup 

hayvanları için lüzumu o 
bin kilo saman pazarlıkla 
caktır. Taliplerin 27 Ma 
Perşembe günü saat on be 
dar levazım müdü.rlüğüne 
mel eri. 

Markalı çayır makincle ı 'ı l r:aranr·n olar:1k teslime amadeyim. Tamamına veya bir kısmına .talip. insanlara ve hayvanlara zararı 
olanların veya taıassuc e ~ceklcıiıı 2:" :llart 930 per1embe ~üni.: sabahı lscanbuı Sırkecı olmaz. Yerli malıdır. Türk ser-

l kit:ı plan krıldır .. rnğ• ltlzıım olmadan, .... ...._~ 
clb!se'crl, kürkleri ve sa!reyl de 

M.:serrct otelinde lbrahim B~ e veya ranJ~\·u verıı-eleri ~zirn menfaat temin e..ler. nıayesi, Türk akıl ve irfanı, Türk 

teıni1.ler. . l k d ık etgahı 

1 

Cereyan sorfly~ti ~iç mes•besindedir, 1 a ep vu uun a sm . 

nızda beda\·a tecrubesı yapılır. 

1 
SA TiYE, bedeli 12 ayda tediye edilmek 

üzere VERESİYE size takdim eder 
J B. o. Tunel meydanı Metro han ':!- ... 

YENİ KATALOGUMUZU İSTEYİNİZ. 

; - latanbul Asliye mahkemesi Birin-
• ci Ticaret dairesinden: 

~eJriselain 
Merkez Acentası; Galata köprü 

basında, Beyoğlu 236'.i! Şube 
acentesıı Mahmudiye Hanı alıınd• 
Jstanbul 74-0 

ıTaksim meydanınd İstanbulda Marpuççularda Bar-

i S } l İ natan Hanında Tuhafiye ticareti yap- Cuma, Pazar, Salı, Çar-l atl l { arsa ar makta bulunan Sisak Bülbül.fan E-
fendinin iflasının açılmasına karar şamba günleri idare rıhtımın-

T a k 8 1 m d 8 Va ide verilmi§ ve avukat İsmail Agah B.le dan 9 da kalkar. 
Çe,me sokajiında Is- Vitali Ojalvo Efendi büro azası tayin ·------------
tanbul EmlAk Şirke- edilmişlerdir: Ayvalık sür'at postası 
tına müracaat olun- ı ı - Mumaileyhten alacak ve is- (Mersin) vapuru 25 Mart 

tihkak iddia edenlerin işbu haklarını 
ması. ·-.••••••mllj tarihi ilandan itibaren bir ay içinde Salı ( 17) de Sirkeci rıhtı· 

••--• mahlremede iflas idaresine müracaat- mından hareketle Gelibolu, 
ZAYlı Derununda Fatih Asker- la kaydettirmeleri ve bu baptaki ıie- Çanakkale, l.ılremit, Burha-

ik şubesinden aldığım askeri ftSİ· lillerinin asıl veya müsaddalı: •uretle- niye. ı\yvahğa gidecek ve 
;an:ı ile nüfus tezkeremi havi ciizda- rini tevdi eylemeled. dönüşte mezkör iskelelerle 
.uru zayi eyledim. Yenileri çıkanla- z _ Müflise borcu olanlarm dahi birlikte Altınolula uğrayarak 
·atından zayilerin hükmü yoktur. keza bir ay irinde kendilerini bildir-
ahtakalede Şeyh Davut Hanında 9 • gelecektir. 

.ıumarada 309 tevellütlü Ahmet bin meleri (hilifma hareket cezai mes' - Gelibol . . 
uli · ,.......,.) Azimette u ıçın Mahmut yetı m~-·r- . 

3 - Müfliııin mallarını her ne su-
Almanya'da tahsil görmüt retle olw:ııa olsun el!ednde bulun- •------------

duran!arm o ma11ar üzerindeki hak- llllr- lel'SİI lltıl ,es!ası 

yük alın m az. 

fÜRKLER CEM1YET1 lan mahfuz 1aıı,,,.k ıartile keza bir 
k . ti ay içinde iflas idattt!i emrine tevdi ey (Konya) v.apuru 25Mart salı 

\zamızı ve bize iltihak etme .. 
1~ ı,en lemeleri ve etmezlerse cezai mes'u- 12 de Galata rıhtımından 

rkadaılarr 28 mart cu.ma gM~~ .. .i.: liyete uğrıyacakları gibi makbul hareketle çarşamba sabahı 
aat 14 te Teutonıa udun mazeretleri bulunmadıkça rüçlanı 
Galata Yüksek kaldırım) akte ::e- haklarından mahrum kalacaklarL lzınire gidecek ve akşamı 
'imiz umumi bir içtimaa davete er. İzmirden hareketle Antalya, 
' İdare hey'eli 4 - İflas idaresinin teşkili için ilk 

Aksaray halk ikti&at 
Bankası 

içtima Z/4/930 tarihine müaadif Alaiye. Mersine gidecek ve 
Çarşamba günil aaat on dörtte akte- dönüşte Taşucu, Anamor, 
dileceğinden alacaklrlann yevm ve Alaiye, Antalya, Kuşadası, 
vakti mezkUrda mahkemede hazır 

---y elk~nci vapurları 
Karadeniz postlSI 

Y clkeııci 
vapuru 

26 ''arşamba 
Mart Y 

günü akşamı 6da Sirkeci rıhtımından 
hareketle doğru [7,onguldak, lne
bola, Samsun, Ordu, Gıresun, 

Trabzon, Sürmene ve Rize J ye 
gide<;ektlr. 

Tafsil~t için Sirkecide Yelkenci 
hanında kAin ıcenteslne müra· 

cut Tel İstanbul 1515 

NAiM VAPURLARI 

MİR-MERSİN postası 
ADANA vapuru 27 

Mart 

Pertembe günü akşamı 
sirkecl ribtıınından hareketle 

(Çanakkale, lzmlr, Kiillilk,Bod

rum , Rados , Fethiye , 

Antalya, AlAlye ve Mersine uğ
rayacaktır. Fazla tafsl.IAt için 

Galatada Site Franse;z hanmda 
12 numarada acenteli~ine mü

racaat Tel. Beyoğlu f 041 

SADIK ZADE ARSLAN 
KAPDAN VAPURLARI 

M~RSIN tüks RaHı 

lstanlıul Baro5u riyasetinden: 

8-:3-930 tarihli hey'
eti umuıniye içti ıııa
ının devan11 24-3-930 

tarihine nıüsa<lif Salı 
gününe nıuk:lrrer bu
lunnıl!Ş olduğundan 

yevıni nıezlnirda saat 
15 te Avukat Hanım 
ve Bej•ler ın Baroyu 
teşrifleri rica olun'L:r. 

MrİDE 
HAZllUSIZLIKLARI 

EKŞ!Llll n YA. ·11ALARINDA 

SOVO GASTRIN 
Mustatn.ar ı gayet aafldlr 

Me,hur eczanelerde 
flşesl ıoo kur11şt11r 

BOÖAZ İÇfN 
NEFES BORULAR! İÇİN 

CİQERlER İÇİN 

YALDA 
PastWet'I Mükeınmeldlr 

BÜIÜ• eçzane Ye ecza 
depolarında 

aatılır. 

VALDA 

akteri yoloji laboratuvaıı 
Pek dakik kan ta~lilatı 

(Vaserman teamOIU ) kürey-
vat tadadı, tifo ve ısıtma 
hastalıkları teşhisi , idrar, 
balgam, cerahat tahlllAtı, Oı
tra mikroskop! ile frengi ta
burlsl ve sütnine muayenesi 

Divanyolun<ia Sultan Mahmut 
türbesi No. 189 'flefon Is. 981 

lat. Oçiincü H. Hakimliğinden: 
!stnhul Evkaf Müdiriyetinin Şeb 

~adebaımda Balabanafa mahallesin
de Çilingir solcağında 18 No. dükki.
rtm ızo hisse itibarile onyedi buçuk 
sehimine mutasarrıfa olup ikametga
hı meçhul Hatice Akıle Hanım ale
yhine ikame eylediği tashihi kayıt ve 
icarenin feshi davasında mum~y
l:iaya gönderilen arzuhalin ikametg~hı 
meçhul bulunduğu şerhile bila tebel
Juğ iade kılmmış olduğundan ilanen 
yapılmıJ olan tebligatı\ rağmı:n cevap 
vermediğindenttahkikatın icrası için 
tayin kılınan ZZ Nisan 930 Salı gtinü 
saat 10 da hazır bulunması veya ta
rafından musaddak bir vekil gönder
meııi alW taktirde giyaben muamele 
yapılacağı illin olunur. bulunmaları ve müflisin müşterek lzmire uğrayarak gelecektir. 

idare meclisinden: . 13 borçlarile kefillednin içtir 'a bulun- •ı·---------·· KEMAL v•cx~A2:T~r Barlın hEattksı plrUekss post!lsı . Bankamızm beyeti umumiyesı mağa hakları olduğu icra v~ iflas k~- NAiM VAPURLARI U 
~san Pazar günü saat 14 te Aksa· nununun 214 üncü maddesı mucı- f zmfr Postası akşamı J8deSirkecl rıhtımından 
ay' da dairei mahsusasında . adıyen hince ilan olunur. harekede Çanak kalcı, lzmlr, A YD lN"•MP~RuTSl4 p B zar 1 e o ı· apJanacağından hissedaranı kira~ın ------------- Seri, lllks ve nıuatazam Küllük, Antalya vı Mersine n. 

0 !erne.k gününe on gün kalacak g~n: lotanbul ikinci Ticaret mahkeme- ADNAN vapuru Sik id h 1 
r ıçınde muvakkat hisse senetlerını Mortın azimet ve avdet edecek- r ec en areet e Ereg]i 3
•nkarruz kasasına tevdi ederek dü- •inden: 24 üncü pazartesi tir. Acentalı"": Sirkeci Altiye Zonguldak. Bartın, Amasra K ' ıufö,e k 1 1 iJ•n olu Sır' kecı'de Köprülü aHnında 4 nu- '" Ş l C • U-ıur.' vara alarmı a ma arı d - lr dairede icrayi ticaret etmekte gilnU 16 da Gıl•ıa nhtımındltl hare- han birinci kat Telefon: cuca i e ve ideye aziın 

dima~ı, Türk amelesi ile imal 
edilmiştir. Avrupa ve Amerika 

nıamulatına karşı müthiş bir 

rakip olup yarı yarıya daha 
ucuzdur. Ticaret ve san 'at saha

sında kazandığı ınuYaHakiyet 
hasebiyle rakiplerini ş<ıwtmıştır. 
Pompa,;ı gayet sa!';lam Ye aynen 
yarı yarıya ucuxdur. Şişesi 50 
teneke ve pompası 75 kuru~
tur. Hasan Ec7.a deposudur. 

Toptancılara len:>:ildt 

* * * Şehremanetinden: Büy' 
daki Gazojen motörile mü 
rik 120 volt 50 kilovat iki 

· trik müvellidi satılmak içi 
palı zarfla müzayedeye ko 
tur. Taliplerin şartname 
için her gün levazım müdü 
ne gelmeleri. Teklif mek 
rıru da ihale günü olan 15 
san 930 Salı günü taat o 
kadar mezkfir müdürlüğe 
meleri . 

-~- ---------
. ' ~ .... , . . '"' .,,.,......~.,. YaJnız 

·-ro 
Hem bllQmum haşara
tı öldürür hem de gU. 
zel bir krku neşreder. 
Mayi halfndeld FLI -
TOKS ha~arata karşı 
icad olunan en mües. 
sır vs en fenni çaredir. 

FLi - TOK$ pire, la 
la kurusu güve, sine 
sivri sinek, hamam b 

.: =, · 0;\==~FL·t~r·~ ı· 
., .v ~v-

BUDAPEŞTE 

FLY -TOX 
KAT'iYEN 

Leke 
Yapma 

ve Toledo 

3İLA.12 MAY 

BEYNELMİLEL 930 da deva 

SERGiSlND t EDECEK OLA 
l\·1acaristan sına\iinin mc~heri - Gümruk . 

müteaddit ecnebi ıüccularınm p•vyonlan _ se resmı~den ınöstcs 
zilAt: Sark ve Bulgar şömendöferlerinde 'I 2 ~•h•t, ücuratında tc 
manya şömendoferlerinin avdet seyahatlerind o'. ): ugoslavya ve R, 
azimet ve, avdcııe '.',50. Hududu serbest °. ·• 50,. _!\laca.ristın'd
ılınmaz. Sergiye ıştır•k rub~aınamesi 150 kg çmek ıçın vızc ücr 
için Galatı"da Çinili Rıhnm Hanında lukruştur. Kayıt ve ıafsi 

1 mem e etler . d ve IDU\'a;<alıl.t ( nterconıinentıl ) Tü k A . ara.ın • nakli 
ve lzmic de lnrercontiı.entale Türk A r . n~nım. Şirketine ve Ank 

•• nonıın şırketıne müracut edllm 

Satılık ~a bahçe ahşap 
gazıno ve ku u 

Kartalda İstasiyon c d Y 
edi~en bedeli ısoo lirad a, :eve. karşısında 32/16 N. lu9 
çesı, pazarlık sureti 1 ır. .eden muhamminenin %7,5 
tal Malmüdiirlü • .. ~ e 8 Nısan 930 Salı günü saat 14 flll 
_______ g_un __ e_:y_a_:p~rlacaktır. ~ 

Clld!n ~ ., -r/t.'fic-11 

KRiM~~5J;fbH 
,.oll' ursı"clinl hüsnü 

(CR~MR IJf _1.ellll'"}ı ~klfr. (;!idi besler, 
_ _ . :...Ual"'' •-::-f'rf ın~:, e kadife gibi na .. 

cildin butı:n: ta;;~ıtuC.r"6,.1 tııgayörntınl, lıuru
muharaza.ıçıo boıP,.~, yı.ı.ırz':ııe ve güneşin tesiri 
~tllla~lırır.,{,!ııı ~l,.,.r:ın• ,~rnrından vlkaye eyler 
zıkl~tırlr. ı-ırlJllP' tırı ı.sır f"' • 

şokıann> ..... ~.., JCREMI, PUDRASI 
Şedıdınd•• sJ11fO" UNU 

pariP ~ s.AB . 

mara ilin' lan ( 1 ) Cart ba avdet edecektir. et ve ~ilzakere olunacak işler şunlardır: iken iflasına karar .ve~ 
1 
ış. 0 

• ~:rdon z,::bııl:e buek:tm lder~nil İstanbul 4240 
P<> 1 - Meclisi idare ve mürakıp ra- Mehmet Bey Zade Bıra e~ e~ pr- Tafsillt için: Istanbul'd ~"" zartesi gün" -

tarının kıraati keti ve şahısları hakkınd~ki _ıflas~~ Gılaıa gilmr!lk kırtı11ndı Site D H h r . !!keleai Kantar OCak k. Yaıı. -------=-_.., ve ikinci iç~ saat 14 te ko 
,a:a;}, 

1
929 sene~i bilanço ve kba~~ ashabı mat!iıp namına kım.•enın m.u- Frınsez hanında linumanda Oma- r • OP 0 Uill so ağı N l'> latanbul Jı.;ooi~,_.~ aanında babı ınatlubıına aktolunınak 

h... esaplarınrn tetkik ve ka u u t etmemesine binaen ıcra ve ıf- mi acu.••ı .... ftO mllrıcut. Tela Bc-'u M..ı..- IOkalc No a" 16 Bartın ıı.nbarına O sinden: ,. ~ CilMiyan kurdc İ'-'- ·~.Yevnı ve vakti -uındc Me l' . 'd . 'b racaa ddei mah una -- ,~.. -.., - tıı " - ""lcı ~ 
3 cısı ı arenın ı rası, ı·s kanununun ma . sus 11qoflu: llMl aııaı~ıul sabüiu llıfama bdlır. 'l'elefon: '--nbul uracaat. Mahmutpaf'! 1931 Pa- sasına .. ıcaret dairetİ ~Yitı--930 scnesi~inbkmürakıbbıınj_b~~;n~ae~n~lı:al~d~ınl~d~ıv:·~il~i~n~o~l~un~ur~.--~~~:..~:__:_' ______ ~..::::::..::::::..:::::::~:::.~::..::::~-...,.~!!J:!!:!!.l!!l,4,ııı.___:.::.::::....L_..~::,:::;~~~~:_::.:.:.:_::.:__:::!'.!:!!_.!!liiiı:."""....:::::...::::::.::..:;;;... !e İicretinin teabiri _ 
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BlN SÖZ 
B1R RESİM 

,~·E-M-L il-K -ve -E J-T ı-M -~ l-N l....,.A ~---, / 
TUrk Anonim Şirketi 

Sermayesi: 20,000,000 Türk Urası 

lhti:ııat uçeieri: 754,000 Türk lirası 

l\llerkezi: ANKARA 
Şubeleri : lstanbul ve İzmir 

Hazır v~ derdesti inşa B 1 N A l,. A R üzerine musait 

•raitle uzun \ e kı'a vadeli ikrazat yapar. 

1; ME\ DlJATa ve aile TASARRUF SAN-
: : DIGIN a en mu>ll•t laıt verir. 

'~ Bil't1ıı1ıım Barıka nıuamelatı 
lstanbul :;subesl: 0ahçekapı telefon lst. 3972 ......... :-.. ..................... , ...... , 

I:~,..~ lstan~ul sıtma ınnca~ele riJasetin~en: 
' ~: İstanbul Vilayeti celilesinin emri ile 6/31930 tarih ve 2188 . 

. 11umaralı vilayet gazetesi le de ilan kılındığı üzere: ı 
,, Ge~en sene olduğu gibi İstanbul Srtma mücadele mmtakası-
1m huuudu dahilindeki Pendik Haydarpaşa arası ile Adalarda 

I tıevcut havuz, kuyu, sahrmç, su küpü. yerli çamaşır kazanların- ı 
ı:i ta uzun nı;iddet su hirikilmemesine dikkat edilmesi. 

ı 1 1 Ve haftada bir temizlenerek 24 saat kuru bırakılması. . . 
t · • 1 - Abdesthane kuburlarma sıfon veya subap konulması_ 

1 
1 ~ 2 - Dılaşık yalaklarınm deliklerine ince delikli süzgeç ko-

1 Jı:tulması. 
1 3 - L.ı.ğun ve bılaşık çukurlarının üstlerinin iyice örtülmesi 
' 4 - Fıçıların ağızları tamamile kapatılarak su konulması için 
11,.üçüii bir mahalline delikli süzgeç ve su alınmak üzre altlarme 
l 1 ' nuGluk takılması. 

1 •1;1! Bu maddelerin 15/4;930 tarihine kadar ikmali ve yaptınnı
/ 1,} •anların Mücadele kanunu Sıtma ve gerekse sıhhati umumi yeye 
~': eallilku hasabile talimatı belediye mücibince tecziye kılmacak-
't arından bu gibi müessif ahvale meydan kalmamak üzre tema

ı I jnile tatbiki muhterem ehaliden rica olunur. 

' 'Bir 

-

Şık ve sağlam elbiselerin en müntahap çeşitleri 

!Eırk~lk, lkaıdolF\l ve Ç<O><Cl\JllkD©lır©ı mahsus 
Trençkot- Pardesü - Kostüm - Palto ve Muşambaların 
zarif çeşitlerini bul~nduran GALATA da KARAKÖY de 
~ poğaçacı ittisalindeki büyük mahallebicinin üstünde 

Büyük elbise mağazalarında bulursunuz. 
Teminatlı cins, itinalı iş, rekabet kabul 

etmez fiat. 

BU YÜK 

T!JYIHE PlllN~~~O 
8. inci TERTİP 3ÜNCÜ keşide: 

11 NiSAN 1930 
Keşideler; 'Tilı1yet, Şel1re-
ıı1ant·ti, J)eftt·r<larlık; iş, Zi
raat, ve Osıncınlı Banl(aları 

ı\'1ıırakıpları ve lıalk huzu-
runda yapılır. 

Büyük ikramiye 
40.000 Liradır 

Her keşidede çıkan Numara
lar tekrar Dolaba konmaz 

Ta~liSiJe Il. ıııü~OrlO~ün~en: 
İdaremiz müstahd1mini için 225 1la 250 çift Potin imali ka· 

palı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 9 Nisan 1930 Çal" 
şarnba günü saat tam 14 te zarflar açılıp ihalesi icra kılmacağıır 
dan taliplerdın bu baptaki şartnameyi gönnek üzre yevmi mezkı1• 
ra kadar hergün Gala.tada Rdıtun caddesindeki idarei merkeıı· 
yeye müracaatları ilan olmıur. 

... ·- -:~:= ==-=-:::~tt=~· il ı: :ı ı: ·= :ı ! : :: ;ı :: -==-
' ECER IŞTIH.\NIZ YOKSA 

Dr. HOMMEL io HEMATOGENE 
mukavvisini alınız. 40 senedenberi mücerrep ne· 
til:der verıni~tir. Kanı isl:Uı ve sinirleri takviye 
eder. Ba!ıkyaj!;ı yerini tutar. Bütün ecza depola· 
rilc eczanckrde bulunur. 

of örün gizli defteri,, 
•• •• YAZAN: AKA GUNDUZ 

•• u ·O 


