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2 inci sahiiede: 

' l - Büyük barbe nasıl girdik? , 
2 - Harici ve •on h.ıbcrl • ' 

• nflcü saııliede: 
J- Buciln, Fe ek, Roman 
HIUye 

5 inci 6ahilec!e: S lncO sahifede ~ 
~ 1.. H&rlçır- neler oluyor? 

6 ıncı sahifede: 
1 - Kazanç Yerg:lıl hak.kında 

Tlcart'1 odasının tekllfl 
2- !.dlvaç anketimiz \ 1 F.konoml, Şehir haberi 

Ttirk_~~·m. 1Önümüzdeki sene hem kadınlarımız meb'u 
Geçen gün Meclis~ tasdıkine 

SI~I~:-fil~~~! olacaklar hem de intihap bir dereceli yapılac k. 
cleni et aleminde alkış kazana-

~~k 1~~~~sr'!f?:k ~:d1!~~~~~~ llBD1ıııııııııııı::n111uıınınm111111111ınm1111111111111111111111111111ın11111111111m11111111ınmttnm111ıııı1111ııuınım~ 
hap hakkını veriyor. Gerçi, = 'reşkı•ıatı esası•ye 
1'ürk kadını son inkilaplar es~a §i .1 • 
~ında içtimai haklarından bır := d d •ı 
Çoğunu kazanmıştı, fakat, ~e- -~ k unun a ta l at 
nüz siyasi haklarına ta:namıle an 
ınalik bulunmuyordu. Eger, r:-
ni Belediye kanununda.kendı~ı- ~ -

Islan bul 
hudutları 

Yeni şehil hahkında
ki raporu 

Olsaydı Türk kad~a. ven- ;; ır.ıe us ıntı a l ır ereceıı l'illlget meclisinde "Sefa,, 
ne siyasi hakkı da venlmemı.ş ~ 'Al b, • •Jı b b • d 1.• 

1 len içtimai hakların, hurnyetle- == l k k d l kelimesi 
rin hiç bir manası kalmıyacak- ~ 0 QCQ Ve a ln ar etrafında Münakaşalar 

tı. k . imeb 1US intihap edi/eceklerdir.i_ Vilayet umumi meclisi dün 
h Z!ra kadın avukat olaca t~d- ~ 1 Hacı Adil Beyin riyasetinde 
ekım olacaktı; memur ve i=i 5 (T 1 f ) B' k .. 1 k d toplandı 

Car olacaktı, fakat bulunduğu Si Ankara, 2 e e .onla -. _ır aç gun ewe a ~n: !!!: .• • • . . 
§ehrin, hem iresi olduğu kasa- ;::;. Jarımızın ~9~~ s~n~.sı .~eb ~s mtıha?.a!.ında. rey sahı~ı !j Vıla.yetle E~anetuı tevhıdı 
ban ~ "şlerine karı~mak El olabilmelerı ıçıo onumuzdehı sene Buyuk Mıllet Meclı- ı dolayısıle beledıye hududu da-

m umumı ı • """- . • · k d b b d"I" hT d kil · d saıoh· · d mahrum buluna- -== sinde teşkılatı esasıye anunun a u ususta ta ı at 1 ın e teş · edılecek okuz 
,.. ıyetın en !E3 b'ld" . t" kaza ·ı .d l taktı ve bu hal onun hayatında, = yapılacağını ı ırmış ım. e; ı e yenı en teşkıl o una-

hiç şüphesiz ki, acayip bir zıtlık § Bir gazete bu haberi tekzip m-ıksadı ile bunun şimd: k "=" cak olan tam t~şckktillü nahı
teşkil edecekti. ~ bir temenniden ibaret olduğunu yazmıştır. Evelki haberimi a yeler hakkmdakı rapor okundu. 

- [5 teyiden haber vereyim ki, intihap kanunu tadi atı hazır- ~ Geçenlerde bu raporu aynen 
. Zaten, Tiırk kadını u~umı R!.= la"maktadır. Bu tadilat öııümilzdeki sene M .. clise i neşretıniştik. Vilayet meclisi 
ışıe.-e karışmak _h?kkını 

1
a

1
ma- ;;;__~ verilecektir ~ de kaza ve nahiyeler teşkilatı-

ga ç-:ıktan layık ıdı. Anac o u ve s · . . b' d · n ayne k b ı · R . . k b e sehir ~ Tadıliıta göre ıntıhap ır erecelı olacak ve kadınlar - 1 n a u ettı. 
leu'mdelının b~zı adsa daavva t"akip § meb'us intihap etmek ve meb'uş intihap edilmek bak- - İstanbul mülki teşkilatı ka-

nn e malı.teme e == . k d T k'la · k ~ 1 eden ~azarda ticaretle meşgul ~ kını haız ~la~a larddır. 1 _eşdı tbı esasıye an~~umuzdu?1 1 
nunun?1 ~sas 0o ac?~ olan bura~ 

ola ' "hl 1 ·matathaneler ~- 10 ve 11 ıncı uıa e en e u esası temınen ta ı poru vı ayet ahılıye VekUetı-
n,tezga arca, ı = il · ne gônderecekt" 

de amelelik eden Türk kadınla- == cd" er •tı•. . . . , 1 • §!!. ır. 
rın . . t 1 vvelı'nden § .ılarımızın hikım olabılmelerı mes e.esı de ı CÜMHU l O 

ata yırmıo uz yı e = -Y:. • kt d' ı R YET KÔY 
beri rasgelindiği gibi, bunların tetıl'.- edılme e ır. . . ı 
ınuharebelerde askerlik ettik- ~ Kadınlarımı_z yem ~anu:ıla _beledı.ye azası ve bele- j _ Be:,:ko~-~azasına tabi ÇaVUŞ·· 1 

Darülfünıın 

Divanda yeni kadro 
görüşiildii .• 

Dişçi mektebinin kadrosu 
nasıl olacak? 

Darülfünun divanı dün mü
derris Dr. Neş'et Ömer Beyin 
riyasetinde toplanmıştır. 

Bu içtimada, Darülfünunun 
yeni kadrosunu mevzıru bahse
den bazı müderr:sıer son günler 
de vakı olan neşriyat dolayiıri
le vaziyetin ne olduğunu Darül 

ÔmrO tabitnin kaç sene o/dulu hakkında bıze aşağı yukarı bır , İkır 
vtren Şişli ermeni kı bri tanınu bir nazar 

Kaç sene yaşayacağız ? 
.. IZll..:! .... llCIJEmllllll:lilllllOil5m ...... 

Tabii ömrün 
olduğu 

65 - 70 arası 

anlaşılıyor .. 

Doktorların için.den çıkamadığı 
sualin cevabını bir 

kabristanın defteri veriyor !eri ve biitün cephe ardı hizmet 
3 

cliye reisi olahı~eceklennden C::umhurıyet Hl k Fırkasına - 'o~l~ 9ıft~ıgmde Cümhurlyet kö 
!erini Üzerlerine aldıklan da § aza o:abilmelerı esası da tetkık olunmuştur. yu ısımlı hir köy teşkili kabul 
Cok görülmüştür. Bizde .t~pra?ı 1 Fırka nizamnamesinde " herkes aza olabilir ., kaydı ii>l e~ildi. S_ilJvri dahiilnde de üç Birinci Hukuk mahkemesi or-
Üren, tohumu atan, e.k~nı ?ı- mevcut bulunduğundan ':laik Fırk1 sına kadınların aza _ koy teşkılı kabul olundu. taya mühim bir mesele at ti: 
en de kadındır. Bu ıtıbar ıle §il olabilmeleri için bir manı kalmamıştır. I!!! GÜ "Bir insanın vasati ömrü ne-

°fürk kadınına Türkiyenin en -
1 1 1 ,. ZELADA <lir?" Bu sual kaç güııdenberi ı 

ühim istihsal amillerinden bi- ıııııınurnAHlllllOlllllUHll!lnlllllllHHlllllHllllllllUllllllıllllllUlllll!lllllli~ K!llıı ı WW!OO!Rlllmll p d"k k . . Darülfiinıın Emıni !l't~ct Ôıntr Bty doktorları biribirine kattı. Ga-
. . . • 0 • en ı arşısında Pa Jı ıs- · 1 k k d 1 rı nazarıyle de bakabılınz. nun M b d .1 1 A. k • • t k 1. m· d ki d . . . d . • fü • zetecı er, apı apı o a§ıp ma-

içindir ki yeni Belediye kanu- u·· 8 1 em a ÇJ 1 e }- , ı°:. c a(Sanfm) ~mım, ~~md·ıı n~n em~ninden öğrenmek is- lumat toplamağn cnlıştılar. Fa- ı 
• J"h" . encumen a a ısmın '"'"' ı temı ·lerdır ka iri b b 1 i 

lllında bu liyakat ve .saeda .,ıy~· f • • • Af• b • 9 • d • k etmiş ve Dahiliye Vek ieı::nden • _t_.. mvse l! c~ap uhupkkıverde-
resınen tasdik ve tekıt ıırnş IihlZI ınaya , r 1 isti tm"t' v~·ıer fa) Neş'etÖmerBey ıbirlnsnnım= as~ vrntır .~na 
olu . • • . ~a? e ış ı. a _ a , ·· d · . • . 

1
mahkemenm verecegı hukme de 

yor. ıTs~ının !ürkçe olmadıgı~ı ~r; rr.1.ul eı::n~ v~ ı;ıualllımlebrın dteesd .• 1il olabilecek ortada bir istatis-

Avrupada kadının sivasi hak- urkçesınin bulunmasını bildır sur erını mucıp o an u e ı- t'' 1 l"k d 1 "k' , · · kodu! k d · · · he ·· · ı.~ o maması a a a ar an su u-
a d " yerler pek .\ • kJ · f' · - mlstır. u a ro ışının nuz ın- b ._ 
rının tanınma ıgı t na te 1 lll1 iZi - taç ed'l d'". . k d onun ta mec ur ettı. 

Oktur. Bütün hürriyetlerin, bü- l ~ ' M"I . .. . d (S f ) ı me ıgını ve a r - 1 . u kıye encumenı e a a kat'i şekli malum olmadığı için Şimdi, bu mühim bahis etra-
Ün insani hakların kaynagı 0 - şaya l l l yerme (Gtizelada) koym~ştur. çıkan şayialarda ehemmiyet fmda senelerdenberi tetkikat ya 
an büyük Fransız inkıl.?b~nda. , ı Bu h~susu reye ~oy~ reıs Ha- vermemek Iazımgeldiğini söy- pan zat zuhur etmiştir, 
ahi kadının hakkı ve hurrıyetı l ll l .. J 'l,a J.· n l'C g(')' l'() 1·1·. cı Adıl Bey demıştır k~: 1 . . K .k Ad'l Ef d" . . . 
Üphemdi.İngilterede kadınla· ,, ~'. <; em ıştır. arnı ı en ı ısmını 

ın, daha düne kadar, intihap 1 d" "-;.~ence (Sa_fa~ daJürt~e- Dişçi mektebine Emrazi es- (Mabadı 2 inci sahifede) Karnik Adil Efendi 
akkı ı' rı'n ne mücadelelerde. bu- - '• '' '" ·- ır, urkC\ele~mıştır. ete ·ım na d · · 1 Lozanda tahsil -------------------

" (safalar geldi:ıiz), (Allah safa- .. n eDrsı ıçK~ E t n-yln 
Unduklarını ve hükumetlen ta- goren r azım sa <><: 

f B·t raf a"" za da lar ve şiraıar versiıı> gibi cum- .. t h · 1 k ıb· ha'ckın afından ne kadar cevr ve ce .. a- 1 a L Jel . d . .. 1 . LCıg t b mu a assıs o ara ce ı "' -
a maruz kaldıkları hen. uz en aıma soy erız. a U-ı d k" T. f k'"lt · de a dün 

B d kabul edecek,. nun menşcini başka gösterse' ~ ı. ıp .a .u esı ar". -
ttıimizin hatırasındadır. ız. ~ bile ben Türkçeden başka kabul kıı dıvan ıçtımamda tasvıp <>-

ise kadın hak ve hürriyetlerını 'etmem. Fakat Vekalet bulma- lunmuştur. 
de\>Jetin ~Jinden vuruşmaksızın, 
liidinmeksizin zahmetsi.zçe al- İtilafın imza v _ tasdiki mıştır. Binaenaleyh (Güzelada) Bundan başka bir de protez 
Ilı, Bu hadise Türk kafasının, teahhür edecek.. olarak reye koyuyorum.,,. Neti- mütaıhassısı getirilmesi takar-
~İirk zihniyetinin ne katla: ge- c1..de Güzelada ismi kabul edil- rür etmişti.r. 
llış, ne kadar liberal oldug~nu 11.ıı.dye V.kili 1H·fik Raşıo Bey di. FIKARAYA KÔMÜR Disçi mektebinin yeni lkadre>-

<ı açık bir misal şeklinde ıs- ATİNA, 25. (Apo.) - Ankara Yunan sefiri halledilecek me su 5 muallimden miiteşekkil <>-
at eder. seleler hakkında Türkiyenin noktai nazar ve teklifatım hari- Arnavutköyünde Lfıtfiye ma Iacağı, asis.tanlar miktarının da 
Türk milletine, bir defa dah_a, ciye nezaretine uzun bir telğrafname ile bildirmiştir. M. Poli- hallesindeki emlak bedeli ica- beşe indirileceği söylenmekte

bu Yüksek hasletini, bu asıl hroniyadis bu hususta Tevfik Rüştü B. tarafından kendisine resinden fıkaraya kömür tevzi <lir. 
eciyesini göstermek fırs_a;ını tebliğ edilen Heyeti vekile mükarreratını da isar ediyor Sa- edilmesi teklif ediliyordu. Vila-
Crdiği için Dahiliye Vekı~ın~ lahiyettar menabiden tebliğ edildiğine göre Türkiyenin tekli- ! yet makamına havale olundu. Bazı vekalet ve dairelerden 

\>e mesai arkadaşlarına s_amım .. ı- fat ve tadilatı şayanı müzakere görülüyor. Teklif edilen tadil§- MASRAF BÜTÇESl muayene ıçın gönderilen me--
1 ··h· · · ··b d"I I"k ı · · · T' · vaddan taıhlil ücreti alınması da _et)e ttşekku"'rü bir vazıfe b. ı ı- tın en mu ımını mu a ı em a mese esme aıttır. tirkıye bu 

k 1 h kkmd b. fi f <l ·ı k k 'k· Divanca tasvip olunmuştur. 
ız. 'rürk demokrasisini te ıt ve mese e a a · ıtara ar tara ın an ven ece arann ı ı ta- Masraf bütçesinin de müza-
edvin eden vesaik bunu~la t~- rafı bağlamamasını, fakat istişari bir mahiyette olmasını ve bi- keresine başlandı. Umumi mec- Yeni Darülfünun kadrosu mü 
a~ olmuştur. Eski de".ırlenn taraflar bu iştişari kararlarını verinceye kadar itilafnamenin !is, muhasebe, maarif, yollar, nasebetile yaş itibarile tekaüt 
luın ve cehalet izlerinın en imza ve tasdik edilmemesini teklif ediyor. Salahiyettar mem- kısımları bitirildi. lüğe istihkak kesbeden müder
nuncusu da bu suretle kökün- balara göre Türkiyenin bu yeni teklifi tamrke muhtaçtır. Zira Maarif bütçesi barem, kıdemı rislerin tertip ha.ricind~ ~ıra

en kazılıp gitmiştir , bu teklife bitaraflann rolü istişari bir mahiyete indirilmekte ve zammı, sükna bedeli münase• ', k.ılrn. ası _da Maa.nf vekaletın.ee 
meselenin halli. fasli iki Hükfunete bırakılmalotadır. Fakat iki d ed 1 e<l dik 

y AKUP KADRl tarafın hüsnüniyeti maHlm olduğu ciıhetle iki tarafı talmin ede- betile geçen seneden 150 binli- ta ıl ı en proJ e nazarı -
ceknihai ıbir çarei hal bulunacağı hak>kında burada mutlak 
bir ni'kıbinlrk hükumfermadır. 

Hariciye nezareti mahafiline göre ·bitaraıflar vaki olan nim 
resmi istimzaç üzerine hiikfımlerini.n istişari olmasını kabul edi 

ıa fazladır. kate almmışıtır. 

Komünistler Kütah'la valisi 

• 

Feci cinayet 
Üç arnavut iki hab
zımalı öldiirdill~r Gazi Hz. nln 

ızmlrdekl 
heykell 

ANKARA 25 (Milliyet) -
yorlar. Kütahya valisi Fevzi Bey Ve- Katiller kartı. cinayetin Yukarıda cinay..ıln yapıldı/ı ıııa· 

M. Venlzeloson beyanatı DiJrt Bulgar t~vhlf kalet emrine alındı. Yerine sa- milrttllbl yakaland• hal; aşafıda maktul Raa l-."f, 

.lazj heykelini inşa edecek <>
n İtalyan heykeltrraşı Sinyor 
a~onika İzmire gelmiş ve Be-
ıyc reisi muavini Adli Bey 

tiı~ediye erkanı tarafından 
S , 1 edilmiştir. 

1 a~. atldJ.r refakatinde bir hey 
rı ~_unıunesi getinniştir ki, 
~1!1tıne, Gazi Hazretlerini, 

ı taaruzda · 

· ;a. o.rdular, h;definiz Akde
ır ıleri. 

!{ • 
c~lltl.ası verirken göster-

dlr H k l" .. recdi • ey e ın resmım 

la1ct!~ru:a. Nümune, kaba 

Yunan başvekili M. Venize
los Türk-Yunan dostluğunun 
lü~ ve vücubu 1h~kkında iti
deki ıbeyanattıa bulunmuştur: 

- ~sözu kısa keseyim. Har
bettik. Mağ!Qp olduk. İçtinap 
etmek istediğiniz. . ~nadolu 
rumlarınm mübade~esı~ ~~ 
ettik Mübadil ahalıyl ıskan ı
çin Szim fedakarlrklara katlan
drk. Müoadeleye tekrar başla-

k iıstemiyoruz. Rum mesele-
'lla -·ı R si artıık mevcut degı · U:U un-
suru Anadolu<la bulundugu za
man hattı hareketim imperya
nzın ile ittiıhanı ediliyordu. 

bık Manisa valisi Nusret B. ta- Diın sabah saat 6,5ta, Un.ide peyda oluveren bu adaml~r, 
Fakat şimdi ki Anadoluda edildi yin edilmiştir. kapanında feci bir cinayet ol- aynı zam~d~ tabancalarını ıkl 

rum kalmaml§trr, böyle bir şey Komünistlikle manıun ol- muş, ve iki kişinin ölümile ne- ortağıın gogsune <l yayarak ba. 
yaparsam bu İttiham bihakkın .mak üzre bir kaç gün evvel tev . . ticelenıniştir. fırıyorlar: 
doğru olur. Asırlarca süren mü ,kif edi1rn rl'irt Bulgar hakkın- htıP111ek ısterle.ı;. Fakkakt za.brta Bu feci cinayet hakkında - Davranmayın! 
cadelelerden sonra müttefik o- '"lki tahkikat de er zaman muteya ız ve ıcap _ tahk'kat udur· 
lan İngilrtere ile Fransayi misal aın etmektedir. eden tedabiri almış bir vaziyet- Y0~ptıgUım~z ~ k" se6ze h;- Selami ve Riza, eski düşman 
olarak alınız. Bilhassa mu··ue- f te olduğ d n h hang' bir ha ı un, n apanm a ı !arını karşılarında bu vaziy tt \faaına ih mese k bunl a e

1
r 1

• k~ Jinde, kabzımal Seiami, hemsi·. .. .. . k km 
1 

«;. c 
fikten ziyade düşman olabile- e henüz bir zan-

1 
re kette pu 1~nma .. ad~n.~ Şııt;f"Bn re zadesi Rıza ile işe başlamış- g

1 
oruve

1
nnce or . uş ar: telaş-

ceği söylenen İtalya ·İle Avus- lan ibarettir. : yo tur. o ıs m.u uru e~ı. . · tır. İki ortak. dükkiınlarını tan anın~ a; ~e g.ayn uurı olarak 
turyanm misalini görünüz. ·omu··ru"stler da de bu hususta bır muharrınmı- . ·ı - 1 k G'.lh kendılennı müdafaaya kalkış . . .- , ze. z•m ı e ugraşır ar en, u ane .. . • 

Bizim mcmleketlerimiz için na kendılen ı- ' · hastahanesi civarındaki bah e-- lmışlardır. Bunun uzenne Sahr,, 
de niçin ayni ıha! vakı olmasın ·in bir yevmi "- Hiç bir mühim hadise , 1 d b' . . al 'b' ç tabancasını ateşlemiş ve Riza-
ve niçin dost olmayalım? İkti- nahsus addet- yoktur. Bir kaç Bulgar hakkın- : er. en_ ınnın s ll 

1 bulunan yı, cansız hir halde yere yuvar· 
sadi ım:nfaatlerimiz ıbiribirlne ~ ·ıderi bir Mayıs da hasıl o!an zan üzeriııe tahki Raıf a.g~~m yana malan başla Iamı!jtır. 
zıt değildir. Bilhassa İsmet 

1 

ünli yaklaştığı kat yapılmaktadır. Bir Mayısta nna dıkılıyor. Bunlar Fettah, Digerleri de Setamiye hücum: 
Polia müdürü zamanlarda ken ıhiç bir hareket olmasına imkan Hasan, Sabri isminde üç kişi- ederek ağır surette yaralam11-

(Mabati İkinci sahifede) Şerif B. dilerinden bahset yoktur". Demiştir. dir, Birdenbire dilkkhım önün- !ardır, Seiami. Cerrahpaşa ha. 
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Daha ilk günden 
Almaıı tehdidi .. 

t l (apltiilasyonların ilgası Alman sefirini 
. hiddete getiriyor- Rusya Almunga ile 
( aleyhimize sulh mii yapacaktı ?-Ya 

1
4 Almanya galip gelseydi !? 

oaron Wangenhe.im Babıali-' 
n notasını alır almaz derhal 
drazamın yanma koşuyor. 

endisine danışılmıyarak böy
miihim bir karar alındığın
n şikayetle söze başlıyarak 
i taraf arasında mün:ıkaşa i-

. ı dedikçe son derecede hid-. 
· etleniyor, ve: 

ıngiliz-Mısır müza
keratı başlıyor. 

Kahireden yazılıyor:- Baş
vekil Nahas paşanın riyaseti al 
tındaki Mısır heyeti ayın 20 in
ci günü sabahı Londraya hare
ket etmiş~ir. Mısır heyeti gider 
ken ehaF tarafından pek büyük 
tezahurat yapılmıştır. Mısırın 
istikbaline İngiltere ile bundan 
sonra cereyan edecek münaseba 
tına teallfık eden Londra müza
keratı Mısır efkarı vmumiyesini 
son derece alakadar etmektedir. 
Londrada müzakeratın ne ka
dar devam edeceği kestirilemi
yor. Ancak malüm olan bir sey 

1 

varsa müzakerelerin hayli çetin 
o lacağıdır. Mısır gazetecilerin
den bir heyet de Londraya hare 

ı ı - Eğer bu hareketinizden 
' olayı İngiltere donanması 

İ. 
1 
ana~kaled~n geçerek İstanb_u- 1 / gelırse sıze yardmı etmeyız, 

1• ,' tifolu bozarak ve heyeti as
{ eriyeyi de alarak çekilip gide-
, f m, ~emeğe kadar varıyor. Halil Bey 

' ket ett;. Nahas paşa heye~i Len 
dra sevahatına cıkmadan evvel 
Sudandaki İngiliz valisi Kahire 
ve gelerek Başvekil ile görii~tii. 
Bu mülakat hakkında bir takım 
rivayetler çıktı ise de ciddi bir 

1 1 Bu meselede kendisinin ev
. elden haberdar edilmesine bir vafakat edebileceklerini,, söyle

~'ı aecburiyet bulunmadığı, ara- mişler. 
jt~ ittifak bulunmasının üze- Esasen. ta.rafımı~dan c~ddi-

( ' imizde Almanya tarafından yet ve samırnıyetle ıcra edılme
~ ı ~ ıir vesayeti tazammun etmi- yen ve nasıl olsa akamete mah 
1: 1 ıeceği söylenmesi üzerine se- kum bulunan bu müzakerele
! Jl• ı ir büsbütün çileden çıkıyor. rin mahiyeti bir iki satırla hü
ı •;~Bu hareketinizle bütün düŞ- lasa edilebilir: 

· ı 1
1 
ıanları aleyhinizde birleştirip Bizim taraf, yani resmi hü-

. · ~ir mucize yapacak_sınız. Belki kumet değil, Enver Paşa ve 
1 rlmanya d~ ~usya ıle elele ve- Jalat Bey başında olmak üzre 
11'1 erek aleY'.~zde_ sulh yapa- siyasetimizi idare edenler nasıl 

iı", aktrı.,, gıbı tehdıtlere kalkışı- olsa bir gün, harbe girmek az-
1,ı •· or 1 minde bulunduklarından İtiliif
ı · (> Bu noktada hatıra şöyle bir çıların başlıca taleplerine, Al
~.:f nülahaza gelmemek mümkün man heyeti asgeriyesini ve 
fı· eğildir: (Göben) ve (Breslav) in müret 
. · Eğer, başta Enver Paşa ol- tebatını Almanya:l'.a ia~e etme-

' ; •
1 

• .3k. üzre, ~izi büyük harbe ~~- ğe razı olmalarına ımkan yoktu. 
klıyenlenn umdukları gıbı İtilaf zümresi de Umumi 

şey öğrenilemedi. Hatta SL'<lan 
meselesinde Mısır lehine mü
sait bir vaziyet alınacağı b' !C sö 
ylendi. Lakin ortada kat'i bir 

ÇI ıAlma?ya çabuk ve kat'i bir ~u- harbin başlangıc~danberi, Al
;'. ızaf:eny~t ~zana.rak A~rupa ış- manya ile aramızda birtakım 

1 derme hiikım k~sı.lseyd~ Acaba taahhütler bulunduğundan şüp- N.ıhas Paşa 
l' Osmanlı devletının halı ne olur. he etmekte olduklarından [Pa- şey yotkur. Londra ıniizakeratı-

r, ı du? · ris sefaretinin, evvelce görülen, nın ne olacağı merakla bekleni-
t i Kapitülasyonların kaldırıl- 12 Ağustos tarihli telgrafname- yor. 
' l masına teşebbüs sıralarında dik si] metalibatımızın kabulü için ---·---

ıti celbeden diğer bir hadise behemehal Almanların mem Franaada J .:e 13 eyllıl tarihli İstanbul ga- leketlerine iadelerini şart koş-
\ . zetelerinde İttihat ve terakki mak istemişlerdir. Hatta mü- ll.f H 1 · 
o/ • • • "uh d · ınme. anau nıese eşı 
1 ; merkezi umumısının u u a- zakerata Halil Beyin memure-
... t'.kamn ilgası münasebetile dilmesinden evvel "bütün iste- PARlS, 24. A. A. - M. Peret 

tebrik telgrafı gönderenlere diklerinizi kabul edecek olur- nin hakimlerle vuku bulan mü
teıekkürlerinin iblağı husu- 1 sak siz de bitaraflığa hakkile lilkatı müteakip Madam Hanau 

l,lj~ 1 sunda matbuatı tavsit .ettiği- riayet ederek Almanları iade e-ı un Saint-Lazare hapishaneı;irı-
" ne,, dair bir tebliğ intışar et- decek misiniz?,, şekline..~ vuku- de müşahade altında bulundu

'[, ı ıiş bulunmasıdır. Sait Halim bulan suallerine kat'i ve sarih rulması tahtı karara alınmışt ·. 
/ ;. ı~abinesinin resmi fa~liyetinin bir cevap verilememiştir. 1 Geçen Cunıa evrakı ittiahamiye 
t f Lir kukla oyunundan ıbaret ol- O 

1 
d 1 . . Al yi taıızi 11e memur müddei u-

d • h k"k tt h""k' et· sınan ı ev etının man- • . . . h . >" uguna, a ı a e u um ış-
1 

.
1 

.h kı • . 
1 

• mumı rnuavınının yazı anesm-
1 · !erinin gizli eller tarafından i- ara ı 1tı ·ı~f nafi~lan~ 

0 mbagha ça- de 'bir takım vesaik kaybolmuş 
dare olundug· una bu teblig" de lışan tı a se r erı, a usus tu B 1 1 d ""dd . 

ı H ı·ı B · .. k ı r. un arı ça ana anı mu eı 
•I yeni bir delil teşkil etmez mi?. a ı eyın muza ereye memur • . . . d 1 b 
ı edilmesinden sonra, faaliyetle- uınumı mua~ının ° a ı~m 

•
1 I Bu istıtratlan uzatmıyarak rini yalnız bu murahasla gö- anah~ar~nı adlı ye nazırına g· .n-

, İt~laf~ılarla müzakere bahsine rüşmeğe hasretmiyerek başka dermıştır. . • 
11 donelım: vasıtalara da müracaat etmiş- 30 mı/yon frank 

,ı 1 
Kapitülasyonlan.n ilga~ı ka- lerdir. PARİS, 24. A. A. - Mebusan 

lı rarn:ı~ İstan~uldakı .sefırlere Cemal Paşa merhumun hatı- meclisi 582 mevcudunun ittifr 
Jı 1 te?~ıgm~en b~r kaç giln sonra ratında hikaye ettiğine göre bir kile cenubi Fransa felaketzedt 
· 1 1 t;!.ıf zumresıle devam ed~~ akşam üstü Tarabyada İngil- !eri için 1 milyar franklık b:r 
''' muzakereıe:e. 16 Ey,lillden ~t~- tere sefaretine çaya davetli bu- kredi kabul etmiştir. Şimdiye 
·ı,~ bar~n Meclısı meb 1:1~an reısı lunduğu sırada sefir Sir Louis kadar dercedilen iane miktarı 

Hanı. Bey memur edıl~yor. Me- Mallet kendisine sormuş : 30 milyon 251 bin 312 franka lıa 
selenın bundan sonrakı safha- ---- -· li • l kt d 

ı ~ !arma dair bildiklerimiz pek ek- - Bitaraflığı hakikaten ve g 0 ma a ır. 
siktir. Yalnız Rusya sefiri ta- harbin sonuna kadar muhafaza M. Briandın beyanatı· 

- rafından mükiimetine gönderi- etmek için ne gibi menfaatler 
1) len bir telgrafnameye göre Ha- temin etmek istersinl't?. PARİS, 25. A. A. - Hariciye 
, !il ve Talat Beyler "iktısadi ka B h . b S d bütçesinin 5.yan meclisinde mü 
, . . • .1 k bul 1 a nye nazırı ceva mı a - k . d ıh . . · pıtiılasyonlann 1 gası a o u 1 ··ru . t l'k t . za eresı esnasın a ancıye na 

ııursa adli kapitülasyonların razS~taHgolimşmpege .
1
a 1 -~ mkış, zın M. Briand Londra konferan 

. ..dd .1 ve aı a aşa 1 e muza e- d F b"' ü 1 
I ' bır mu et sonra ı gasma mu- tt'kt 8 r Osm 1 d sın a ransanın üt n mem e-re e ı en on a an ı ev· k 

1 
. . 

1
• . . 

ı•uımuımıuııııııuıınıımıınıuıwııWHHIUJnıııııınııR- 1 t' · bit f k 1 k . . k et erın C1l1nıyet ve se ametını e ının ara a ma ıçın oş- . d e'k b' .. 
tahanesinde ölmüştür. Hadise- tuğu şartlan İngiltere sefirine temın e ec ır muşareket ve 

lı '. yi bahçıvan Raifin tertip ettiği bildirmiş: tesa!1~t. te~.i~~t~ v~ouda. g~tiril 
söylenilmektedir. Bu şüphe Ü7e mesını ıstedıgın1 soyleımştıc. 
rine Raif aranmış fakat Beyko- "Kapitülasyonların ilgası, 

' 7a kaçtığı anlaşılmıştır. Raif tu adaların istirdadı, Mısır mese- Hindistanda 
tulmussada diğerleri henüz ele lesinin halli, dahili işlerimize 

ı geçmemişlerdir. Rusyanın müdahelesine Fransa Gandi'nin arkadaşları 
ı ve lngilterenin filen mümana-

Öğrcndiğimize göre, il,i sene 
' C'vvel, Selami ile Raif arasında atleri.,,. 

(Devamı var) 
1, hir kumar meselesi yüzünden 
ı l·avga çıkmış ve Selami arkadaş 

larile beraber Raifi dövmüşler-
Jir. İki hafta evvel de tekrar 

hir münasebetle kavga etmisler 
<lir. Bu eski kavgalar, Raifte 
derin bir kin uyandtrmı!!tır, Ra
'f'in bu eski kin yüzünden hadi-
evi tertip ettiği zannolunmak

"ır:lır. 

Tahkikat devam etmek dir. 
ı '(atillcrin yakında derdestleri 

:' l:uvvctle ümit edilmektedir. 

Avrupa ve Amerika arasında 
hava yolu 

NEVYORK, 25. A. A. - Na
tional City Company müdür
leri M. Eckener ve M. Charles 
mitchell Avrupa ile Mütahhi
dei Amerika arasında posta ve 
yolcuların hava tarikile nakli 
için mali veıhavai şirketler\• 
kontratların imza edilmiş oldu 
ğun ubeyan etmişlerdir. 

BOMBA Y, 25. A. A. - Gan
dinin arkadaşları arasında ha! 
talrk çıkmıştır. Bunlardan 18 i 
sedyelerle geri gönderilmiştir. 

ispanyada · 
Yeni bir fırka 

MADRİT, 25. A. A. - Dikta 
törlük idaresi zamanında nazır
lık etmiş olanlar dün bir toplan 
tı yapmışlar ve meşruti kıral
lık namile bir fırka teşkiline 
karar vermişlerdir. 

Troçkl 

'rroc;l(i hasta 1111? _ _.., __ _ 
Moskovadan yazılıyor:- İs

tanbulda bulunan sabık harbi
ye komiseri Troçkinin ağır su
rette hasta olduğu gelen birta
kım mektuplardan anlaşılıyor. 
Bu haberlere göre Trocki ciğer 
!erinden muztarip olup ik' haf
tadanberi ya'~ağmdan ~ıkma
makta imiş. Kendisi artık fikri 
surette hiç bir faaliyette bulu
namrvormuş. Söylentliğine gö
re Trockinin Avmp;ıd? bulunan 
dostları kendi•"nin Fnnsa veva 
A lmanvNhı tedavisin;.n temini
cin teşebbüsatta bulunacaklar
dır. 

Mübadil emlaki 

Ordu 148900 kişi
ye indirildi _ ... __ 

LONDRA, 24. A. A. - .n-

vam kamarasında 605.000 lirn 
miktarında tenzilat icra edilmi:-: 
olan ordu bütçesini tevdi eden 
harbiye müsteşarı 148.900 kişi
ye inidirilmiş olan askeri kuv
vetin tedrici surette tenzil edil 
mekte olduğundan bahsetmiı:}· 
tir. Mümaileyh, hükumetin 
beynelmilel bir itilaf husule 
gelmedikçe bu kuvvetleri daha 
ziyade tenkis etmek niyetinde 
olmadığını açıktan açığa söyle 
mis tir. 

Mürna;Ieyh, muhalif fırkanın 
şiddetli al!<ışları arasında sol 
cen-,•un müfrit mensupları ta
rafından tevdi edilmiş olan ve 
umumi bir tahdidi teslihat icra 
sını talep eden t< '<rİPde münde 
riç nazariyeyi takbih ve reddet 
miştir. 

Makedonya ihtila.Icilarına 
karşı 

J)alıili ve vekaleti ,rcııi tcsl(ilat 
.. •' ~ 

Un 

l~\yil1atnı1ı l1azırladı 

üç Vilayet lağvedilecek 
valilerin sınıfları 

beşten üçe indirilecektir 
•••••••• 

ve 

ANKARA, 25. (Milliyet) - Dahiliye vekaleti yeni teşkili 
layihasını hazırladı. Layıhada kazaya tahvil edilecek vilaye 
!erle kalan vilayetlerin yeni !hudutları müsarrahtır Lağvedil 
oek vilayetler on üç tanedir. Cebelihereket Aksaray, Niğde, s· 
nop, Zonguldak, Gümüşhane bu meyandadır. 

Layıhaya göre valilerin sımfları beşten üçe indirilecekti 
Birinci umumi müfettişlik şeklinde dört müfettişlik daha i1h 
das olunacaktır. Her vilayette vali muavinliği ihdas edilec 
ve valinin gaybubetinde mektupçular vekalet edemiyecek m 
vinler vekalet eyleyeceklerdir. 

.l\lacar lıariciye nazırının 
Aııkaradaki. zi yarctJeri . 

ANKARA, 25. A. A. - Başvekil İsmet Paşa Hazret! 
bugün köşklerinde M. Valko cenaplarına hususi bir öğle yem 
ği vermiştir. M. Valko öğleden sonra Gaı:i çiftliğini ziyaret e 
miştir. 

LONDRA, 24. A. A. - A- Macar sefiri tarafından bu akşam Ankara Palasta M. Valk 
~~ }<a~aı;a~ında Ma!<edonya 1 şerefine bir ziyafet verilmiştir. Ziyafeti bir süvare takip etmi 

. . . . ıhtılalcılerının Yugoslavya to- ·tir 
( Bırıncı sahıfcden mahad ) prağına yapmakta oldukları · 

Paşa Hazretlerine gönderdi- bom!Jalı taarruzların tekerrürü Anka .. ~ cı·varında bı·r na··ma 
ğim ilk mektup ta da yazdığım ine mani olması için Bulgar hü- ı u 
gi.bi iki memleket arasında sa- kumeti nezdinde yapılan teşcb- ne ko··yü daha yapılıyor 
mimi dostluk beynelmilel pres- büsler hakkında irat edilen bir 
tijimizi tezyit edecek ve Avru- sü::ıle cevaben M. Henderson 
panın nazarında bizi yükselte- .İ.ngiltere hükume~inin Fran- ANKARA, 25 (Milliyet) _ 
celktir. İsmet Paşa ve Tevfik\ sa ve İtalya ~üku;netl~rile Ankara vilayeti dahilinde Ahi
Rüştü B. benim gibi düşündü- bera~er Sofyada~: ~efırl~rı v~- mesut nümune köyüne müşa
ler. Bütün bunlar bende bir ta- sıtasıle Bulg~r hukumetıne la-' bih ikinci bir nümune köyü te
havvül hasıl oldu!i;unu değil, zımgelen _nasıh~~larda. ~ıultın- sis edilecektir. Bu köy Malikö-
fakat zamanın icabatına bir mil muş oldugunu soylemıştır. yünde kurulacak buraya da di-

muhacirlerden olup ta muva 
katen Maliköyü civarına yeri 
tirilmiş muhacirlerden elli h 
ne kadar tefrik edilerek bu ye 
yapılacak nümune köyüne i 
kan olunacaktır. Bunun icin 
layet iskan müdüriyeti tahsis 
istemiş ve iskan umum müd 
rlüğü tarafından bu iş için 

tabakati gösteriyor. Zamanın ğer nümune köyünde olduğu 
icabatına tebaiyeti bilmek, eş- gibi, muhacir yerleştirilecektir. 
has için olduğu gibi milletler Yeni bir rekor 
idn de lbir zaruret, bir vazife· 
dir. 
Tüı'k-Yunan itilafının tee:h

hürü imı:ası tali bir meseledir. 
İki millet arasında nihai itila
fın hu ulü için bitarafların mü
zaheretlerini izhar ve hüsnüni
yetlerini ibraz edeceklerine ka
viyen kaniim. Bir ay sonra An
karada bulunacağımı ümit edi
yorum. Her şey zamanın ahval 
ve ~caba tına tabidir. Bu seyaha 
tı f zmit takrile yapacağımı ü
mit edivorum. En kısa yol bu 
değil mi? -------

Altın isti hsaliı tı 
LONDRA, 25 (A. A.) 

Transuvalin 1930 senesi altın is 
tihsalatı 44 milyon 236 bin li
raya baliğ olmuştur. 

Alina mt.'klubu 

NEVYORK, 25. A. A. - Eu 
ropa Transatlantiği Atlas 0-
kyanosunu 4 gün 17 saat ve 6 
dakikada geçme'< suretile yeni 
bir rekor '.urmıştır. 

~--. -""". --

Son zamanlarda Bulgaristan bin lira tahsisat tefrik edilmi 
dan memleketimize iltica etmiş tir. 

Pariste kaçırılan ccneral Ktıtcy
})Of l{usyada İı11iş 

l\laruf ~la. ar n1üsteş- LONDRA, 25 .A. A. - Daily Mail'e Paristen bildiriliyor: 
riki geliyor K~nıınusaninin 23 ünde meçhul eşhas tarafından esrare 

.. .. .. giz bır surette kaçırılıp kaldırılan Parıisteki Ru:ı milliçilerin 
. M~car Darulfununu .. mude_r-1 reis. Ceneral K~teypo~un Rusyaya naklolunduğuna ve elye 

rıslerınden ve maruf musteşrık Lutıyanka hapıshanesınde mevkuf bulunduğuna dair Pa 
!erden _M:. __ Hug~ ~ndroş Cu- zabitasınca en kavi delail elde edilmiştir. Gazetelerin bir ço 
martesı gu~u. şe?rımıze g~lecek Rusya ile derhal münasebatm kesilmesini şiddetle istiyorla 
tir. Macar alımı Şarkta bır tet
kik seyahati yapacaktır. M. An
droşun İstanbulu ziyareti Peş
te Darülfünunu namına yapılan 
bir tetkikin Aksayı Şarkı da ih
tiva eden geniş bir programın 
ilk merhalesini teşkil etmekte· 
!lir. 

Türk ocrığının yıl 
dönünıü 

ANKARA, 25. A. A. - Türk 
Ocağının kuruluşunun Yil dö
nümü münasebetile bugün saat 
20 de ocaklar merkezinde bir 
çay ziyafeti verilmiştir. Şair E
min Bey bu münasebetle bir nu 
tuk irat etmiştir. 

Bavta:-i labııratuvnr •. 
ANKARA 25 (Milliyet) 

İktısat Vekilliğinin Etikte t 
sis ettiği baytari Iaboratu 
ların birincisi faaliyete ba 
mıştrı. -----···--
Kaç sena yaşa yaca 

Sefaretimizde parlak bir HıfSızsıhha layihası 
ANKARA, 25 (Milliyet) -

Hıfzısıhha layihası elyevm mec 
lis iktısat encümeninde müzake 
re edilmiştir. Encümende layi. 
ha hakkında izahatta bulunmak 
üzre Ziraat miisteşan İhsan A
bidin, Baytar umum müdürü 
Ali Riza Beyler bulundular. 

( Ririnci sıhifeden mabad ) 

taşıyan bu zat diyor ki: 

kabul .. • 
resmı 

parlak oı du ve 
bulundular 

, Resmi kabul pek 
Yunan ricali hazır 

- "12 seneye yakın bir rn 
det, Şişli Ermeni kabristanı 
yeti idare reisliğinde bulund 
40 yaşını geçen her adam 
vasati ömrün kaç sene olabil 
ği suali benim de zihnimi kıl 
lamaktan hali kalmıyordu. 
zun uzadıya tetkikat yap 

ATİNA, 21 (Milliyet) - i 
Burada ilkbahar başladı. Güzel 
günlerdeyiz. 

Türkiye sefaretanesinin gü 
zel salonlarında dün öğleden 
sonra parlak merasim yapıldı. 
Sefirimiz Enis Beyin refikası 
hanım gelen davetlileri kabul 
ediyordu. Atinanın siyasi ma
hafiline mensup olanlar, diplo
matlar, kibar ve zarif kadın- , 
lar hep bu merasime iştirak e- \ 
diyorlardı. Misafirleri ağırla- 1 

mak için her türlü hazırlıklar ' 
yapılmıştı. Bu resmi kabul öğ ' 
leden sonra 1 7 buçuktan 21 e 
kadar devam etmiştir. Bu gti
zel ilkbahar günü yeni ve zarif 
tuvaletleri göstermek için yeni 
bir vesile olmuştur. Hakika
ten ilkbahar modasının yeni 
güzelliklerine şahit oluyorduk. 

Yalnız parlamentoda cere
yan eden mühim bir müzakere 
hasebile Başvekil ve Maliye 
nazın, fırka reisleri bu mera
simde bulunmamışlardır. Fakat 
M. Venizelos'un refikası, Ha
riciye nazın, ve diğer nazırlar
la müsteşarlar gelmislerdi. 

Ankarada mezbeha 
ANKARA 25 (Milliyet) - Vasıl olduğum netice şud 

Şehrimizde yapılacak olan mez- Şişli Ermeni hastanesi 1860 
baha projesi kabul edilmiştir. nesinde açılmış ve 1860 serı 
Şehrin planına göre mezbaha- Ağustosundan itibaren ölü d 

ı.wıt!!l''"'] ı nm yeri tayin e~ilecekti~ .. ~.~- nedilmeğe başlanmıştır. 
sele ~eye~ Vekılede goruşul- Bugün tam 65 senelik rnş 
mek uzredır. si olan bu kabristana tutıl 
(J.azi Hz.nin heykelleri resmi kayıtlara nazar~ şirt1 
İZMİR, 25. A. A. _ Gazi y~ k~dar tam 17,152 kisi de 

Hazretlerinin şehrimizde reg- dılmış ,?ulunmak~?ır· _İste 
zedilecek .heykelleri hakkında b~ kat ı rakamlar uzennde, 
tetıkikatta ıbulunmak üzre bu- kikat yaparak anladım ki· 

ı raya gelmiş olan M. Kanonika kabristana ilk 20 sene içinde 
bu akşam İtalyaya hareket et- ~ı~le_nlerin vas.ati ~~- srı 
miştir. M. Kanontka Efes hara- ı ı~ıncı 20. s.~ne~:nde gomule 
belarinden aldığı büyük bir il- nn '"'.asatı omru 70 __ - ~.o. v~rı 
ham ile heykeli yapacağını söy teakip sene.l~'.de .~omulen ı 
!emiştir. Heykelin kaidesi kır- lann vasatı omru 65 - 70 
mızı mermerden inşa edilecek· arasındadır. Tabii bu netice 
tir. mi kayıtları muntazam oıarı. 

T · f nız bir kabristanda elde edl 
ı;nis Hey anı lStenogra ğine nazaran diğer kabrist 

ANKARA, 25. A .A. - Me- rın kayıtlarından dahi bir ~ 
Bundan başka Atinadaki clis zabit katiplerine mahsus ce elde etmek mümkündür 

bütün sefirlerle refiaklan bu- · f ıs_t_enogra.i kurs. u. nd_a evvelki Acaba bu S.i~li Ermeni. 
lunuyorlardı. Yunan Hariciye M 1 R K- p " d 
nezareti erkanı ile refikaları da gun ec ~s. cısı . az~ aş_a zarlığında K. Adil Efen 1 

bulunuyorlardı. Yunan ticaret Hazretl~rının huzurıle ıc~a edı- yaptığını diğer mezarlıklııı1 
len dakıkada 250 hecehk son mülenler' :le tatbik edere!< 

ve sanayi alemine mensup bir d · 'h d k' · ı d ,; k d . evre ımtı anın a atıp er en leketimizueki vasati örnrv 
ço avetliler de vardı. beşi kazanmıı ve kendilerine ser hakkında takrihl oısııı' 
. Çok iyi bir vakit geçirilmiş- tam istenoğr1 '§ehadctnamesi I ~ıalumat elde etmek kabil 

+·~ . 
l-W=l'1:Ill.litl' "'1:> ~ 1" l ? 
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l<azanç vergisi hakkı~da Halit Şazi B. 
Ticaret odasının teklıfi . .. . . 

iyileşti .. 

Otla, vergi~en 
şika)ret. etmıyor 

·yalnız maktuiye
te raptını istiyor .. 

• 
Bu suretle bir çok 

n1üşkilat 
ortadan ,,;alkacaktır 

- ---
T odası azasından Hacı Rtttp 8, 

HükUm.et tarafından, tüccarın kazanç vergisi kan~ı;ıunun tat
bikatı hak!kında:ki şikayetlerin ehemmiyetl~azarı ıtı .ara alm
ınaısı piyasada memnunyetle karşılanmaktauır. 

Ticaret Odası bu hususta hazırladığı son _raporu İ'ktisat ve 

kiletine göndenniştir. . .. .. . . 
Raporda, verginin cibayet tarzınd~ı ı;ıuşkulat dolayısıle 

verginin maktu şekilde olması temennı edılmC'ktedir. 
Raporu hazırlı yan Oda erka- den vukua. ~elen zararlardan_ ka 

nından Hacı Recep Bey bir mu- za~ v.ergısı alınması dogru 
harririmize demiştir ki: degıldır. 

- "Maliye müsteşarı Bey, Tüccarın binlerce lira fazla 
lllemleketin her tarafında tet- masrafa girmesini mucip olan 
kikat yaparctc kanunda tadili beyanname usulii kaldırılarak 
laznngelen cihetleri tesbit e- vergi maktu sistemine rapte
?en Mal.iye müfettişleri elbette dilmelidir. 
1cap eden izahatı almışlardır. 

Esasen Ticaret Odası bu bap
:a müracaatta bulunmuştur. 

Esas itibarile kazanc vergisi 
;ok değildir. Yalnız, cibayet 
tarzr, alakadarlar için pek çok 
l.izumsuz masrafları mucip ol
maktadır. Binaenaleyh beyan
name usulünü kaldırmak zaru
ridir. Buııdao başka, mahkeme 
kararına iktiran etmemiş iflas
lar ve uz !aşmalardan mütevel
lit zararlar kazanc vergisi tar
'hedilirken nazarı "\ikkate alın· 
tnaınası da tacirler; müskül va

' ziyete düşürmektedir. Halbuki 
böyle_meşkuk he-saplar yüzün-

Maktu olunca vergi miktarı
nı tesbit etmek güç değildir . 
Bu hususta, bütün tacirlerin va 
ziyet ve senrıayelerini yakın
dan biten Ticaret Odasının tet
kikatı esas tutularak vergi mi
ktarı tesbit edilebilir. Tüccar, 
vergi miktarını çok görmüyor, 
izalesini istiyor. 

Zaten vergisi en az olan 
memleket Türkiyedir. Binaen
aleyıh kanunda bu ciıhetler ?~r
piş edilerok yapılacak tad~lat
la mesele halledilmiş olacak- ı 
tır." 

Eyıpte bugun ıhtıfal Avukat A. Münip 
yapılıyo B. davası 

üstadın hatırası yad 
ve tebcil edilecek 

Asliye ve ağırceza 
mahkemeleri 

arasındaihtilaf çıktı 

Sığırtmaç Mustafa 
hastan·eden çıktı .. 

lnönü Yatı mekte
binde okuyor 

----
DarüHünun Tip fakültesi -- · Gazi Hz. nin Yalovada hi-

Dişçi şubesinin müessis veba- .. .. 1mayelerine aldı! 
nisi olan Dr. Hiilit Şazi mer- Darulfunun müderrislerin- Mustafa'nın te-
humun senei devriyei vefatı d~n avukat Abdurrahman M.ü: davi için uzur 
münasebetile bugün Diş tabip- ~p ~· hakkında kazanç vergısı bir müddetten- 1 

!eri cemiyeti tarafından büyük nı .gızleme_k, maddesinden müd- beri Şişli etfal 
bir ithifal terıtip edilmi~ir. 20 ~eı um~mılıkçe yapılan tahki- hastahanesinde 
sene evel memleketimizde diş 

1
at ganp bir safhaya girmiştir. bulunduğu ma 

tababetinin bir meslek halini st~bul ağırceza mahkemesile lilmdur. 
olmasına amil olan bu fen üsta- . ~~ye 1:11ahkemesi arasında bu Sığırtmaç Mus 
dınm Eyi,ptdci kabri başında ı d seb' nı.n ~~kikat meselesin- tafa tamamen 
cemiyet azalarile dişçi mektebi en ır ıhtılif çıkmıştır iyileşerek hasta 
heyeti talimiye ve tal.ebeleri Müddei umumilik Baro in- haneden çıkmrs. 
toplanarak kendisinin hatirası- zibat meclisine müracaatle in- tır. 
nı yad ve tebcil edece4clerdir .Bu zibati bir karar verilmesini ta- Çocuk, hasta 
müneeebetle, bu yüksek ilim a- lep etmişti. Baro meclisi bu ta- hanede kaJdığ: 
damının yetiştirdiği bazı mea- l~p üzerine tayini muameleye müddet zarfınd-. 
lekdaşları tarafından nutuklar 1~ olmadığına karar ver- tanınmıyacak de
irat ediler~ mesai ':'e faal~yeti rnış "..e m~ddei umumiliğin iti- recede toplan-

Sıiırtmaç 
Must•fa 

h<l'kkında ızahat venlecektir. razı uz_enne meseleyi tetkik e- mıştır. 
den Agırceza mahkemesi Baro' Mustafa, ilk tahailini gör-

Halit Şazi Bey, diş tababeıti
ni teais etrnelcJ.e k1ı lmamış, bu 
uğurda senderce çahşaraık ken
disini yı;pratmış ve iideta haya
tını vakfetmiştir. 

nun bu kararını refetmişti. mek üzre, İnönü şehir yatı mek 

. Ba~ ~kiI?-ci defa hadiseyi tet 
kıkle binncı karannda israr e
d~r mahiyette karar vermi' ve 
agır cezanın bu hususta karar 

. ~alh Şaz~ Bey, resim ve mü- v.ermesi lüzumuna işaret etmi..-
sıkı ve makıne sahalarında da ti. 
biiyük hir kudret göstermiş bir 1 A. 

i . gırceza bu evrakı bunun Ü-

tebine yerlqtirihniştir. Burada 
tahail ve terbiyesine azami dik 
kat ve ihtimam gösterilmekte
dir. İnönü mektebini ikmalden 
sonra, Mustafanm liselerden bi 
rinde ağlebi ihtimal Galatasa
ray lisesinde tahsiline devam o
lunacaktır. Küçük Mustafa, 
mektep hayatından, arkadaşla
rından ve hocalarından çok 
memnundur. Mustafa, kendisile 
görüşenlere: "Çalışıyonım, ça
lışıyorum ... Büyük bir adam o
lacağım." diyor, ve Gazi baba
sına dualar ediyor ... 

Türkoca({ında 
mü,amere 

nketi 

Nebahat Hllmlt Hf.nln cevabı 

Elbette geni farz! j 
Çok şükür şark aleminin hal 

muztarip olduğu 
'çocuk izdivacı, ndan kurtulduk 
Kız mwllim mektebinin taş 

duvarları ara6ında akislu bıra
kan uzun bir ril sesi işitildi: 

1 
. Mektebin ikinoi miidürü Ne

bahat Kamil Hf. ile mi teşer
ıi.lf ediyorum? 

MUhatabmı çok temiz 
türkçe ile: 

- &tağfunılllıh efendim, di
yıor, bendeniz ... 

Ve hemen oracıkta, iki den 
arasında kaıuşuyonu. 

İşte Nebahat Kamil Hf. nin 
anketimize verdiği cevap: 

- Elbette yeni tarzı! Her ea
hada yaptığımız inkillplar za
ruri surette içtimai hayatnnız
da, aile münasebetlerimizde de 
yeniliıkler vücuda getirdi ve ge
tirme&i ~caobeder. Kadının çalış
ma hayatına, •her türlü yüksek 
mesleklere kabulü \izerine hala 
izdivaçta göriicü sisteminden 
bahsedilemiyeceğini tabii bulur 
sunw: değil mi? Zaten anketin 
yeni ve eski sistem diye yaptı 
ğı tef~kte görüdl 9İsteminin 
kastedilmediğini zannediyo
rum, Ancak evlenmede yalnız 
anasının ve babasının arzusuna 
iradesine, intihap ve takdirine 
bir kuzu gibi itaat eden 

20 • 21 yaşından evci evle 
yorlar. MalGmdur ki bir çok 
rupa memleketlerinde 
evlenme çağı 25 tir. 

Şüphesiz ki bu kadar ol 

Başka işimiz yok ı 

zenne avukatlar kanununa isti
naden Asliye mahkemesine yol 
lamıştı. Asliye mahkemesi ay
nı kanunun bir mad~esine isti
~atla Baro kararmı refeden A
gırceza mahkemesinin esas hak 
kında ~~ ~a.rar vermesi için ev
ra~ı .mud?.eı unıumiliğe iade et 
mıştır. Muddei umumilik bu ka 
ra~ üzerine tekrar Ağırcezaya 
muracaat etmiş ve fakat mahke 
me bu işin Asliye mahkemesi 

ı
' dairei salahiyetinde 'bııiundu
ğunda israr etmiştir. Müddei 
umumilik bu vaziyet karşısında 
ıAsliye ve ağrrceza mahkemele
rinden birinin merci tayini icin 
temyiz mahkemesine miiracaat 
edecektir. 

Türk Ocağının yıldönümü hanım kızların izdivacını 

bir yaşa gelen erkek ve ku d< 
ğrudan doğruya kendi intiha 
larile birbirlerini bulurlar ve 
lenirler. Burada ana ve bali>azıııf ~ 
istişari reylerine müracaat ---

,\ n ııa acaba bizi ~İ,':'ıııanla ra 
tli'ıskiin ınii sanıvor .. 

münasebetile dün gece Ocaklı- göriicüueuJ.ü ile izdivaaı benzet 
!arla ailelerine mahsus bir mü- mek pek doğru ohır. 

·Mnıe 

' . 
~ 

.. 
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270 kilolıık Alman k.ıvın11ıı seyreder. 
ferden bir grup/a'drvcıisçt An na Roz• \, 

Hdlit Şaıt IJ. mtrhıım 

· san'atkardı. İbtifale iştirllk ede 
cekler bu sabah ıköprüden saat 
10 da hareket edecek Haliç va
purile E)"ibe gideceklerdir. 

Adligecle 

Bir hakaret 
davası daha 
Dil encümeni azasından ve 

Muhit mecmuası sahibi Ahmet 
Cevat B. muharrir Celfileddin 

'-1 Ekrem B. ale\.-lıine bir hakaret ı 
davası açmıştır. Davanın sebebi 
lşudur: 
ı Celaleddin Ekrem B. Mul\it 
mecmuasına giderek yazdığı 
bir makalenin ücretini ister. 
Kendisine bir miktar para ve
rilirse de bunun az olup ihtiya
cma kafi gelmiyeceğini bildirir. 
Mecmua sahibi o gün için daha 

Ressamlar arasında 
Ankarada açılacak resim ser

gisine eser kabul etmek için 
dün Alay köşkunde jüri heyeti 
intihap edilmi§tir. Namık 11-
mail, Çallı İbrahim, Sami Ve
cih, Şevket, Hikmet, Fahiman 
Beyler jüriye seçilmişlerdir. 

samere verilmiş ve çok samimi 
bir gece geçirilmiştir. 

Hava ga7.ı direkleri 
Bir çok yerlerde elektrik lam 

baları mevcut olduğu halde ay
ni yerlerde hava gazı direkleri 
de vardır. Bunlardan hiçbir is
tifade temin edil«nediği gibi 
bilakis çirkin bir manzara da 
irae ettiklerinden Emanet bu 
direkleri çıkarmağa başlamış
tır. 

270 kiloluk kadm, birkaç gün· 
den beri, fok balığı gibi kendini 
teşhir ederek para kazanıyor 
Halkın da işi güçü yok, gilx 
bu et yığınını 25 kuruşa ııeyre
diyor. Bu tasarruf,_devri~~ şiş· 
rnan bir kadın gormek ıçııı 25 
kuruşa-kıyanlara bilmem ne de
ttıeli' Yalnız bir mesele var: 

;Bu kadın Atinada 2 dırahmiye 
kendini seyrettirdiği halde bu
rada girenlerden 25 kuruş du-

huliye alıyor. 2 dırahmi b kuruş 
ettiğine göre burada tam dört 
misli para alıyor demektir. 

fazla vermesinin mümkün ola· ""' 
mıyacağını bildirmeRi üzerine 
cıkan münakaşada Ekrem B. k 
Cevat Beyi tahkir eder. 

Madam Anna Roza, ac:aba bi
zi şişmanlara pek mi dü§'kün 
zannediyor. 

Tütün Jnhisan varidatı 5 misli arttı 

Dava birinci ceza mahkeme
sinde riiyet olunacaktır. Maznu 
na tebHgat ifası için muhakeme 
günü talik edilmiııtir. 

Bedi B. kararı 
temyiz etti 

Gireson meh'usu Hakkı Ta-
. d 3 352 li k nk Beyi cerh maddesinden bir 

Tütün inhisar idaresi tar~fın j senes~~ e .. ·~~9• raya a- sene 4 ay hapse mahkôm edilen 
ian yapılan istatistiklere gore, dar duşm~t~r'.. . . . muallim Bedi. B. mahkumiyet 

• 

El11azar bY. mezardan çıbnh11or 

Gömüldükten sonra .. 
ı~~lyazar l~feııdi 111ezardaı1 
';ıkarılrlı, n1orga nakledildi~ 

'lllcfaub reji zamanında son 5 Halbukı Tutun ınhısar ıda- · karannı temyız etmiştir. 
senelik varidat vasatisi 5,214, resi teşekkülünün ilk senesi o- - --- ~ - Müddei umumilik vakı bir ıylum bu da bazı 1 ~.1 3 ~ira_olduğu halde Tür~. Tü- l~n 1925,_de va~d~t 16,149,493 Seyyahlar ihbar üzerine Yahu.di. zengini rinde~ş d:e yar:a~. yere 
ıın 'nlıısar idaresi teşekkul et- !ıraya yUk:selmıştır. Bozca adada karaya oturan Elyazar Roso efendırun mezarı . . • 
~:tı:-~ ~onı•.ı 5 senelik varid~! 1926 da varidat 18,7~1.073 li- ! ~seana Alman seyyah gemisi- lnın açıla!'8k morga nak~ine ka- Elyazar efendi bilahare Ba-
oJ satısı 20, 684,790 liraya balıg ra, 1927 de 22,036,138 !ıra, 1928 

1 
nın yolculan dün tercümanla- rar vermış ve bu karar ınfaz o- lat hastanesinde vefat etmiıti. 

ınuştur. d• 22 397,249 lira, geçen sene l rı refakatinde şehrin muhtelif luıunuştur. ~hiren müddei umumiliğe bir 
~ , ıhbar vakı olmuş ve ölümün da 

- Reji zam d 1920 de ise 24,100,000 lira olmuşt~r. Ya sc~tlerini ge~mi~ler, askeri El yazar efendi bundan bir yak suretile olduğu b'ld' ·ı . 
~·606,370 lira8::ı~~ ~aridat tedri- ni: ~ejiye nisbetle varıdat 5 muz~ye_ve a~rı atıka müzesi- i~i ay e';'.el apartımanında ani tir. Hadise morg ra~r~~ ~~--
en •balınıış ve bn şirketin son mıslı artmıştır. ne gıtmışlerdır. bır tecavuze maruz kalarak 110-,nev,·iir ,.,ı,.rl'ktir. 

Bu gün büyük şehirlerimizde 
tesettür kalkmış olmasına rağ
men aileler aras111da tam mana
sile cemiyet hayatı teessüs et
miş değildir. Onun için sokak 
tesirlerinin haıkim olduğu mu
hitlerden saılfına1,ill', ortahalli 
ailelerimizin kızları evlenme hu 
susunda hAUi eski sistemin zin
cirleri içinde ıkrvranmaktadırlar 

• 
Bu •hanım !kızlar için küfüv 

aj.Ie delikanlılarile serbest, ne
zih ve samimi surette görüş
mek imkanları pek azdır. Bmı
dan dolayı ana ve babanın arzu 
su ve takdiri ekseriyetle hakim 
olmaktadır. 

Şüphesiz ki ana ve baba kız
lannm saadetini isterler ve 4n
ti.llıaıpları ekseriya akla ve para 
düşüncelerine uygun olur. 

Halbuki evlenmek, erkek ve 
kadının hayat ariı:adaşlıfı de
mektir. Burada müstakbel kan 
kocanın hisleri, er11elleri, dü§Ün 
celeri, seciyeleri ahenkli olma
lıdır. 

Bu ahengin vücudunu en iyi 
duyacak olan evlenmek isteyen 
!erdir yoksa onların vekilleri, 
görücüleri, ana ve babalan de
ğildir. Ana ve babanın burada 
ancak evlltlannm irşat ve ten
vir e1rndt hakları vardır. Bu on 
lamı zaten vazifeleridir. Yoksa 
bir kıza bu mekle evlenecek
sin diye emir 'YeY8 israra kim
Mnin hakkı yoktur. 

Elbette ki yine sistemin ta
raftarıyım ve taraftarı ohnalı
yız. Bu taraftarlık evlenmek 
hakkındaki tel&aimizin, evlen 
meye verdiiimiz IDMWllll voe 
ehemmiyetin bir neticeaidic. Ev 
lemnek bir hayat ariı:adaşhğı· 
dır demiştik. Bu arbdaşlığa ka 
rar vennek için her jki taraf ol
gun bulunmalıdll'. ÇOk şükür ki 
şark ve ielim aleminin hala 
mustarip bulunduğu (çocuklar 
izdivacı) devrinden kurtulduk. 
Yeni medeni kanunumuz evlen 
me çağını en aşağı 17 • 18 ola
rak tayin etmiştir. halbuki bu 
çağ bile bizim için c;ok erken 
t7.örüniir. K1aJ;o~ ~~·~ 

lir, ve bir çok defalar da bu i 
şare olmadan gençler kendi 
lannda nipnlandıklarmı a 
terine td>şir ederler. Böyle 
siir.pri7.den dolayı ana ve 
küplere ıbinınez ! Çiinki genç 
bimirlerini aramışlar ve bulmal 
laniır, intihapları her ha~ 
vafrktır. 

Bizde de bu tarz ev'leııımt~ 
rin çoğalmuı ve bu halin 
mal teli«ki edilmesi t-erneıu1ifJ 
edilir. 

Terakki veıhürriyet ancak 
yoldadır. EWenınede intiha 
bir çoktan içinden her hus 
bizimle ahenktar olanı bıulı:bllllıl
tır. Tahsilde, çalı§l118 hayatın· 
da, cemiyetlerde eıı<kek ve kadn' 
yalııız arkadaş olaıbilirler. Bu~ 
rada cinsiyet mevzuu lbah6 de 1 

ğildir. Gençlerimu ise sırf ciııS 
beyecanlanna, fren altında 
tamadıkları coşkun temayilll 
rine kapılarak evleniyorlar. So· 
nra kendilerine geldikleri za,

1 

1!1an ~dünya evi) aleyhine, di.'. 
ger cıns hakkında söylemedill-· 
!eri kalmıyor. 

-Aile hayatında tahayvW
1 

ettiğimiz eııkek nasıl olmalı."· - 'ı 

Aile ıhayatında tahayyül etti': 
ğimiz kadın nasıl olmalı. • 

- Meslek ayırmaıkllZlll ,. 
rek erkek gerek kadmda ..... 
seciyeli, mU9takir, dii§Ünce 

hislerinde kllYVetli tiplu ev 
nebilir ve aile mea'uliyeti du,-. 
bilirler. 

M. S.llfl•ıl' 

Harice gidt'cek mektu~ 
lann adresleri 

Hariç memleketlere gönderi ' 
len mektupların üzeri muhtelli 
lisanlarla yazılıyor. Aynı za 
manda hariçten gelen mektup. 
lann da üzerinde muhtelif 1ıJ 
sanlarda adres vardır. 
Halbukıi beynelmilel İs.tok· 

holm kongresi karan mucibin 
ce mektupların üzeri Latin 
!erile yazılacaktır. 

Posta ve telgraf başın 
yeti halkın bu cihete 8!~: 
olmasını po11ta ,..ıl.fı;n., 

'klfmıiltf• 
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',.Fikir, ..M.lz;ı ıh, Ec:lebiyı ıt, 
J~ .... ~lkt-:•:::·:·::::·:·:·:-:·:·:·:·:-:·~·=·~·~····~-~·~'::''"-:~"'::::'.'.'."'l''."'I'~~::-................................................................................... ;.. ........ ~~ ..................................... ~~, ................................................. _ 
~ "'llr""l1l1J~t 1 i~'~ Bi.ga aıliye ma_hkemeıind~.n: Be,ikta, 2 nci Sulh":.8= 
r~iJ~! l .. . . ~ ll!lllL :~ . Bıganm Yeruçıfthk koyünden den: 

_ ~miill --- Mustafa kızı Hasibe Havva tarafın- M .. t ff Ar A · · 
dan aleyhine boşanma davası ikame hd . ut eve af ~ ~nı Beym ~ayı.ın 

Bizde de kaıap var! olunan kocası kunduracı Riza us- u. eı asarru un a ulunan Rumeli 

·m Umdesi "Milliyet" tir. Tanıdığım bir kasap var, tu- tanın ikametgahına tesadüf oluna- hıs:;;ı;:a Al~ Torlak mahallesinde 
h f b' idarnd Dil 1 Lcvtin va!>·ı alırsın mamasına mebni usulü kanunisi da- m~ ~ ~m~l ·5amam eırevm tekke 

a ır a am ır. n rast ge - " • iresinde vaki tebliğat ve iliinata ~o agın ~- t tu":tra bıle mAurak-
1 ı.RE~ANE _ Ankara caddeıi- diğim zaman bana sordu: Eski Arap ftlimlerindenberi, rağmen bir guna müracaatı sebket- E~m v.c ır a~a ı . ara aş hrnet 
, lO Telaraf ad,...i: Milliyet, ı.. - Yahu ŞU günlerde ııeyyah pek küçük yaşta babasız kal- mediğinden hakkında usul hukuk endı tekkesı ve bır tarafı mute: 

vapuru gelecek mi? D .. mış. Fakir de düştüklerinden muhakemeleri kanununun 402 405 ı veff~ Zehra Hanım vcresesı bahçcsı 

. 26 ~IART 1930 

T eloion numaralan: 
ı •tanbul 3911, 3912, 3913 

H Şı.mdi aııı ın lJStu·· nd. ekı· ce~<·t ve 408 i ''ın dd 1 . 'b" ' ve bır tarafı gene Zehra Hanım ve-- er gün geliyor. a bunun gece sabahlara kadar ki- 'hb ncı a. e en. m~c! ıncc: gı- resesi menzili ve bahçesi ve tarafı 
mevsimi 1 tap okuyacag' ım diye zeytin ya yap ı arnamesı tastmle ılanen ıcra- rabü tariki a ·1 hd t E k f sına karar verildiğinden muhakeme- .. .. m .1 e ma .. u v a a 

- Çok ali! Bunlar nereye i- Kar dehşetli yağıyordu. Şark is ve keder adeta yol yol ak- ğı ziyan. etmesinden annesi bi- nin bırakıldığı 21 .4_930 tarihine mü- mulhak Suleymanıye c~mnndc ~aba~ 
nerler?. · ıvi.layetlerini.n bu kervan geç- mağa başlamıştı... Karnımın zar olmtış. İkide bir oğluna çı- sadif Pazartesi günü saat onda Bi- çavuş. vak~ınd?n s.e1n1~vı <26

) yır alt. 
Türkiye için Hariç için - Otelde kalmazlar amma mez kuş uçmaz yollarında yal- doy-dug' unu ve vu"cudu··mu··n ısın- kışır, zeytin yag' ı masrafının ço ga tahkikat hakimliğinde hazır bu- Pi adrad ıcareı rnueccı e u m~ısıbelü mu-

BONE ÜCRETLERi 

' 400 kuru' 800 kurut B ilund fil•· d l -•-- ğ ld _ 1 b. . . . b \ ca ema arsa elyevm bır bap hane-7 50 .. 1400 ., eyo . . a. "" o ııışn·ıııu. ruz yapa yalnız ytirürneğe çalr- dıg' mı anlayınca: a ıgından bahsedermiş. ç0 _ unmast ve ır ıtırazı var ıse on es nin ·· ·T h' 't'b .1 b. .. ı ' giın zarfında bildirmrsı aksı takdird~ 1.. hiı:; su. u_s f ısshe 1 1 arı e .1r su-
' . 1400 .. 2700 .. - yı, ıyı. . . şıyordum. - Haydi istersen artık yat! cuk ona aldırmayarak dersleri- k 1 .kr . dd" 1 hk us ssesının Ju tu veresesı tara-

1 fı 

. . 
1 

e ruzg .. rm aşın pençesı dedı. Ve benden hiç bir cevap ne evam etmış ve ı er e büyük ye e a u o unmıyacağı ı an 0 u- d . . • . . . 1 t - - Peki amma neden seyyah S rt ·· ~ h · · · d · ·ı d mvae ıa darıkı barı e1tmış a ıy C.11:'a 1e- fından vaki tale üzerine satılacag-ın-
'; 

1 
!len evrak gen verılmez arla bu kadar al~kad!r oluyor altında granit kayalara çarpan almadan ayağa kalktı yolu gös- bir alim olarak meydana cık- nur. an vazıyetı malumesını J:avı z.abıt 
eti geçen nuahalar 10 kuru9tur. sun? kar, toz halinde ufalanarak tek terdi. Bir odanın kapısmı açtı. mış. Bir gün zamanın vali~ine ~arakasında muharrer oldugu uzre 

'!'· zete ve matbaaya alt •·•er için A 1 b' . d - b" Kim,•akcr ust katta denize nazır iki oda, bir 
ı 1 . . . . ~ - yo sen ne ıçını gazete- rar ueri savruluyor ve her bir Ve: yaz ıgı ır methiye mukabili 1 ' sof k- ı b··ı·· ·· b. d ıt, . üdiırıyetc müracaat edilir. . . ' '° o ~~YAT TAH~ N a .. came ana o unmuş ır o a, ~, ı etemiz il8nların mea'ullyetint cısın_. Oku~adın mı? ~4 yaşın- zerresi saçma gibi kurşunlaşa- - <•Burada yatacaksın işte!» y~z altın ihsan alınca, paraları r. ,. ve bı_r hala, ve orta katta, denize na-
i . kabul etmez. da hır zengın . Ameı:k.al~ kız rak insarun yüriine gözüne do- diyip kapryı çekti. b.~r k~eye koyup annesine gö- zır bır oda. ve camekanla .. bö~ünm~ş 

~ 'ı Belgrat köylennden bınru ge- luyordu.. Ne garip adamd b bb"I turmuş: idrar, kan \e,aircnin tahlilatıııı bır oda, ~ır sofa, ve ku~uk_ bır korı-

ü 
k ld"' 108 d 1 U yare ı.. A b nl dorla denıze nazır ayrıca bır oda ve 

lf .. UG NKÜ HAVA ~er enrastge ıgı. yaşına Akşam yakınlaşmıştı. Vasi Doğrusuiçimebirkorkugelmiş - nne, u arı sana getir- yapar.Dhanrnlu lli~kiyurdıı birhalii ve gezinti mahallive'aıt 
'ıl) ti h k 

11 
lr k~pla evlenmış. Demek ve nihayetsiz bir beyazlığın ar- ti. Herifin karanlı!< suratını hic dim, zeytin yağı alırsın, dem:!l· • altında • katta bi; oda toprak bir ev altı, ve ku-

~4 ' n ·~~et Ben ço . en u amenkalılarda kasaptan koca kasına gömülen güneş, hic pen- te beğenmemistim Fakoıt be~ M ki 1·1 Ü b ~ Gebze Hukuk h"k" r-· d yuyu miıştemil bili mutfak ve bah-
:ı ,, tren: . ugun ruz~4r poy almak moda ... Eh, bizde olduk beleşmcden kararıyordu .. ~ <Ten beg" enme ı " Ca.re yok yata- . 0 Qp 1 Bf lil SB 8lB31 Gebzenin Küçü;ınıemsç'·,gıt n eanh: il çe hanenin tamamı (800) sekiz yüz 

s ~ k hava •çık ola ·ıktıı caka b Şö ı b" k d'ml · b ··· - m a c 1 k t' h r 1 li ~· ı l l - ' ·· . sa ız. Ye ır en ı zı Bu havada buralarda 'tehlike caktrk Bir müddet oda 1 öz L d k f sinde sakine Sami Ef. zevcesi Adile ıra .ıyrne ~ m~ _am.mene ı 0 
up 

8 
-

' '! I ,,~ gösterelim belki talibi cıkar. Ö- yifade yüz muhaıkkaktı Her bir dnn ge.ç'ırdı'm Et ft yl . gb' - on ra on era nsı Fatma Hanımın ikame etti!1i mahtu-l lusbhdıs.ses,ının27bıMrıncı 9arttı~I~sının .. ~ ı b' d d k 
1
., d · ~ . ra a uç ır . . Rf Ef . . ı rno eı o an art 1 30 tarı ıındon ·•'t b Y.eya ... '.z .~ e asap var. e- tarafında ölümün soğuk elini pencere yoktu Yalnız tavanda 45 ıncı haftanın dördüncülü- :"u ı akt 1 · nınk umumı h~rpteRas- itıbaren 27 Nisan 1930 tarihine mü . 

• 
1 

1 ~ V i · " . . . r almttmU gLbı kansız sarı çeh- bir dam kapağı vardı. Odanın g~nu man ız ıcaret mekte- yada 330 senesinde vefat ctnıiş oldu- j sadıf Pazar gun~ saat 15 te kıymeti • 2 '&iV~ l 1 dı · Gulu~tuk ve bundan dı'g'e b · . · ... ·· ·· Al k T' ":tere sev o unara esarette ı.ıt:cn us- . . . .. 

, ..ı ı P ~~~kr~~a ıntıkhal et_tım. ı:ran- resini, kara bulutlardan harma- havası çoktan beri kapalı tcal- bmden Sadberk Muzaffer Ha- ğundan vefatına hüküm itası davası- ~~h~mme~esı hıs;ıeı .. mezki\reye ı~a~ 
, 1 ı 

1 
ı memb angı yennden niyesi altında tırpan tutan buz- maktan aiTır ag-ır kiif kokuyor nım kaaznmıştır. Yazısı şudur: nın cereyan eden muhakemesinde 1 e e e;ı d( 

67
) ıklı yuz altmihış yedı 11ı-tren e geçen ir amerikalı bi . . . . · ,, - B h f .. h. 1 r t' .1 1. 1 ra uzerın en satı acag ı c ct.e ta ıp . ·ı·nıonun y 1 · r dan ıskeletını hissedıyordum, du Aklrma lıir Q ld'. T j ıı a tanın en mu ım habe- <ey ıye ın gazete ı e ı anma <arar .. . . 

..... ,, 1 azı arı genç kr>ın pençereden bacakla- .. .. d K rt 1 aık b . . k - çar~ ge ı. a- ri şüphesız Londra l{OII'cr c•- verilmij olduğunda,, mut 1aileyhin olanların yuzde onu nısbetınde pey 
·ı 1'. ;ı'. • rmı sallayarak oturmakta oldu ~~ru~or um. u . u m enım vanın apagrnı açmak ve 'hava- 1 • , d ' an ,,. ; hayat ve mematından malümatı o- akcesinı müstashiben Beşiktaş Alık " -
, I ,,lıteveffa ceneral Pn~o de ğunu görmliş, hoşuna ltml • ı ~çın bır ~u~i~~ ıdı.__V' e ku.'.·tuldu yı b!r az değiştirmek! nın ~ md.s ol :ıgu son safhasıdır. ı 1a.'.'ların tarihi ilandan itibaren on beş mı, şahsiye Hiıkimlığine ;'.,,üracad l rı 

• 
1 

ra 923 te İspanyada dıkta- 1 tren d :. h g ş, 1 gumu gordügum gun basubadel ' Bır masanın üstüne çıktım un an bır buçuk ay evvel gun zarfında mahkemeye bildirmeleri il tn olunur 2313 ,9~ 
" ı unır rnırmaz emen at- ' · k ' •oplanan ve pek c ' ·· 'ti l 1.. il " 1 ' · 'i ı •ldu, bu sene çekildi ve az 

1 
kız b 

1 
ımevte manaca tım... ve karların altında ag'ırlasan ka • .oı< umı ere uzumu an o unur. _ ı , amış, ı u muş ve evlenmiş- , . . . . . • .. • açılan kocıferans aradan b' ' · ı ı ~~~:;Q::Zzo~zzz:;f] 

ı · , ela b"e"enlerde vefat etti ler Aradan . ' Bır az sonra tıpı dındı Fakat pa~ ı guç bela actnn Fakat a- ' ır Devredıkcek HT RA BERA Ti 
1 1 

,, . · ~ · · · zaman gecmış · ~ • ... cok z m f <Y ' J ld b' '"Si · ·· ıı . artık dil a ~ tml k k k' h "h ... ' gece olmaiTa başladı. Bevaz car acmaz hayretle geri çekil- . . a an geç ıbı ıa e ır. o Ioıtten mamul eşya hakkın· SUI HAZIM 
ı ı f ı ,. ny ya a e 1 an oca es ı atırayr ı ya ıçın hl"k . "' . . . · 'f ·b. · 'netıce elde edemedi Bunun b;r j da onbeş sene müddetle 19 Mart 
q' 

1 
ı\ sabık İspanyol. di~~atörü Fransaya giderek birleşmeleri- te ~ '':Yı kara tehlıke ıstıhla . m em ır oldu! kaç mühim sebebi ~ardır. E~ 1924 tarihinde. ve . ı~.9/12~ numa~a INKIBAZ 

. 
ı ·mdan az evvel iiç dort me ne sebep olan bacak sallandır- etmıştı.. ' Damda... bı'rı' ncı·sı· •al t lb h" l l tahtında sınaı mudurıyetınden hır ı 

B
"rd b" .. 1 . 1 d 1 K 1 d - k L ı e a ır er mese e- k t' 'h . b . "h 1 1 1 ~ llı"7an •• m;d• bulonı ......... 

• •;yazml.'l bunları neşretmeık manın cereyan ettig'i yerden ı en ıre goze rım par a ı: ar arın arasın an sogu ve :d· B d f . ı a ı tıra eratı ıstı sa o unmuş- ıuıma .. na ••ro• ıu;, ' y k nd . td h' ··ı·· · s. ır. un an sarı nazar edıl- tu B k k" ·ht' f ht l ı ı<ıı."Times" (Taymis) gaze- geçmek isterler ve trene bine- a ı ahır ısık vardı .. Demek onmuş ır o u eh uzanıyordu .. sebile d" e .,- . b' b · .u ere ~ez ur 
1 ırı: . uru MAZON 

1 İ k 
1 

• · · nl kft bi 1 , Korku dam 1 d k. k , ıg r ııı:mcı ır sc ep veya ıcara verılctegmden ıştırasına •"[VVA TOZ 
f ; · ,r. rl mış. Lakin mekaleler n.- re yo ~ revan olurlar. Tren ıı:ısa a mes n r yere ge.m.~ş . ar ~rı~ a ı anı geliyor ki o da İtalyanın Fran- veya isticarına talip olan zevatın İs- ı~ı ı U 

(iı:·l· a neşredilinceye kadar_ gelı?, ~iit~n pencere.lerl, dışarı- tun hayatımı, ırademı aydınlat- c~.1ı:~_ım. ~v sahıbının_ k:>rkunç nu gayet mahirane bir teklifle: Efendı Kitaphanc sokağında Türk!ye M••••' m•••k•d• 

) 

J 

) 

J 
,1 

: ı,'.~-eye tercüme edilip de Lon ta~ o ~ı~ara gelince memurlar t~.m. Bu kıvılc~ kad~ ı rk, bu- dur~urm~stu. .Şı_m_dıı ne yapa- sa ile müsavat istemesidir. Bu- tanbul.da Yenipostane arkasında Aşır Gayet nafidir 

.!.' ı··f b k k" 
1 

sı gorulmıyecek sekılde kapar- tı ve tahtessrfırın altında kam- vuzundew manayı sımdı daha "F .. k d hd' Hanında 18-22 numaralarda mukım fl•esl 80 kuru•tıı .. 
• J •f u e a ınız ı - cenera 

1 
· - . . 1 d ransanın tonajı a ar ta ı· vekil" İSTOK Efe di e ·· t • ~ 

'~ tm hire Pariste ölüvenniş-; ar. Ameri~a!ı ile zevcesiiçerler. çılanan vücudümü ateşledi... 1 ~yı an ıyor um. Demek bunlar di kabul ederim,. demesidır. l·;eı~n~el~ıe~ri~. ~=:-==n~.'.y:m=u~ra=c=a:a~e~y=-~~~~-~~~-~A'.:::~-~~~~-~~ 
1 

lr.. , Seyahatlennın asıl hedefini bÖ- Hemen o tarafa doğru ilerle- o~rada f01 ~.uı~.rı alıyorlar gece Son gelen telgraflar konfe- ::. 
4!1: ~ • • 1 ylece kaybetmek canlarını sıkar meğe başladım. Burası bir katlı bır talcr~.P .. oldurerek soY?yor- ransın neticesi hakkında ga. Maarı·ı veb~ıetı'nden 
, 1 ~ ,,1 ~ekaleler cenaralın ne gt ve ı;ı~murlara bu hareketin se- basit bir yerdi. Ümit ve heye- !ardı. Butun muhakememı top- yet bedbinanedir. Hatta bu haf- fı.U U 
'~ ır altmda ve memle>ket dü bebını sorarlar. şu cevabı alır- can içinde kapıyı vurdum... !ayarak tc;krar masanın üstüne ta sonunda dağılacağı talı · !11;1· ,,esile 923 te İspa.nyanm lar: Bir az sonra elinde bir lamba ı çrktır;ı· .. ~.ay":ı görmüyordıun. ediliyor. mın Orta Mekteplerde Türkçe, Tarfü-Coğrafya, Tabiiye (Fizik 

~ 
1 

< ıadderatını eline aldığını - Efendim, Allah cezasını ile iri bir adam kapıyı ıaçtı. Bu Bu hır olu ıdı. <?. za?13:n kapıya Şayet konferans dağılırsa, kimya dahil) Riyaziye, Fransızça, Almanca, İngilzçe, Muallimi 
~· ı itmak ve söylemeğc hacet versin, bir divane Amerikalı dehşetli bir şeydi. Uzun dev gi- baktı:n. Kapı kılıtsız?i. hiç şüphesiz, bir silahlanma ya- olmak isteyenler için 3 Mayıs 930, tarihinde İstanbulda Darül-
!' 'ki kendini dostlarına ve bundan dört beş sene evvel bu- bi bir boyu vardı. Siyah gözleri _H~ın~ı~rjf her .şeyı he~ap ~t- rişı başlıyacak ve bakalım nasıl fünunda bir imtihan yapılacaktır. 
~, '. ıanlarına karşı müdafaa radan trenle geçerken kasaba- siyah kalın kaşlaq altında birer mıkştık. 1 u gedce burada ımk'?.1 meş'um bir netice verecektir.,.. Bu imtihana girmek isti yenlerin: 
, - k . . run evlerinden birinin pencere topak esrar g~bi donuk ve uyuş yo · a amaz rm. Kalktım. Bu- 1 - Türk olmaları. 

ı
ı I 1

1
? ıçın .ya'.'-1~ı~~ır ... Bu me- sinden bacaklarnu salladığını turucu idi. İri kırmızı burnu tün eşyalarımı topladım ve her dar merakta idim kT On.-un kay: 2 - Yaşları yirmiden aşağı ve 45 den yukarı olmaması. 
terden ılkmı gorduk. Fa- görmüş, hoşuna gitmiş ve krzla .. d d - k d ne olur~a olsun dışarı çıkınağa bolma;ından isb~fade edip kaç- 3 - Bir cinayet veya cünha ile mahkum olmamış bulunma-

ı 'b'" 
1 

• . d 1 1 O ust u agına a ar uzamış ve k d' G'd . - b"l ki . 1 

l 
, , ur erının e ne olacağını ev enm ş. . gün bu gündür sert kıllı sakalının içinde kay- arar ver ıın. ı ecektım. Kar magı · ı e a ıma getıremedim. arı, 'lh ~ı:ıek müşk~l de~ll. Cene· kasabanın kızları her tren !{e- bolan pos bıyıklarını ikiye ayır altında ö~ek burada .. öld.~rül- Nihayet beş dakika sonra tek 4 - Muallimlik etmeye mani üzvi ve ruhi arızalarla malül 

;ı: .n?1o d~ ~ıvera nm mem- çerken pençerelerden bacakla- mı.ştı! Çürük dişlerinin arasın- ~ekten mura~cah!ı. Çımku bel rar geldi: olmamaları,. 

1

1 tının tarıhıne bıraktığı bu rmı sallandırarak bir Amerikalı da kelimeleri kocaman diliyle kı kurtulmak ımkanı vardı. - Bir şey değilmiş dedi ce- 5 - Tam devreli resmi ve ·husllsi Lise, yedi senelik idadi, 
\, gaar mekaleleri burada nak kısmet beklem~ktedirler. Bun- büyülterek sordu: _Bu mes'um oda?an ~ışarı çık nazenin ·kolu çıkmış sallanıyor- Dört veya beş senelik Muallim Mektebi Şehadetname-sini haiz 

.• · oha! ve imkan yoktur Yal !arın aralarında bacak hududu N . t 1 , tıgım zaman henf bırdenbire du. Rüzgar kapağı atmışta ... • olmaları 13.zımdır. 
ı 1 • .. .. • nu geniş tutanlar da bulundu- ' - e ts eyorsun yo cu... kar una dikildi· Sonra benim korku dolu göz- Muallim mektebi mezunlarının en aı: iki sene ilk mektep 
,ı~i:. lıktatonın alıtı buçuk sene O-undan ru'ha et h"k"- Ona kısaca maceramı anlat- ş N · d" d ' ., id · d t ., Y u wnet tren- H 'f d' 

1 
. . _.... - ereye ne var,, ıye sor u. lerime gözlerini dikti: muallimliği etmiş olması şarttır. ; /ı\ nk are:: ~;un:nın a span- Ierln pençerelerini buradan ge- !~· en m edı,dml""'ı son- - Ben gideyim, köye varma- Sen de bu koldan korktun ga Bu suretle talip olanların, bir istida ile 25 Nisan 930, tarihi-

:-r, • arışı r ar an kurtardı- çerken kapatmaya mecbur ol- ğa mecburum. Bu kadar dinlen- L~ba, dedi. Adam sende korka- ne kadar Maarif vekaletine müracaat etmeleri ve istidalarma 
laj

1

', . :ıkt.asma çok. ehe_mmiyet muş. -Buyur! dedi. İçeri girdik. dim kafi!... cak bir şeY yok. Balbam bir haf aşağıda yazılan vesikaların asıl veya tasdikli suretlerinin rap-
V d kk Burası küçük bir oda idi duva-r J- 1esı şayanı ı attır. Pri- Münirin sesi Herif bu sefer sert bir sesle ta e ·;vel ölmüştü. Kardan cena- tı lazımdır. 

\ \.· 3e Rivera kendini İspanya Nederlerse desinler alatur- rın dibindeki ocakta taze çorba cevap verdi: zesini kaldıramadık. Zaten bi- A) Nufus teskereleri, 
•ı , sanki semadan gönderil- ka musiki kendine mahsus bir kokuyordu. Saatlerce soğukta - Hayrrl .. Olmaz! İnsan de- zim köyde adettir. Böyle fevka B) Muallimiik için sııtı.hi bir manii olmadığına dair Maari( 
1
1
, l· fevkalade bir memur &ihi alemdir ve muhakkak ki kuv- kalmış bir adam için çorba ko- li ol~a bu havada dışarı erk- 13.de kar oldu mu cenazeyi da idarelerinden alınacak nümuneye göre tanzim edilmis bir sih-

' 
k Vetıl. bı"r hayatı'yyetı' vardır' . An kusundan daha nefis ne olabi- ı k 1 k 1 O h' h t , , ' •t etme te h'r- b"r b · ·· maz ma arına tına oyar ar. ıç a raporu. 

'I' • 1 ~' 1 cıs gor- lirdi. Herif hir- bir şey söyleme- ... lı: · B h'I · ruh' cak işin gayri tabiı' f " Tam bu esnada idiki birden bozulımaz! Sonra kaldırırız!... C) Hüsnühal s.ehadetnamesi, (halen memur ve muallı"m olan 
,, onnuş. u a e-tı ıye, ve esna ca den bana eliyle ocak başında . · · -il ı kısımlan ona biraz renk · J'k bıre ızbandudun karısı kosarak Yoksa sana bir ölü oclası verdik lar bundan müstesnadır). 
•ı. görülüyor ki Primo de Ri ' sız ı bir yer gösterdi vesonra kepçe . . · . . . . • ıı .__ . ve laulaiilik vermiş .. Geçenler- ıçerı geldı. Detı gıbt haykırıyor diye mi merak ediyorsun. İster D) Haiz olduğu mektep şehadetnameleri veya tasdikli su 

', . ya U<.uvvet vennış. Fakat de Münir Nurettin'in verdi<>i kepçe çorba ikram etti. Çok ha- du · sen mutfağa bir az ot yığsınlar retleri. 
~.t1 ı 'ı t P

1
rimobdahe Riv~ı_:~ tarihi~ musiki ziyafeti alaturka aleıni;.ı yirhah görünüyordu. 1'.'akat hiç -· Aman, 

1 
gördün mü ıçen üzerinde yat!. Ölü odasında ilk E) Üç adet 4,5X6 ebadında kartonsus fotoğrafı, 

' 1 ııa .ı ~e . set~ı~ı vekayı de o kadar muvaffak olmııstur konuşmuyor muttasıl önüne ba girmiş! Kos ! .. Yetiş!.. defa yatmağı biz uğursuz saya- F) M.ahalli Maarif idaresinden tasdikli fotoğraflı Fi?. 
~,- f l~nm bırer hıkayesi oldu. !cl! b~ ar~ist çocuk bu perşembe kıyordu. Kızıl alevlerin aksi al- _Kim? .. · rız. Onun -için bu odayı ilk ola- 6 - imtihanı kazananlar he~.hangi bir dereceli mektepler-
t' '' dı mevcut olan bir şey var- ıkıncı bir konser tertip etti. İyi tında yanan esmer yüzünde, ye - Baban!. . . rak bir yabancıya ikram ederiz. , de Muallimlik etmemişlerse bir sene müddetle heıihangi biı 
• ·• r da memlekettir, İspanya- şey herkes için iyidir. elverir cin Münirin bu konserini teha- - Nereden?. Gene sen nasıl istersen! Yoksa Orta dereceli mektcnte Muallim Muavini olarak 20 lira maasla 
1' 11 Ceneral öldükten sonra ge ki, iyi arzedilsin. Bir kaç Avru- İükle bekliyorlar. Bu Münirin - Damın kapısından!.. bu havada insanı kog'salar git- istihdam edilecekler ve O· ders senesi nihayetinde talimatına 
,. , 1 l h ı· b'' . · ı. ~a an ara a ı .. ta. ııye av- palı ecnebiden duvclum: Türk olduğundan fazla biznn musiki- Herif l!rhal bu me~'um oda- mez!... nazaran mııvaffak oldu1<1arı teayün edenler muallim olacaklar· 
~r • ıc;m çalışmak tluştiyor. ım•ısikisini bihakk.in tatmak i- nın bir zaferidir. FELEK ya seğirtti. Merakta idim. Oka MÜMTAZ FAiK dır. 

! • 

;. 1 Milli11et,,i1ı edebi romanı: 50 
~~ ~ b~ 8 

.. ~ıBsU~ 
1 1 

ı 

Bürlıan Cailit 

lı duydukları zevk gençler- zın biçiminden ve güzel başın
çok daha kuvvetlidir. Kır- dan bu narin ve düzgün vücu-
1an erkekler arkalarında dün Hülyaya ait olduğunu der
übe dolu bir mazi ve önle- hal anladı. 

! . e gittikçe ziyası, harareti, Yavaşça sokuldu, bileklerini 
', 'iyeti azalan bir istikbal var tuttu: t Ve bu manzara 51nları her - Üzülme, dedi Ben senin 

: l geçen keyı! _ve. eglence fır- ne ele avuca sığmaz bir serçe 
i,lı _ıdan azamı ıstıfade etme- o.lduğu~~ bi~miyor de~ilim. Bü 

.evkeder. tun aksı ıddıalara ragmen iş-
ü arkadaş tam bu his ve he te bir ökseye düştün. 

, . anlarla bir gölge gibi salon Ve onun kırmızı yüzüne kü-
•sıru açıp içeri daldılar. 'çük bir şamar atarak ilave etti: 

'! , ı anda genç kızlardan biri - Hancı ve yolcu meselesi, 
• 
1 

kin l:ıir çığlıkla ellerini yü- ne teliiş ediyorsun canım. 

1 e kapadı. • . ' Art~k olan olmuştu. Genç 
algı d~_rd~:· Odaya anı hır kız ınahçup, müteessir Cevdet 

lt Cınet çoktu. begin çekip götürdüğü kanape-
1 fi Kİ arkadaş aıalladılar. Fa 1 ye oturdu. 
1• Cevdet Bey, es><:i komite· - Haydi hakalun, saz başla-

•ller:.Ui yiizti~e kapıyan \-c 3~n, _Piyano da çalan var. Evve-

Saz akorda, Nusret bey ka- mişti. !ar. ı·i ~rzırdıya~ kemençeci gar!p a· meydanın~. bunla~a .bırakmaku 
dehleri doldurmaga başlıyordu -- Haydi içelim: dedi. Hülya amavut köyündeki otel- letmi koltuguna sıktştırdr. Uze- mahzur gormemıştı. 
ki Cevdet bey yavaşca eğilip Hülyanm arkadaşı, kendi ya- de okadar ciddi ve temiz görü- rinc rakı döküldüğü için tah- Yekun itibarile işinin yarısı 
fıısıldadı; şmda, şirin, sarışın kanarya gi- nen bu genç kız kozasından taları şişip kabaran udun sahi- kadar tutan liman tesisat ame-

- Peki ama kafir krz bu gün bi bir kızdı. çıkmış bir böcek gibi birdenbi- lıi şişman sazını !ulıfma yerleş- !iyesi müsait şartlarla Cevdet 
bana telefonda ne mavallar oku Cevdet bey Hülya ile ahbap re kanatlanmış,oynuyor, hoplu- tirdi ve bu hengamede en eli Beyin temsil ettiği Münih in· 
yordun, hani annenle barıştın çıkınca Nusret beğin hissesine yor, şarkı söylüyor, piyano ile hafif olan klarnetçi, çalgısının şaat şirketine verildi. 
dı, artık uslu kız oldandu. odüştü, masanın etrafına top- saza karışıyor, kadehleri dol- ağzından dökülen salyaları Hat işindeki muvaffakıyet. 

Onun cevabını vermiyeceği landılar. durup doldurup Cevdet Beyin mendilile silerek ilk defa ka- sizlikten sonra arası çok geçme 
bu suale yine kendisi bir çare Saz başladr. Cevdet bey ara- çenesine dayıyordu. pıdan çıktı. den liman işinin elde edilmesi 
buldu, yanağına bir fiske ata- sıra, Hülya için düşündüğü za- Onun artık öfkesi geçmişti. - Kuka! diye bağrıdı, Nus- Cevdet Beyin mevkiini kuvvet· 
rak: vallı fikirleri, hele bu fikirleri İki arkadaş yakalıkları çıkar- ret Bey, yukarı odalar hazır lendirdi. 

- Ben pişkin adamrm, dedi. uğruna verdiği yüzlerce lirala- mışlar, gömleklerinin düğme- mı?. Esasen netice itibarile bu iş, 
Sen beni f.,,a bastırdın. İyi nu- rı hatırladıkça için için homur- !erini çözerek, gözleri süzül- Meydanda gözükmediği hal- öteki kadar kar bırakıyordu. 
mara yaptın. Fakat çabuk eli- danıyor, bu hırsını genç kızı müş, bu, kendilerinden yirmi, de birdenbire ortaya çıkan pan- Fazla olarak ta daha azdı. 
me düştün, seni bu gece iyi hır- bir mahalle delikanlısı gibi tar- yirmi beş yaş daha genç, fıkır- siyonun yerden yapma sahibi Cevdet Bey işi der'uhte et 
palayacağım. taklıya tartaklıya öpüp sıkıştır- dak kızların arasında, çalgıcı- hemen cevap verdi: tikten sonra teferrüatını şir· 

Nusret bey genç kızın tela- makla teskin ediyordu. Hülya, ların alışkın bakışlarından çe- - Hazır Paşam!. kete havale etti. Nezaret için 
şıyle arkadaşının ona karşı al- feleğin şeytanlara ders vermek kinmiyerek onlara takılıyor, ö- Kızlar dalından kopmuş bir de mühendis Alaeddin Beyi bı 
dığı vaziyetten işi anlamıştı. için dünya yüzüne salıverdiği püp seviyor, eğleniyorlardı. taze incir gibi yumuşamışlardı. raktı. İlk taksitten aldıkları 

- Dedimdi ya, Covdet nasıl, sayılı mahluklardan olanafacan İçki ve bol mezelerle turşu İki arkadaş yorucu bir avdan temettü hissesini Nusret Beyle 
sen de galiba gökte ararken yer kız kapana tutulmuş bir tilki haline gelmişlerdi. Bu eğlenti- sonra zahmetli birer şikar ya- paylaştılar . 
de buldun! gibi kıvranıyor, mırıldanıyor, nin asıl son perdesinde bir baş kalamış gibi onları kollarına Bu arada Ferda Hanın1!11 

-· Hayır, dedi, kafeste sanır- fakat eski komitecinin bu ak- ka aleme terki vücut edecekle- takarak yukarıya çıktılar. 1 genç .mü?,e~_disin düğünle~inııt 
ken dağda buldum. , şam dağ !aşan hoyrat ve sert rini düşünen arkadaşlar saat ü- * * * ertesı gunu Roman yaya gıde_ıı 

Bunun manasını hülyadan : ellerinden kurtulamıyordu. çe doğru çalgıcıya: ..• Cevdet Bey liman işini Cevdet Bey üç dört günlük ır 
başka anlıyan ohnadı. Cevdet! Bir çok kadehten sonra artık - Kes!. ciddiyetle takip etti. Nusret müzake~ede~. sonra Romeı.• 
oey geceyi hoş geçirmek bir , hırs ve hiddet te kalmadı,kızlar Emrini verdiler. Kanuni, za- Bey bütün kuvvetile, nüfuzile petrol şırketı ıle anlaştı. Zah!' 
tatsızlık çıl•armamak için vazi- e~lenti alemlerinde görülen la- ten akort tutmıyan çalgısın~ al- çalıştı. Esasen rakip grup aldı- reci Malik Beyle beraber gı 

· " ·· - rar ver- ubali ve serbest vaziyeti buldu- dı, reçinesi bittiği için kıirişle- ğı büyük işten sonra mücadele (Bitmedi) 
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On iki lııu;uk sanivede seksen metro! · Ingilterede ilk bahar kadın şapkalarında degişikli 
1 

I 
I 
l 

' 

/ 

~ ·· • ·ı 20 aşında bir kızdır. Avusturalyada Sidney'de 
•U muşıu •poru yapan y . K d 12 b k 
l • 1 d 1 n manialı yarıata Clarıce enne y uçu c~aın ar <ı re~ın 3 yapı a • Y 

metro katederek birincilıği almıştır 

\ 

geçenlerde sporcu 
saniyede tam 80 

j / 

lıklıahar geldi 

=e ======~=~=========---=----- : Rusyada hıristı- f 
(;()rclin1, fakat ~a~ını)ralırn.. yaı1 1ıkJa ıeğlen 

, 

• • 

. . t· mecmuadan alınmıştır. lar kendilerine öğretiJe'l- şey-

ınek gii,ıü 
Rutıyada hırıstiyanlık aley

hinde yapılan türlü türlü tez
yiflere epi zamandanberi devam 
ediliyor. Dercettiğimiz resimler 
de halkı eğlendirmek ve hiris
tiyanlığa karşı herkeste derin 
bir istihfaf uyandınnak icin so
kaklarda türlü türlü alaylar ter 
tip edilerek türlü türlü gülünç 
kıyafetlere giren adamlar ta
rafından papasların taklidi ya
pılmaktadır. Re&imlerimizde 
bu alaylar esnasnıda halkr hıris 
tiyanhkla etlendinnek için ne
ler yapıldığı görülüyor. ıst~r hayret c<lelım ıst~n~t 1 İkiside fotoğraft~r. Birin.d~ !eri hiç u.nu.tmuyorlar. ~ayvan

ı'.'Y~lım. !nsa~ların, ~ay. tle- ' iıir köpeğin kimlenn resmını larrn bu ıstidadından sınem.
:-e~:•1dekı tesır ve ~k.nuy; ha/ cektiğini pek ala görüyoruz. Ö- cılıkta ne kadar istifade edlldi-
1. lıoY:I~ devam ettık5,,e ~ 11 1 biirürı<le de bir kedinin çalgı ğin•i söylemeğe hacet var 
· n:1 hılır neler. duyaca"ız. 1 i~ caldığı gürülüyor. Bu hayvan- mı? 
cs"ı''er Amerıkada çıkan ı 

Bu kadar uzun boylu adam o·Jur mu·r:ı 
-- -

\lezar ha~ıııda <.;algı çalıyorlar! 

Boylu poslu olmak çok iyı şey 
dir. Nicelerimiz vardır ki, uzun 
boylulara gıpta ile bakarlar. Fa
kat bunun da çoğu fazladır. İş
te size nüınunesi :. 

Amerikada Texas ta geçen
lerde bir nikah oluyor. Ciiford 

ı Thompson isminde bir kadın -8 
kadem, 6 parmak boyunda, up 

lııo-ilterJe yeni ınerak uzun-, 5 kadem 2 pamıak boyun 
~ da bir kadını alıyor. Resimden, 

Banyonun içinde kahvaltı et- ortada nikahı hyan hakim de 
tikten sonra eline kıtabım alıp olduğu halde reni gelin ve gü
sevdiği bir bahsi okumak me- veyin boyları hakkında kolayllk 
rakına kapılan bir İngiliz kızı la bir fikir edinilebiliyor. bu merakın yayılmasında amil _...;... __________ _ 

J 

l 

1 

olmuştur. 
Banyodaki suyu alabildiği.ne 

sabunla köpürtüp bu beyaz kö
püğün içinde her sabah uzun 
bir zaman geçirmek pek eğ.len. 

: t' 

l celi oluyormuş .. -----·----
250 İngiliz lirası 

Amerikada Chicago da 
Ruby Dogret isminde bir kadın 
ile zevci mevcut servetlerine 
250 İngiliz lirası daha ilave et
ıneğe muvaffak olmuşlardır. 
Buna sebep yeni evlenmiş o
l'ltl ve ~iyatro artisti olan bu 
karı- kocanın sahnede oyunwı E ·· l J d · 

-

heyecanlı bir zamanında öpıi- Il guze \C l 
şiirken tiyatro mildiirii öpüş- Bu kedi Amerikada tertip e-
meleri üzerine bunları işlerin- dilen sergide birinciliği alan 

. . !erle yapılır. La- fakat bu ihtifalde nutuk söylen den çıkannıs, karı koca mah- kedidir. rlır oh:nun hatıraıımı tebcıll ~ı arttıran1şe~ Macaristanda miyerek yalnız maruf san'atk:lr kemeye müracaat ed~rek tiyat- Bu kedinin sahibi şimdiye 
• 

1 

tn~ranim yapmak her yerde kı~ . g~çen ~r s:rkılan bestele. !ardan mürekkep bir musiki ·- ro müdllrü.,den .tazın•nat aln~ış- kadar Amerikanın muhtelif .'------. ...... -...,,,...,.,,...._,,---=-....,.,.~---.-"""."'-:-:~:-:;-=:::::~ 
· et edilen lıir kaidedir. 1 m~llı bır ço 'd F ter inme- yeti tarafından muhtelif hava- la:d•r. Bıı t ızınnat 250 !ngıl ·-: . s.~.h;i.r\erin~_e .. ~er1ti_? .. ,e.~i_l.c_n. '1u ç' e.-l~tmiş ve daID?a. m_fik~fat _almı~ /di kazanmak suretilı:- A ner 

1 
•'ka b ~~~l~ı~n~ış~·~o~la~n~L~o~ra~ı~1~~r:a~~~~~ii~'~~~~~~.i;;..İı111 .. ~J~· ~~~~~~~.;. .. ,m. .... ;...;,~-~- ;,:·~~·::,- :~:.::: .. :.:::.:~-:::::.:_::_:::_.'.;:··~---__:~...:....:._,.;.._:_ ___ ~~~~~~~~~ ..... ~~ı~ t öy!e merasim nu~u - d b 1 ufal y;rnılmı~. Jar çaıınmı:;tır . • -" ırası u uvor. v .. daha bir taln.,.. ihtısa- ıapbaşın a ırı 1 --
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1 ,,.~!""""~~~""'!!!!!~!!"!!!!'!!"!!!!' _____ y ____ s:ı::c z - s '" 
ifıonoml 

' ;ınir sarfiyatı 

1~~"'ietlar nislJett>n 

Em•n~tt• •••• •••• • ••• C:X:C ···•• • • • • •• • • ,....,,..._...._....__.........,...."""' c:x:c ,.....,,.....,.....,.....,,.....,.~-.-~ 
azalıyor Ihtiltif nerede? i in akşam OPERA SiNEMASIND! J 

Şirketle Maliye 

i arın akşam; 

Meşhur ·c parla: 

A S R 1 • 1 . ~ '..\I A U A 
1ıldız l\A. PETRO\'IÇ ve LIL D\l;IJ\IR 

İMPARATORİÇANt ·yüzüCü 

( 

ucuzdıır arasındaki ihtilaf DON KAZAKLARI filmınde emsslstz muzaff ri etleri kazan&caklardır. B · ndc ce 
fevkalAde müessir filmde lmpuatortça MARI TEREZ'tn aşk ma tı • 

l lan. Sevglllslnln aık lurs~ imparatorun şüpheleri pek hakiki ve me-
:ne peynir ve yoğurt fi- 1 lngiliz lirası düşü yor 
:ısbeten ucuzdur. D"" B d İ . 1• . 
-• k t" · d · d un orsa a ngı ız ıırası "-'e e muz e en zıya e d" - d · · S 

'• b' d B dınna ha- uşmege evam etmıştır. ter-
ıraz a an ı· ·· · d d" 2 d "lk 
im k 

.. 
250 300 

ın uzenn en un saat e ı 
e o a uzre - 1 ku · · d 11.k · t" · B muame e 1030 rus uzenn en 
• e peynır ye ısır. un- im t .1. b' 1 k 

ı...- tı' • o uştur. ngı ız ıt ara ı 
ecınu ... ,.me son sene-• . . 1028 kuruş on araya kadar 
.ınılyon !ırayı geçıyordu. d"" 11..+ü Ak ~ ·· · t ·ı· • "h uşm....,. . ş uzen ngı ız 
ur ı racatunız son sene 1029 kuru ta ka andı. 

bU}escf azalmış ve bu L" ş 
d 

• . . ıret 9,03 kuruştan muame-
' ;; enılebılccek bır radde ._ .. d" Altın 944 k 
... · · E ı · "h "' gor u. uruşta a-.., ştır. vve ce peynır ı -• d uL_ • çıJıp 942 kuruşta kapandı. 
• ız en zıya e I unanıs- Dün' B d . k 
• Cısır Su a ve 1 tal a orsa a gen~ ı :• saat 

1 
ry Y muamele cereyan etmıştır. 

•. 
1
· . . Konııonıiyom icra komitesi 

ilde d.e ynır sarfıyatı- diin de öfleden sonra içtimıı et-
[ emadiyen azalmaktadır. miştir. 
f 

1 
'1.Vıkii piyasada 13 - 14 

·r.~len yağlı peynirlerin te 
1100 - 1300, yağsız pcy-

1; _300- 350 ve İzmir pe-

j ~:.oo -800 kuruşa sa-

~~ ve civarında senede 
~ 'ee,n kilodan fazıa yoğurt 
ı, · ektedir. Bu yoğurtla 
i · işinde l ,5 milyon lira-
l 1 rmaye dönmektedir. 

-<r--

.ı 
1
·areti hahriyemiz 

1 •aret odası meclisi bugün 
ma yapacaktır. Meclis 

1 ,1 İktisat vekaletinden ge
i 1 !". enin tastiki için içtimaa 

~lmiştir. Bundan başka 
ı; 1ın bugünkü içtimamda 

1 
Mı • or da müzakere edilecek 

1 ı\ ;\_raporlardan birisi Tica
;r.:riye raportörü tarafın

'.~ ~lanmıştır. Ticaret ge
. nız arasında rekabetin 
. ı . b 

• 0_çın azı tedabirler göııte-
• ·~ 

':1:ıt'! ~por İstanbul lima·r ebı vapurların tamirin 
~ 1 'tyhk gösterilmesi için ve 

tir taktirdir. 
ıurcular bu iki rapora çok 
• et vermektedirler. 

~:Poliste 

~ 

Li rej sergisi 
Türkiye bu sene açılacak o

lan Liyej resgisine vasi mikyas 
ta iştirak edecektir. 

Gelen malfunata nazaran Li
yej sergisi Nisan nihayetinde a
çılacaktır. 

Sergi altı ay devam edecek
tir. Onun için şimdiden hazır
lanılmaktadır. -Sanayi kongresi 

Ankara aanayi kongresi için 
Milli sanayi birliği tarafından 
hazırlanan raporlar bitmiş ve 
Ticaret odasına verilmiştir. ---Çiftçilere benzin ve 

petrol tevzi ediliyor 
Çifçiler ve bahçe işlerile uğ

raşanlara verilecek benzinler ve 
petrol için 1izmı olan mevadı 
müştclle listeııinin tanzimine ya 
kında başlanacaktır. 

Çifciler kendilerine bütün se
ne laznn olan mevadı müşteile 
beyannamelerini Hazirana ka
dar vermiş alacaklar: 

Bu beyannameler İktısat ve
kiletince tastik edildikten son
ra muteber olabilecektir. 

· .,emmiyetli bir sirkat daha 
l 
1 ı..manet 

r 

ı•.:~vlnden 
t 

mezat dairesi 
Ra miz B. in 
kıymetli eşya 

müdürü 

çahndı 
, ~~ oturan Şehre- üffrine bir hamal yakalanmış

ıti mezat ıdareai müdürü tır 
~ 1 

!-! Bey evvelld ~ ~!- 4 - Komiıiyoocu Yqar E
ıı'I!~ Ullktklara mısa~li: fendiye ait meeruk eşya Çarşı-

1»1 tmif v_• dün avd~ etti4i da satılırken tutuhnuştur. 
n 600 ~ ~etinde bir S - Halil isminde bir açık-

, '15 er lirahlı: ıkı seccade ve göz; Abarayda Macide Ham
~ çatal taknnlu-.un çalırı- mm el çantasmı kapıp kaçar
,. eömıiiftür. Şüphe üzeri- ken yakalanmıttır 
amis B.in komıusu panai- 6 - Gedikpaşada t«ınıisyon-
11 Mm~. Eftim yakalan- cu Aptiil !!:fendinin evine hır
ı1l'·~ahkıkat yapılmaktadır. sız ginni11 1 seccade çalmıştrr. 
,Sırkat vakaları 7 - Kumbaracı yokuşunda 

ı 1 - Sabıkalı Kavur Ali, E- 106 mımaralı apartıınaııda M. 
, 1 ,!kriinde Çengelköylii İbra- Filoryaya ait 1 manto 2 fistan, 
1 • CEfendinin cüzdanını çalar- 10 lira çalmıştır. 

ı t 1fakalanmıştır. 8 - Sirkecide bir mağazadan 
~ r- Bedroe i9111inde bir hır- 12 saç kova çalımnı~. 

1 tminöniinde Kızgüncuklu 9 - KaTagümriikte kesmeıka-
1 t Ef.endinin 6 lirasını yan- ya caddesinde Emine Hanımın 
jı ~ı1ik suretile çalmış, yaka- evinden 50 parça eşya ve 50 lira 

llfbr. çalınmıştır. Y aptlan tahkikatta 
, i• Konyalı Derıviş Efendiye 

1 

Halııkı imıinde birinin bu işi 
PJ lira .kıyme1inde mani- yaptığı anlaşılmış, Hain der
ra e,yası çalmıftır. Şüphe dest edilmiıtir. 
~ ........ ,._, .. _ .... ,._ ......................... , ... _ ............ . 
''Mllllyet.,ln eııencelerl 
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SOLDAN SACA: 
T- (&). 

1 
..,_ .ı..; (2). Nota (2). 
Dwbk (&). 

icla (2). Rlılduun (2). 
Ayala siya.. (5). 

:Vahfi lıir lıaynn (3). Biyük(3) 
Hmn üzüm (S). 
Ays ,....,. .. (2). 0..-.. U... 
Kol (2). 
Malaaaloen ven len para ( 3). N ok· 

(3) 

Dlakl ......_ ..... 
lıalleda.ı, telıll 

YUKARDAN AŞA.Clt 

1. Çalıuk (3). "' , .. m·k (I}. 
2. latifhıım (2). 
3. Deli (5). 
4. K.mr (2). 
S. 0ııar (5). E
&. ElnneAı o1aa (2). 
7. Okçe (1). 
a. ....... (2). 

"· P«i (3). lı (5). 

Şur yı devlet 
daireılnde ~tklk ediliyor 
Adaların elktrikle tenviri 

Muhte,em •••il ve fBrkılı filminin ilk !raesi ınü
na•cbctile bUyUk suvare. Bu rnn derece ml.ıe•,l'r dram 
biıtun dunyada binl~rcc kom;er vermi~ ola11 SO ki iden mii
rekkcp hakiki Don Kazakları Rus hey'etl muganni
ye inin ~tirakilc vürnda getirilmiştir, 

Bu filmde ~imdiye kadar bu derece muaıızam ve mlikem
ıncl hir hey'di muganniye lşidilmcm~tir. 

IU.\ eten: MI• Arlzona ile birçok dilber n >eh har ka
dınlardan murekkcp rnii trupunun yeni rcp rtuvarı ve: 

~ETROTO. S!o:SLI UÜ, '\' A HAVADİSLF.Rt 

hakkında Emanetle sirket ara· 
smda tanzim oluna~ mukave
lename Nafia Vekaletince tas
dik edilmiştir. Yalnız dün de 
yazdığnnız gibi tesisatın güm
rük resminden muafiyeti hak
kında bazı noktalarda Maliye 
Vekaletile ihtilaf çıktığından 
mukavelename Devlet Şurasın
ca tetkik edilmektedir. Maa
mafih bu tetkikat ta bitmek üz- ~M~M~M~ .. C:X:C •••• • ••• • ... 
redir. Adaların tenviri ameli- • FRANSIZ "!'lYATROSUNDA ~ 
yesi bu yaz her halde ikmal e
dilmiş olacaktrı. 

itfaiye n1akineleri 
Arzuyu umumi Uzere ikinci defa olarak 

Münir Nurettin 
Konseri 

İtfaiye makinelerinden bir 
kısmının bozuk olması ve bun
ların çabuk eskimekte olması 
hakkında Cemiyeti belediyede 
geçen münakaşa üzerine Ema- 27 Man perşembe akşamı saat tam l! 1,30 da 

net heyeti fenniye9i tetkikata 1 1 11 1 ( 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 İ 1 1 1) 1 1 1 1 1 
başlaıruştır. Neticei tahkiıkat " " 

birraporıaeemiyetibelediyeye.. Maksı•m .. 
bildirilecektir. Esasen elde mev " .. 
cut vesaitin kafi ohnadığı na- " .. 
zara dikkate alınarak itfai~ " .. 

ralcaver bir ıurettc t•svtr olunmaktadır. )il\ eten: zengin .aryete progr m• 

'-"'-""""-.A.~"-'"-''-".J>..~~....,.._,.....,.._.A.~"-'"-''-"'-"' ,,....,,...,,....,....,_..,...,....,.-..,.., ___ ,....,......,.. """"''"""....,_""_,.....,,.....,__,...,, 
'W''-"...A-.A.A..l\...;"-'UJ.,..) .._,,.__, ~ ~ 

ŞARL ROGERS MARJ BRtAN < 

ve ÇESTER KONKLEN ~ 
çok müessir \'e insani bir dramı musaVYer 

BABADAN l!:VLADA 
( 
( 
( 
( 

büyük sesli filminde. ( 
~ ....... .,..,,,rv'...,....,...........,....;..;,,.....c:x:c,.-y"V"'"""'-..,-""'"',....,....,...V"V 

'-"'-"...A_.A.-~-""'-.A.~A-,Jc:x:::xJ..._,.._,.....,.._.A.~;....,1.._,..._,.~ 
Meşhur muganniye 

NINON VALLIN 
1hın tehrimize muvaselet etmlt ve i>nUmilzdeki cuma ve paz.r 

günleri saat ı 7,30 da 

Fransız Tiyatrosunda 
iki konser verecektir 

MATMAZEL 
ile ŞARL 

MARI BF~LL 
BOYER in 

tabb idare~lndcki trupu '2 ni>an çarşamba akşamından mbaren 

FRANSİZ TİYATROSUNDA 

l 
( 

nin tevsi ve islAıhma karar ve- " 87 Mart J•Mnkl pertembe akt•mı .. 
rilmiş ve bunun için de 100 bin .. M ı K A R E M .. temsilkrlne başlayacaktır. Bilet ve pr<>gram tedariki için tiyatro 
lira tahıris olunmuştu. Bu tah- " .. şesine müra,.c,••,..t V"'.,....,,.....,,...,,,,....,."""_..,....,._ 
sisatın da ne şekilde aarfedile- " BUJDk •uvare danaant .. cx:'.X) ~~,,...,,._"""'"""'""'.....,,..,.._ 
ceği hakkında bir rapor hazır- " . .. . .. M J k 1 •• d •• • t• lanmaktadır. Kadrkö .. d~ .. Kouyonlır, surprızler, hususi taam. .. cx:::x::> e e S neması mu Urıye ICCX) 
garajin da _projesi ha~ış- "1111 M Lütfen sofrıılarınızı temin cdiniz.H I_ 111 .. ~) Yeni .:•zettiki se,li ve sözliı makine te>i-aunın. rcrmi küşadı l. 
tır. Mamafı bunların hepsi kam M l Ad be &; ~ munısebedle Bu aktam ırae cdeceğı ANl>RE (. 
biyoya taall{lk etmekte oldu- ev U U ne vt 1 ~ BOJE nin tenuill (. 
ğnden bir müddet teahhür e- Enalu Mtiılimiıı n bu meyanda , O ( · 
decektir. Diğer taraftan yaptı- merhum aYUkat Hüseyin Hüaaü ~ s d t y 1 
gımız ı ata gore oy e soy- 930 ilnll 611eden N" - tahk"k .. .. ı .. Efeocli rub1artna itbafm 28 Mart aa e o u 
lendiği gibi 25 maki.ne .birden taı-.;:::iJye camii ..,;fu.'d: m;~ E 
bozuk değildir. Çünkü bunu .ıu nebevi kır- olunacaktır. 
böyle kabul etmek İstanbul it- Merhumu tamyaalaırla ·rau ..ı... 
faiyesinin tamamile mefluçtur. !erin tetrifleri temenni ola: ·r. 
demekti Hilanü Efendi 1n -ı.-n 

r · Znee .,,. n. tları 

VllAyette 1 Sch t• "IA =' _... remane ı ı e&na~ 

lhlısas.. Kadıköydairei Belediyesin· 

Doktorların ihtisas veııikala. den: Kadrköyün~ ~zıltoprak
rının müddetinin bittiğini bir ta I•hlamurda Elektrik muhav
gazete yazmıştı. Bu hususta v!le.merkezi.~ it~n Se
Sıhhiye müdürü Ali Rıza Bey larm çeşmeeıne kadBT bır metre 
dün bir muhardrimize demiştir murabbaı paI'ke kaldırnnın fes 

Pwamunı Ştrlıetintn en (ilzel 
lcomedllt olan: 

Mektep sonu 

R 

başıan nihayete kadar FRANSIZCA 
filminin son istlhzaratının ikmali 
26 mart Çartamba günü matine ,,Jmıy~c-.ıj\ını : ı 
terem ebaliye iltn eyler. 

lıt~eten; MCZiK HOLDA BiR GEC~: yen! rrnkli, • 
şarkılı ve dan>lı filım ile UE ·ız KIZI E~Tı\f X \ I 1 \ 

n refiklerinin repertuvarını gö,ıeren iLK TLRKÇ E 
SilZLL~ ıc ŞARKll.I filim 

Biletlerin satt~ına şimdiden başlanmı~tır 

Sinema salonu ~dat 8 ılı>n iılharcn halka açık lıulur.:ıcakrır 
ki· hile imali ve mahallinde bir Filiminde; BEBE DAMUR 1 

· .. _Müddet bitmemiıtir. Ma- metre mik'ç ~~un mübayaa- ( seang saat 9,45 tc ba~lar 
yıs nihayetine kadar müracaat sı 9~4/~30 ~l,ıinde kapalı.zarf :ıarkılarınıdlnleyeceksinlz l ıelefon Bevoıı-ıu 8ti8 
edecek doktorların ihtisas vesi- usulıle ıhaTesı ılin edilen ıma- :::::::::::::ı ~.,.....,...,... ....... ,,...,,,....,...,...,...,....,..... CXX) ,....,,.....,,....,....,...,..,,.....""'.,....,.....,...., ... 
kalan kabul ve Vekalete gön- lit ve mübayaat maıhallinin 
derilecektir mebdei eski i8kele caddellinden ~JLGJN 

· " bed ile Sellmi çetmeai cadde-
Spor sine miintehi olduğu tevzihan ME TEPLİLER 

ve tasrihan ilan olunur. 
Viyana muhteliti ------ Dünkü nüııbamucla inrifar eden 

Sıımaun tabii "-siryollan 
Türk A.nim Şirketinin 

iliıunda 
M. Hugo Meisel'in 

bir mektubu 27 Niııaıı 930 tarihinde vukubuLa
Viyana muhtelitinin şehrimi- cak hiısedaran heyeti umumiyesi iç

ııe getirtilıriesi meselesi, mali timaııuı lttirak ~ecek hieaedaranın 
hamil oldukları hisse seaedatını 

cihetteki mutabakatın husule yevmi içtimadan on gün evvel !stan
gelmeei suretile tamamile kes- bulda ve Samaunda tirketin muhase· 
bi katiyet etmiştir. Filhakika besine tnıdi etmeleri icap ettiği ya
Avusturya Federasyonu namı- zılacak llmı sehven (ve Samaua ke
na Mosyö Hugo Meisel~n diin limesi yuılmamJJtır. Taahih ve tav-

zihi keyfiyet olunur. 
mıntaka reisi Ziya Beye gelen -.-;.;.....__,,,_..,.. __ 
bir mektupla bu cihette halle- DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 
dilmiş bulunmaktadır. Elektrik mot .. rlan hakkında 9 

Tan1aınile sesli, söz
lü, şarkılı ve dansla 
bir filim. 

bu akşam ~aat 
21.30 da 

ŞAHIN 
komedi 

3 perdı 

Nakled•n : 
A. Muht.r Mosyö Hugo Meisel, mektu- Temmuz 1924 tarihinde 182/176 nu

:bunda Viyana takmımın "gü· mero tahtında Sinai Müdüriyetinden 
zel" şehrimizde ve "misafirper- onbq aene müddetle bir kıt'a ihtira 

be t · tt'h 1 Jul nmıttı Bu ke ih Bu ak•am Kadıki>v ku•.dili Hil~I ver Tü~kler" önünde yapacağı ra 1 ıs sa 1 
• re · ' 

İ tira mezkür furubt veya ahere icare sinemaaında taklitli -e gü\unçlu 
maçtan sonra, "lbir gün stan- verileceğinden ittiraaına veya iıtica- oıun (4) perJo dan<, var)cte. 
bul muhtelitini Viyana ya davet rına talip o~a zevatın İıtanbulda •••lllliı-•••llİI••• 
le mübaıhi ola.cağını ve bu dave- Yeni ponahape arkaııında Afır Efen t R T 1 HAL 
tin kabul edileceğini ümit eyle· eli Kitaphane ~katında Türid'ye ha: Seraoker ~.Ria P.,. ı.a...m 

Harik, hapt, kaza ve otomobil ~igortalarıııızı < -~ 
C•latada l'nıon hanında klin 0NVON SIGORTASINA 

Yaptırıııız. 

Tilrklyede bili fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyuına bir kere ntramaıLın ~igorıa )&ptırnıa)ınız 

Telefon : Beyoğlu - 2002 ------

YARDIM SANDIGl••••c 
KELEPİR SATILIK EMLAK 

Zirde muharrer emlAk nısh peşin nı fı htr sene vadelıdır. 
ı - Bakırköy'ilnde Ce• lzlik mahallesi !lamam sokağında 34 nu

maralı merhum vali flaliı be,in köşkü dcmelclt marul 12 oda 1 mut• 
fak 8 halA bir hamam ve ıaüşıemiltn <oıreyi baıi iki kısma ıııünka tın 

her iki ciheıı cadde 2000 arşın bahçdl isıa ı ıa uç dakik• mesafede 
makıuen 3550 liraya. 

'l Kıdık'ııyündc A\tıyol ağzında (,'ilck •okahmda 2.', 42,44 nu· 
manlı elyevm oıobQs şirketinin :ıo !ıra bedelle tahtı lcannda b ıl • 
nan !84 artın murabbaı Urır;ir garaj maktuan 2 i 00 lira) a. 

3 - Kadılcöyünde Osmınal;a mahalle inde Kaı.asker sı kajl;ında 

6·8 numıraıı konak 16 odı 9 salon ve muşt<milltı salreyi havi 
3000 erşın bılıçeli melctep, fabrtlııya ehcriıll bina maktuea 64-00ltraya, 

4 - Anadolubinn Gölılu kenınnda Raruthın: cıdde<tnda 48· 50 
d 
.... ,, b"ld" . nında 18/22 li1ımcroda mukim vcldlı Ye lıllllllıal ......._ Sürqya Pap j. 
ıgım 1 ırıyor. lST. OK cfen<!lye müracaat ""leme- le L!ra_.__._, =ı....ıı Pa~ ,.8 Zi- n_ 
B dan b 

....,. kt t h' -, "' .,.._ • .,,_. ...- ,_..,.. numaralı maa dıikkAn kl&lr ~ oda 1 muti-ak ve miıştemilAtı sılreyt h 1 
un a .... a me up a a- lerı. _._ _., .. _,_, ,......._ H---·'-"" t 

kem meselesi de mevzuubahtı- 7u• ._. ~.,e -- bıne makıuen 700 llreyı. 

Dr Horho'"Ulli ~r•:vi ~,.; lıulmMlata. ~ran- T.Uplertn ( letanbul'da Bahçekieemet han 15) telelon 1 . ~:'62 
tır. , .l N11 ............ t ~. Mnllı •••••••••••• 

Mosyo Meisel. mmtakamızm M k k N sarilıd nt ıt .,S.,.. ••• 

inzımamı m\Jvdakatile, Viya- mua~~~·:abab~~1~ş:°nı: lıd~r.35 •••• • • ••••••• • • • • • • • " • • •••••••••• •J •
1
• • .... 

na muhtelitinin şehrimbde ya BEYLERLE ÇOCUKLAR ç N 
pacağı maçları idare etmeık Ü- DEVREDl~fK İHTiRA 
zre "Cavaliere Avvocatıo Mau- "Mıyilerdc mevad telüi" hakJım. En şık kostümler 
ro" ile muhabereye gi"'1tıiştir. ela onbq ııene müddetle 141 o-o 

Sinyor "Mauro" İtalya hA- tahtmda •e u Nı..n 1924 tarihinde \-
kem encümeni ceisi olup bey- sınat lllidlhi,-tiadea bir lııt'a ihtira 
nelmilel bir --"'hrete mlllik ~ beratı i8tlı.al kdmmıttı· Meslıtlr lh-

"" tira bu kere furulıt veya icara verile 
futıbol dünyaının en iyi hiikem ceiinden iftiruma veya iaticanna ta 
lerinden biridir. lip olan zevatın latanbul Yeni potta· 

MOlyÖ Meisel. efCf' arzu edi- hane arknında Aftt ef. Kitapban.e ao 
lirse Sinyor Mauronım fu1bol !rafında Türkiye hanında 111-22 nu· 
ve hikemlik hakkında &anSIS- merolarcla mulıim vekili ISTOK den 
ça ve İtalyanca olarak bir kon- diye müracaat eyleme .• ıe..,n.,_· ...., __ 
ferana vermeıalni temin edece- DEVREDl~ İHTİRA 
ğini ilive etmatedir. ÖyJ.e an- "Tütüa yapraldannm clotn-
laşılıyor ki Viyana muhtelit!- ama müaua -kinealıı ı.tllıAiltı halı 
nİft şehrimizi ziyareti fu1iıo1U- lancla"441 D-0 tahtında Ye t7 

muz için her cihetten ç« fal- :;:ı ıı::= ı:."n1:'.:::::! 
deli olauıkbı. • , lmmJf*ı. Bu k- -ı.nr ihtira icara 

Sporcular ıçın nrileceihıden iadcanna talip otan 
Darülbedayı" 30 Mart Puar sevatın latanlıuWa Yeni poetehaM ~ 

Galata 'da Kerıkoy'de börekçi fınnı hdnllndekl böyiılt 
malıallıblclıılıı llıdlllde 

EKSELSiOR 
llJll ıl~l11111uılını~ı ~ılıcıtıı11z 

lnp!U blflml lruıllqlardın ve url biçimde 
W"0STÜMLER }6 1/2 ltradaa itibaren cüıel clnı 
A lıamlflardan tp0r esalre 

ÇOGUK KOSTÜMLERi 6 !=: .!ı::~~abı ~:.! 
"MANDLEBERG,,pardesüleri 24 :ıı:.!~:cı:! 
C =vofAR:":1:n:!"" ~~~: kumqlardan vı TmıçkOI 

TEDIYATTA BÖYüK TFSHİI .. AT kMında Apr •· Kitaplaue cadd
akşamı İatanbul ıporculan .. de TtkldJe ffanıı!Ae 11-22 n-oı. 
refine bir teımil verecek ve Şii- da _,Jde nkili t&TOK -..ıye .. 
hin ıriıeeini oynıyacaktlr. rKatlıın. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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STANBUt, V L11.Y 

DEFTERDARLIK ILANATI 
• !. 

Usküdar mal müdürlüğünden: 
SATILIK DÜKKAN: Nısrf hissesi numarası 11 Yoğurtçu 

'..;:.eşmesi sokağı Caferağa mahallesi ~adıköy fevkinde bir ~a 
.ıır heladır. Tahmin olunan (875) 1ıra kıymet defaten venle
cektir. Müzayedeye iştirak edeceklerden % 7 buçuk P.~Y .. akça
sı alınacaktır. Satış mua111elesi 10/4/?30 ~erşembe gun~ saat 
15 te Üsküdar malmüdürlüğünde alenı muzayede usulıle ya-
pılacaktır 20/3/930 (R.) 

. * * * 
Üsküdar nıal müdürlüğünden: 

SATILIK DÜKKAN: Hissesi numararsı 103 Moda caddesi 
Caferağa mahallesi Kadrköy fevkinde bir oda bir mutbaktır. 
Tahmin olunan (1250) lira kıymet defaten verilecektir. Müza
yedeye iştirak edeceklerden ~;, 7 buçuk pey akçası alınacaktır. 
Satış muamelesi 10/4/930 Perşembe günü saat 15 te Üsküdar 
ını:lmüdürlüğünde aleni müzayede usulü ile yapılacaktır. 

2013/930 ( R.) 
• • • 

Ü ;küdar ınal müdürlüğünden: 
SATILIK DÜKKAN: Nısıf hissesi numarası 3 Yoğurtçu 

ceşmesi sokağı Caferağa mahallesi Kadrköy fevkinde bir oda 
:)ir heladrr. Tahmin olunan (1150) lira kıymet defaten verile
cektir. Müza}"edeye i:;tirak edeceklerden % 7 buçuk pey akça
f;r alınacaktır. Satış Fı..,: ·.".'lesi 10, 4/930 Perşembe günü saat 
15 teÜskil<lar malmüdürlüg~ıde·ı aleni müzayede usulile yapı-
laca-ktır. 20 '3. '930 (R.) 

• • * 
Ü-;küdar nıal nıüdürlüğündcn: 

SATILIK DÜKKAN: Nısıf hissesi numarası 101 Moda cad
desi Caferağa mahallesi Kadıköy fevkinde bir oda bir mutbak
tır. Tahmin olunan (1250) lira kıymet defaten verilecektir. Mü
zayedeye iştirak edeceklerden 7< 7 buçuk pey akçası alınacak
tır. Satış muamelesi 10/ 4/930 Perşembe günü saat 15 te Üsku
dar malmüdürlüğündeı1 aleni müzayede usulile yapılacaktır. 

20/ 3/ 930 (R.) 

* * * 
Üsküdar nıal müdürlüğünden: 

SATILIK DÜKKAN: Nısıf hissesi numarası 99 Moda cad
desi Caferağa mahallesi Kadıköy fevkinde bir oda bir beladır. 
Talunin olıman {lOOO)lira krymet defaten verilecektir. Müza
yedeye iştirak edeceklerden '7o 7 !buçuk pey akçası alınacaktır. 
Satış muamelesi 10/4/ 930 Perşembe günü saat 15 te Üskudar 
malmüdürlüğünderı aleni müzayede usulile yapılacaktır. 

20/ 3/ 930 (R.) 
* * • 

Üsküdar mal nıüdürlüğüoden: 
SATILIK PASTACI FURUNU: Nısıf hissesi numarası 5 

'l oğtL--tçu Çeşmesi sokağı Caferağa mahallesi Kadrköy fev'kin
de bir oda bir beladır. Taıhmin olunan (1250) lira kıymet defa
ten verıilecekıtir. Müzayedeye iştirak edeceklerden % 7 buçuk 
pey akçası alınacaktır. Satrş muamelesi 10/4/930 Perşembe 
günü saat 15 te Uskfidar mahnüdürlüğünde:ı aleni müzayede 
usulile yapılacaktır. 2013/ 930 (R.) 

* .... 
Üsküdar mal müdürlüğünden: 

SATILIK DÜKKAN: Nısıf hissesi numarası 7 Yogurtçıt 
Çe~esi sokağı Caferağa mahallesi Kadıköy fCV'kinde bir oda 
1ıir sofadrr. Tahmin ol'llllan (1500) lira kıymet defaten verile
cektir. Müzayedeye iştirak edeceklerden % 7 buçuk pey akçası 
nlınacaktır. Satış muamelesi 10/ 4/930 Perşembe günü saat 15 
te Üskfidar malmüdürlüğünde>ı aleni mü1.ayede usulile yapıla-
. ~aktır. 20/3/930 (R.) 

* * * 
Üsküdar mr.1 müdürlüğünden: 

SATILIK DÜKKAN: Nısıf hissesi numarası 9 Yoğurtçu 
Çeşm · kak Caferağa maıhallesi Kadıköy fevkinde bir oda 
bir h~d:. Talnnin olunan (875) lira kıymet defaten verile
cektir Müzayedeye iştirak edeceklerden % 7 buçuk pey akçası 
alınacaktıe. Satış muamelesi 10/4/~30 ~erşembe gtl?il saat 15 
te ÜskOder mdmüdürlüğilnde alenı müzayede uıulıle yapıla-
caktır. 20/3/930 (R.) 

* * * 
0.;küdar mal müdürlüğünden: 

SATILIK DÜKKAN: Nısıf hleııeai numarası 1 Yoğurtçu 
Ce~esi Caferağ.a mahaUesi Kadıköy fevıkinde bir oda bir he
İadrr. Tahmin olunan (1800) lira !kıymet defaten verilecektir. 
Müza~eye iştirak edeceklerden % 7 buçuk pey akçası alma
caktrr. Satış nnıamelesi 10/4/930 Perşembe günü saat 15 te 
ltskQdar malnıUdürlüğ~ aleni- müzayede usuille yapıla 
caktcr. 20/3/930 (R.) 

• • • 
Usküdar mal müdürlüğünden: 

SATILIK ARSA: Numarası 16 HU.amettin bey sokağı Ca
ferafa mahallesi Kadıköy 8.I'ka ci'heti açık ve tarafeyninde 
haneler ~vcut olup ciok.tımetıgah iofasına elverişlidir. Ve Mü
hürdar caddesi lruıt>lndedir. Miktarı zira (256}dır. Tahmin olu
nan (512) lira kıymet defaten verilecektir. Müzayedeye işti
ra1ı: edecoklerden % 7 buçuk ıpey akçası alınacaktır. Satış mua
meleıııi 3/4/930 Pcqembegünü eaırt 15 te Üskudar malmüdür
llijünde aleni müzayede U!Nlile yapılacaktır. 

r ' 15/3/930 
~ 

(R.) 
* • * 

{Jsküdar mal müdürlüğünden; 
SATILIK ARSA: Numarası 14 Hüsamettin bey sokağında 

Caferağa mahallesi Kadıköy Mühürdar ~ddesi kurbinde olup 
arka tarafı Murat Ali sokağı ve tarafey~ınde ıhaneler mevcut 
olup bina inşasına elverişlidir. Ve 252 zıraındadır. Tahmin olu 
nan (504) lira kryroet defaten veı.ıilecektir. Müzayedeye işti
rak edeoek.lerden % 7 buçUk pey akçası alınacaktır. Satış mua
melesi 3/4/ 930 Pef'Şenlbe günU saat ıs te Üsküdar malmUdürlü 
ğünde aleni mü;;aıyedeusulile yapılacaktır. 

15/3/930 (R.) 

* * * 
Üsküdar mal ınüdürlüğünden: 

SATILIK ARSA: V-e kısmen bahçe '!e ahır; ~umarası ~/~O 
A.rayid başı soıkağı Caferağa ımahallesı K~dıkoy_ mevku?ın 
?Crefli ve üç tarafı yol olup denizede nezaretı oldug~n hına 
ııı: asma .. 'tt' v 3400 zira miktarındadır. Tahmın olu-

musa~ ır. e . ·ı ek ·ı 1~ (3600) lira kıymet iki senede -iki taks~:tte "'.~ı m şaı:tı e 
bırınci taksit ihaleyi müteak·ip alınacaktır. Muzayedeye ıştl
rak edeceklerden % 7 buçuk pey akçası alınacaktır. Satı~_ ıt?,u
fü~7.lesi 3/4; 930 Perşembe giinü saat 15 te Üakudar aıalmüduc-

ı::unde aleni müzayede usul~~e_yapılacaktır. 

LiKiDASYON SATIŞI 
Mükemmel ';: - "· -.. . ·~ -~ , · Fabrika fia-1 

~-- ~ - .. • 4 --;· 

fabrika amba ~".-"' · ~ -• · ·.. · ·':-..··~::" . ~ ... -,,.';' ~ 

lajlı tamam, · - -
noksansız de
po teslimi ve 
ya müşterisi 

tının nısfın-

dan fazla 

tenzilatlı. 

her mahallinde 
kurulmuş 

teslim ~ ,,,..,,,.~- ~ - .i" garanti 
ARVIKA \\'ERKEN SVERGE HERKULES ADRIANCE _ PLATTE R~Ni;OF MOLINE PLOW 

. . . . • . . CO. No ~O ~? 8 A. Markalı çayır makineleri 
garanulı ?!arak te lınıe amadeyım. l amanıına veva bir kı.mına talip olanlrın veya tavusut 
cdcceklcrın 27 Mart 930 peqembc ,'ll11L. sabahı. lstanbuı Sirkeci M~serret otelinde lbrahlm 

Rcve miiracaaılar veya randevu vcr"'eleri aziın menfaat temin eder. -~!'~ •. • .·~ 
·-~ ~ ... _ .. ~; . ,. 

Eıı..rc b•ldif!alı bh ıu 
SALON OECCA o p ı koyunuı vr gOrtctkunıı lıı 
fhl ftun n.,nıtltrint yrnı "t . ~rnı 

S 
'it tdıyor Hrr •olaının btn-akh&ını J 1 lıaır hır ~lıırllılı 

ALON DECC · • '" •yın,. 
A "'" vardı&ı bw nrtic-t t b 

ÇGnk& Yt•f SALON DECCA lmalıitın:akl h~;ıan ."•'•l·•"111111 
•tç bfr gre•ofoeda bulunntayan nağm 1 JUll) ti , .. ~C'llllJt' 
Qnmofon ıattn alırkt'n. b\I hari"uıa~:rr '•hıpttt f 
ohttalıdır 

1 
"

1"k 1
n111 u,, rrhprı 

Tllrlr ye umumi acentcs 

' JOHJ. 
'J'. L!FONTİ 

Beyoğlu İstiklal 
cadd~i 

... llllll ............. j 

~eJrisef ain 
---· 

\lerkcz Acenta. ı; C•lata köprli 
basında, lleyo~lu 2362 !;'ube 
acentesı: :\lahmuJlye ! lanı alımda 
lsunlıal ~40 

lzmir sür' al ~nslası 
(GLLCE\lAL ) vapuru 28 

Mart cuma 14,30 da Galata 
rıhtımından hareketle Cumar· 
tı:sl sabahı lzmire gidecek ve 
Pazar 14,SOda lzmirden hare· 

lı:etle Pazartesi sabahı gelecelı:tir 
Vapurda mükemmel bir 

orkestra ve cazbant mevcuttur. 

T~uzn Bili1 :i rasrnı 
(Rcşitpaşa) vapuru r7 Mart 

Perşembe akşam Galata rıhtı· 
mından hareketle Zonguldak 
lnebolu, Sin p, Samfün, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Gireson, Trabwn 
Rizeye gidecek ve Of, Trabzon, 
Polathane Gireson, Ordu, Fıt· 
sa Samsun, Sinop. lneboluya 
uğrayarak g~lecelctir. -Yelkenci vapurları 

Karad,niz postası 

Yelkenci 
v•puru 26 (,arşa mba 

l\lart Y 
günü akşamı 6Jı SJrkecl rıhtımınd•n 
harekeıle doğru [Zonguld1k, ln!
ho· u, Samsun, Ordu. Giresun, 
Trabzon, Sar.nene \'O RJz: l ye 

gidecektir . 
TafsiUt için Sirkecide Yelkenci 

1 hanında klln ıcentesıne milra· 

1 
caat Tel. lstanbul 151; 

1 :Muntazam Bartın Postası 
Ercümend Nur 2;aır,ı~~ı 
Pel·şem})e günüSirkeci 

rıhtımından 

hareketle Ere~ll, Zonguldak, Barı 
tın, Aın.ısra, KıKuca şile, Cideye 
azimet ve avdet edectkdr. 

fazlı tafsllit lç{n Eminönü 
•liiiijj Rıhtım hın 2 numarayı müracaat. 

Malzemei beytiyesi hem işinizi teshil 
hem de evinizi tezyin eder. 

G 
Türk anonim elektrik şirketi umumiyeıl Galata Bahtiyar hın 

1iiıet DemirJollan ve tımanıarı Omuını 
i~aresin~en; 

3430 adet meşe travers kapalı zarfla milnakasaya 
konmuştur. 

Münakasa 14/Nisan/930 Pazartesi günü saat 15 30 
da Ankarada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılac~k
trr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını 
ve.!11uvakkat te~inatfannı ayni günde saat 15 e kadar 
Munakasa komısyonuna vermeleri lazımdır. 
. Talipler münakasa kartnamelerini beş lira mükabi
lınde Ankarada, Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden 
~bulda Haydarpaşa veznesinden tedarik edebilirle;. 

Kars vilaJettu~en: 
Mübecce~ Rels!c~mhurumuz: <;ıazl Mustafa Kemal Paşa Hazret
lerinin v~ayetımızde reğzi açın kaideııi 3 metre mennerden ve 
hel:'k~l lki meu:e pronstan mamul olmak üzre imali 20 Mart 930 
tarıhınden 9 ~ısan 930 .'~ari~ine kadar 20 gün müddetle ve ka
pa~ı z::ı usu~leıtım!bev.kıı.munaka~aya vazedildi. Münakasaya 
ıştıra eoe c aı ı ıhtısasın vücude getirecekleri Heykelin 
azam.i on ~ bin kt~etinde olacafmdan bu mliddet zarfında 
resmıve pılirun ihzar ıle yevmi mlinakaısa olan 9/Nisan 930ncu 
Çacpuıba günti % 7,li lir.a teınina akçesilıe ve ehliyet ve ihtiııaa 
vara!kalarllıe Kar• daiırı1 en.clime.ninf' müracaatları mı.n olunur. 

Telefon: 2684 

NAiM VAPURLARI 

ZMİR-MERSİN postuı 
ADANA vapuru 27 

Mart 
Pertemb• günü alı:şırnı 
sirkeci rlhtımındın hareketle 
( Çanakkale, lzmir , Kiillilk , 
Bodrum , Fethiye , An . 
tılya, AIAlye ve Mersine u~

rayıcalı:tır. Fazlı talsll&t için 
Glllıtada Site Frınsez hanında 
ı 2 numarada ıoenıellıttne mll
rıcaat. Tel. Beyo!lu 1041 

Piyango Müdürlü&ünden: 
Dört rııllyon u.gıt rozet tab'ı 

ile aynı miktardı toplu iğne mu
bayaa edllecetinden tab'a ve it&· 
ya talip olacaklann pey ılı:çelerl 
ile birlikte 29/3/980 cumartesi 
günU saat on dörtte Piyango Mil· 
dürlüğünde müte,ekkll Mubıyaat 
Komlsyonnna milracaatlarL 

Eubba Muhıdeneı ,.c TaavUn 
Cemtyotinden ı Öntiıpllı:deld Cuıııa 
gtinti. aylık IQl!maı umumi akdedllı· 
ceğinden uıı on buçukta nayı kira· 

mın Türk ooatını t94rinert mercudur. 

BİLUMUM HA.ŞAR 
YU Mll RTALl\RIL 
BERABER M.a.HVEDE 

FLİDA 
fl/IH//f HA/lf/(AJJ~/6 
IJILUffU/1 H,IJA6M t 
/'fAHV Y[ iTi Af Ef8 
Y Tİ Eh lfl(f y,v.w 
fOKUJ/I 1.ATİFD/ll 

IA'IVH OEPOJ// 
\AHCE KAP1 

HAWt ECZA Oll'!I 

.'."ıı ıeı.:., liı\rı:--ınc"', t.tht.1 kurusı..ı .. pire, glt\'l'., orun1cek \C l1ut ,. 
~a;arau kat"nc'l heblk '- ıfııa eder. Kokusu hJfı[ \C <ıih! olur 
ı~_sanlara ve hayrnnlara zararı olmJ1. Yerli malıdır. Turk serma~e 
1 urk akıl ve irfanı, Turk dimağı, Türk amdc:ı ile imal edilmı<tıı 
Avrupa ve Amcrrika mamu•Atına kar~ı muth~ bir rakıp ol .. p yar 
yarıya daha ucuzdur. Ticıırct ve >an'at ı;ahasında kazandıjtı mın af 
lakı•·ec has ıı·ı' k. ' · · , e ı ~ rn ıp crını şa,ırtmıştır. Pompası ~ayet sa~lam vı 

aynen yarı yarıya ucuzdur Şı~esi 50 teneke ve pompası 75 kuruş· 
tur. llasaıı F.czı deposudur. Toptancılora tenzilat 

- Yeni kitaplar 
1 Fransızcadan Türkçeye küçlllc IOgat R Rıfkı 

Ruhiy11 allıbes; : . . . . . Hasın ı\ti 

Romanlar 

125 
100 

Yaprtk do'r.ümil Rcı•t Nuri 100 
Aşk politik&sı • • . Burhsn Cahit 100 
H&lls ( l;tikiAi hırbi ruınanı ) Meh net Rauf f.'iO 
Aşk gOneşi . . Etem izzet . • 150 
Abdülhamit ve Afrodlt lskender Fahrettin 150 
Bi~ansı n son gi.ln\erL • .. • , • ,. " 75 
lsıanbulu nagl alılı'r.t . • . ,. • • 75 

(Aka GUndflz) Un basılmakta elan kltapları: 
Ç&pkm kız .• Malta çete<!.- Bir a'ılAk meselesi... lnki!Ap hikiyelerl. .. 

Şllrlar: 
835 satır 

Jokonj 
\,.aran 3 

Nazım Hikmet 40 1 Gayya ŞUkQfe Nihal 50 • l. 
• • JO Salkımlar Celtlettin Tevfik 50 1 
,. ., 50 K&hramanlar Yatar N bi !10 

Çocuk ve halk hlklyelarl: • 
Küçük korsan 'i5 Tilki klrdetjin mul .. keme ı 20 
Bir farenin seyahati 25 Jttmbo KrUzoe 
Şarlolc !lolme.tln marifetleri i5 Uzan, Geniş, Kesldogöz 
Tilki kardeş Avrupıdı 50 Müneccim bıfı 
Üç elma beyin biklye•i 20 Naıııoslu hırsız 

• Muallim Ahmet Halit kitaphanesl 

Judaraıı lıalilbaaı Mödirl1eliıde1 : 
8 - 12 bin geyi m at ve ester nalı 
1 - 2 bin kllo mıh 

20 
15 
ıo 

10 

y okarc§ı yazılı olan nal ve mıh kapalı zarf munakasa ile s:ıtıf 
alınacaktır Munakası l5 ni~n cumartesi gilnıi saat 14 te Gedikp 
şada imal&thanedc yapılacaktıt. Şarmaıne imal!thaneden verilir te 

il~::.:;: ~~:As~~;;:u:~ milnderiçtir. 1 ~ 
7000 Tıkım kışlık elbise imaliye 
?000 Adet ~rp1111 ,, 
7000 Çift dolak ,, 

Yukarda yazılı me!busat kumaşı imal!thıneye ait olarak kapa 
munakua ile diktirllcıcektlı. Munakasa 6 nisan çarşamba gilnll saa 
l4 te lıt:ınbulda Gedlkp~ıdı yıpilııcaktır. Şartname lmalithanedc 
verilir. Teklifnamenin tarzı lmltsı :ıartnamede yaııhdır. . 

Hilaliahmer Istanbul merkezindeı 
. HilUiahmer İstanbul vlliyet merkezi kongresi martın 28 i 

cı Cuma g\inü saat 2 de Darülfünun konferans salonunda iniltı 
edeceğinden azayi muhteremenin aldat mak>buzlarını hamile 
l<ttfü teşrifleri rica olıtmur. 

G 
Darülfünun Hukuk Fakilltesi müderrislerinden • • • • 
MIŞON VENTURA EFENDi ~ 

anesini Galata Kırü:öy Plllasta 'uçuncü katta 7, 8 N. lu ~ 
• •• odalara nakletmiştir. Tel B. O. 4488 t ..... 

~abltk ına~aza hissesi 
Babt Ceferide Haci Mustafa mahallesinde Çoban Çeşme 

sokağında kilin itiık 2 cedit 4 numaralı feWckıi odaları müşt 
mil k&gir mazanı:n 48 hissede 31 hisse tam ve bir hissesinin i 
rubu hissesinin bedeli sekiz taksitte öderunck üzre 4200 lira b 
deli mukarrerle 29/3/930 tarihine mtisadoif Cumartesi günü sa; 
14 de pazarhkla müzayedesi icra edil«e'ktir. Taliplerin % 7,~ 
hesablle teminat makbuzlarile İstanbul Emvali metrüke Sat 
kooıislyonuna müracaat eylemelerl 

-C-..~~~~~~~· 

20000 kilo yerli tonga ipi mo~a1aası 
Tütün inhisarı um1ım 111iidürlü 

ğiinden: 
~~vcut nümun~l veçhile yerli malı olarak 20,000 ıkUo toı 

g~ •p.ı ~ar~_rkla mubayaa edileceğinden itaya t!lip olanlar 
nümlineyı go~ek ve şartnamesini almak üzre hergün mürı 
caatları ve 2 N ısan 930 Ça.rşamba gUnü yüzde yedi buçuk tem 
natı muva1dca.telerile Galatada mliıayaat komisyonunda b 
lunmaları. 
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1 ~ lnsaat ınüüakasası • 

~;!EYN~E!'l!'!L~E!L--~Y~A~T~A~KL~I~ 
VAGONLAR KUMPANYA· 
SNIN EŞYA NAKLl ŞUBESİ 

Avrup&111n bllcilml• memle-

11~~Jil Il İ )ret sandığı miidürliiğünden: ~::~:;~n v~le s~::.:ıı.iç~evtEk!l'~~~ 
ı - Türkiye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü, İstan- mık üzere her türlil eşya ve pa 
. c ı1.1lda Cağaloğlunda kain olup elyevm Emniyet Sandığı- ketler kabul olunur. 80 hususta; 

• ~ un tahtı İşgalinde bulunan binayı tadil ettirecektir . Memleketler arasında 1: Bu işe talip olanlar aşağıda yazılı vesaiki ibraz edecek- naic!.yaı ve muvasılAr T.A. Şirketi 

~~ 'erd~\ Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. lntercontioeotale 
'. ~ 2) Talip tarafından evvelce yapılmış olan işlerin şirketine muracaaı eılinlz. 
ı oir listesi ve fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik. MERKEZ: Gaiaıa'da Çinili Rıh

tım hanında birinci kınadır. 
, t Talipler Ankarada Ziraat Bankası levazım ve mebani mü TELEFON: Beyoğlu 1294 . 1295 fdiirlüğilne, İstanbulda Emniyet Sandığı müdürlüğüne ŞUBESi: lıtanhul'dı Sirkecide 
• nüracaatla bu baptaki plan mukavele ve şartnameyi o- Şömendof<r isıasyonu avlusu da· 

ı • k b'l. d 1 b·1· '1 bilindeki 14 numaralı ma!azıdır 
ıar ıra mu a ı ın e a a ı ır er. B ~·ıACAZANI~' T 1 1 

· 
u ış ıçın anca ısan tarı ıne a ar te - htanbul 1 820 · B · · · k 20 N' 930 ·h· k d k L u " ' •' e e onu· 

1
' ifname kabul olunur. Teklif mektupları kapalı zarfla .. 
.\nkarada Türkiye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü-

• ıe ve İı;tanbulda Cağaloğlunda Emniyet Sandığı mü
liirlüğüne tevdi olunmalıdır. 

İşi deruhte edecek zat ihale bedelinin yüzde 1 O nu nis 
etinde teminat gösterecektir. 

Türkiye Ziraat Bankası mutlak surette her hangi 
ıir talibi tercih hakkını muh.ıfaza eder. 

! Devlet DeınirJolları H. Paf a ına~azasın~ao: 
Mağazamızda mevcut külliyetli miktarda saç, demir ve ah

.ap yağ fıçı ve bidonları aleni m!izayede ile 29/3/930 tarihine 
n!isadif Cumartesi günü saat 14 te sıtrlacağı ilm olunur. -

Devlet ~eıniryolları H.P. nıa~azasın~an: 
Mağazamızda üç yüz adet kadar müdevver hizar desteresi 

. 1evcut olup bunlar 27/3/930 tarihine müsadif Perşembe günü 

. aat 14 te aleni müzayede ile satılacağından taliplerin mağaza
'aki satış heyetine müracaatları ilan olunur. 

Hlmayel hayvanat 
cemiyeti 

Hayvan hastanesi 
Fukara hayvanatı mecca· 

nen tedavi edilir. Cumadan ma· 
ada her giln açıktır. 

Şlfll Osman Bey, Ahmet Bey 
ıokağı numero 84 .telefon: Bey· 
oğlu 1477, 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
İLANI 

"Rebrit usul ve cihazında islahat" 
haklanda onbet sene müddetle 442 
numero tahtında ve 28 Nisan 1926 
tarihinde Sina! Müdüriyetinden bir 
kıt'a ihtira beratı istihsal kılınmıştı. 
Mezkur ihtira bu kere furuht veya i
cara verileceğinden İftirasına veya is 
ticarına talip olan zevatın latanbulda 
Yeni postahane arkasında Atır Ef. 
kitaphaneıi aoka~ında Türkiye hanın 
da 18-22 numerolarda mukim vekili 
İSTOK efendiye müracaat eyleme
leri.. 

,. 
ı n 

Macar Hariciye nazın M. \'alko Ankaraya muvasalat etmiştir 
İstikbal meraslmıne alt bir intiba 

Yuksek orman mı tepi rtktörLığünden: 

Erza~ ve levazımı saire ınüuatasası 
Mektebimize erzak ve leva-

zımı saire münakasası kapalı 
zarf usulile münakasaya· kon
muştur. Taliplerin şartname-/ 
lerini görmek üzre her gün 
münakasa ya iştirak .içiıı de 
yevmi ihale olan 26-3-930 Çar-1 

şamba günü saat 15 te Defter
darlık binasında müessesatı 
zirai ye mübayaat komisyonu
na gelmeleri. 

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

Güm r iR le r nıu~af aza mü~ürlu~uu~eu: 
13 numaralı motör için az müstamel bir maki~e mü 

ııaka sı bir hafta miiddetle talik edilmiş ise de yalnız 

oir ta\i.P zuhurundan bu kerre bir hafta miiddetle ve pa
zarlıkla mübayaa edileceğinden şeraiti kanuniyeyi hai~ 
taliplerin şartnamesine ıtılala 29 Mart 930 Cumartesi gü 
nü saat 1 de muhafaza müdüriyetinde müteşekkil ko
misyona müracaatlarr. 

ÇARŞA IBA 
26 ~JAR1' 930 

-· Müzayede ile eşya satışı ..)) 

1 Mamn 28 inci cuma güoü sabah saat iO da Hevıı~lun la ı~tikl!l 
eadtlcsinde Posıa sokagı köşesinde \1eymenet apartımanının 2 numı 
talı dairesinde bulunan ve Madam :'ol,;;neı'e aıt ncfıs w milıcn•en 
eşyalar, ıablolır, biblolar müzayede surctlle satılacaktır. 

;\lasii .\lav un Paris mamulAtı otantik ampir mar<cıi v. br mzlat 
ile müzeyyen nadide bir salon ıakımı. Almanyanın en r cşhur fabri ·a· 
sının mamul!ıı şen filme ağacından ve 11 parça :la!l mJrdı.kep yem 
oda takımı, ayni fabribnın ve ayni a~açı m ndis yazı Jısı. I· n ·' 
markerri ve bron< işlemeli ;3Jon m:ısa!ı. vitrin yazıh ~e. ve kJ:n >ti• 
namlı ressamlar tarafından imzalı ya;:Jıboya ve pastel tablolar, Slksuı: 
ya, Sevr, fildişi ve mermer heykeller, vazolar mlnyaturi~r, kıymeclı 
biblolar, Pelesenk ağacından Alman mamuiAtı ve lngiiiz uıulil muze • 

yen yaıak oda takımı, 'ezlong, ipekli •• lile perdeler, kınape ve koltuk 
lar lıalya mermerinden gilzel bir havuz, hronz a'llpir ve albaır eickJ 
rik avizeler, araba çay masası, gümüş kaplama 147 puçadan ruuret 
kep bir sandık derununda çatal bıçak takımı, tabak ıalcımı, kriml ba 
karn su takım~ meı1i blan çay ve likör takımları, kristal ve gümilı 

eşyalar, emaye Sal ıdr sobası, dikiş Slnger makinesi, hava gazı ile 
banyo ocağı, por " mutlak o;y•ları, yeni halde muşambalar 'e 
sair bir çok eşy.tyı .ı, ıtlve, Vikt<Jr 1 lilgo, La Marıin. Alfred de .\lu;sc 
Chillet, Ruine ve Ji~~r birçok namlı 'airlerin eserlerini havi ceslf!l 
kütUphım miıkem;nd bir salon gramofonu, Heyi markı zarif alman 

• piyanosu, lran ve An•dolu seccadelerL Pey silrenlerdcn 100 de 25 
taminat ılınır. 

-- ı: ımlş: ziyaret saati 11·1, 3-7 -

BU YÜK 

TlJJIRE PIJlNG~~~ 
8. inci TERTiP 3ÜNCÜ keşide: 

11 NiSAN 1930 
Keşidt•ler: \fj la yet, ~f'hre-
manetı, J)efterdarlık, Jş, Zi
raat, 're ()sınanlı Baı1kaları 
Murakıpları ''e halk huzu-

runda yapılır. 
Büyük ikramiye 

40.000 Liradır 
Her keşidede çıkan Numara

lar tekrar Dolaba konmaz 

KARON Alman Kitaphanesi 
Beyoglu Tünel meydanında 528 

-Adapazarı Türk Ticaret Bankası - Anonim şirketi 
Hissedaran umumi hey'eti mukarreratı 

1980 soneli marİının on ikinci çarfamba runu ıııat on dört buçukta Adapaurında Banka mer· 
kezinde toplanan Adapa:ıarı Türk Ticaret Bankası·anonlm flrketl hissedaran umumi heyeti, idare 
mecllıl vı murakıplar raporlarlle aşağıda yazılı 929 senesi bilanço ve ktruzarar bısaplarıaı kabul 
ve taıdlk ederek yUzde on bet hesablle on bir numaralı çift kupon mukabilinde beber bl11eye 
yetmlf bet kıarıat tem•tt4 tevıllae ve Hacı Numan, lsmall Hakkı ve Şevket beylerin Uç sene mGd· 
detle tekrar meellsl idare aıalıklanaa lntlhaplanna vı merhum Nurettin beyin yerine Musıafa Os· 
man beyin ikinci mıarakıp olarak bir sene mDddetle ta)'lnlne ve teçen seneld lıesabatıan dolayı 
meellıl idare, murakıp ve mUdGrlerln ibrasına karar vırllmlt olmatla blısedarlarlann bankanın 
merbzlle lıtanhul, lzmlt. Eeldşıblr, Bolu, !(lltaby., Dlıee, Heııdelı:, Geyve, BozUyblr, Gerede, 
Mudnrnıa fUbelırlne mlracaatla temetttllerlnl almaları. 

lıtanbul Dördüncü icra Menı•r 
lufundan: 

Açık artırma ile paraya çevrile~ 
gayri menkulun ne oldutu: Adal 
banınin ve dört maıtuarun bet 
kırk hissede otilz ıeklz hisaeıi. Qa 
rrenkulun bulundutD mevki nıah 
si, sokağı. numarası: Galatada Bef 
ket zade m. atik Pe11embe pal 
caddesi He.ıaran ve Bank cedit ll 
zaran ve takdir olunan kı 
(60000) liradır tamamı artır 
yapdacağı, yer, gün. ııaat: lat. 4 
İcra 1 (S/930 perfCmbe ı:ünü ~ 
14 ten 16 ya kadar. 

1 
1 

• 
Adapazarı Türk 

1929 
Ticaret Bankası Anonim şirketi · 
senesi bilançosu 

Mevcudat ve matlubat Sermaye ve düyunat 

izahat T. lirası K. izahat T. lirası K. -
Vezne mevcudu ve bankalardı mev- 430376 49 s~rmıye 1000000 00 
duat Şirketler miltldcvveran 13665 5.5 
Hlssedaru 4121:i 00 He<abı carıler 970041 50 
lştlralc!t 150000 00 V•deii mevduat 636485 ;1J 
Esham ve ıahvilAı 75379 08 Bankalar ve muh•birler 45312 69 
Gayrl menkul emval 38952 09 Ödenecek çek ve havaleler 33164 <17 
Hesabı carlltr 78422Q 71 'Vluhıelif alacaklılar 828975 93 
Senet, çek vt poliçalar 1397668 Q9 Muvakkat hesaplar 265790 88 
Demirbaş eşya ve test.at 48414 17 Muhtelif hesaplar ve ıeçcn ~rneftr 102706 49 
Muhıelif borçlular 82897:1 93 ıemctıilatı 

Munkkat hesaplar 11586 J 38 lhdyıı akçesi 
: Muhtelif hesaplar 176675 83 Nuım hesaplar 

Na1.1m hesaplar 1143271 42 1929 • ned ıafl tsm~tıua 

Yekin 231020 9 Yelı:Qn 

Adapazarı TIJrk Ticaret Bankası Anonim Şirketi 

1929 SENESİ KARUZARAR HESABI 
Zimmet Matlup 

izahat T. lirası K. izahat T ilrt11 

: Merkez ve şubelerin idare masrah il 1,310 22 Senedat faiz ve komislyonları 236,822 
. Merlrez v• şubelerin icar bedeli 8,493 Hısabı earl fılz ve komlslyonlan 120,890 
· :Ylerkez ye şubelerin vergileri 596 Çek ac)yosu 18,924 

Kırtasiye, Posta, Telgraf ve Telefon Havale ücretleri 3.735 
masrafları 11,198 Tahviltı faiz ve temeııüil 224 
Tenvir, Teshin, Müteferrika ve Tamirat 7,715 19 Ardiye ve emtaa temeıtUl~rl 1,128 
litnat, vekAleı ve sair masraflar 10,287 1 1 Taahbüdat ve sigorta komlslyonlan 20,970 
FavkaiAde masraflar 1,760 72 

, Demirbaş, ıesisat ve em!Alı imhası 3,878 97 .. • Tevdiat ve kredi fai•l~rl 96,4911 82 1:" 
. "1erkez ve şuabaıın ~afi klrlan 150;964 

ekQD 402,697 53 Yıktın 402,697 

K. 

02 
96 

63 ·- --

1 - İşbu gayri menkulun art~ 
şartnamesi tarihinden itibaren 9Z 
39 No. ile İstanbul. 4 ncU İcra da~ 
ıinin muayyen numarumda her I; 
sin göre bilmeıi için açıktır. tJJrı 
yazılı olanlardan fula ma!Omat 'ı< 
mak ietiyenler, i~bu tartnameye 
929 139 dosya numaraeile memur!) 
timizc müracaat etmelidir. 

2 - Artıramaya i§tlrak için yulıJ 
da yazılr kıymetin yüzde 7 teıııtıı' 
gösterilecektir. ti# 

3 - Hakları tapu aicillile sabit ol 
yan ipotekli alacaldılarla diğer a~a 
darlann ve irtifak hakla ııahiple 
bu haklarını ve hususlle faiz ve ıı>'ıt 
rafa dair olan ıddalarını itbu ilArı 
rihinden itibaren yirmi gün lçindt 
rakı müsbitelerile birlikte memıırl! 
tlmize bildirmeleri icap eder aksi~ 
de haklan tapu sicılllle aabit otınıi 1 
!anlar satış bedelinin paylaşması1' 
hanç kalırlar • İf 

4 • Gö•terilen günde arttırmaya v 
tirak edenler artırma şartnameslrı~ 
kumuş ve lüzumlu malOmatı al 
bunları temamen kabul etimi§. a j 

1 itibar olunurlar. Üstünde bırak•~ 
gayri menku1ıln bedeli~·~~ ,.r 
rilmezse gayri menkul ildncı bit • -
tırma ile satılır ve bedel farkı ve ~ıf 
rum kalınan yüzde beş faiz ve dı ~ 
zararlar ayrıca hilkme hacet katıııa 
sızın, memuriyctirnlzce alıcıdan talı~ 
olunur. Bet numaralı fıkradaki ~ 
tahakkuk etmek kaydile Uç defa o'I 
rıldıktan sonra gayr menkul eıı Ç

11 
arttıranın iltsUnde blrakılır. Şart. s 
hakkuk etmezse arttırma geri bır 
lrp alıcı taahhütlerinden kurtulur 
teminatta kalkar. 

5 - Arttırmanın birinci veya i~1 olmasına ve gayri menkule t•~ 
eden kanuni hakka ve aatı91n ta ti 
göre diğer şartlar, vergi. icare, .

11 
zifat, ve tenviri} .. muşteriye aı 

1 ve birinci arttırmaya konuJınUf ,ı 
Yazılan Adalet hani ve dört rnaı 
hissesi yukarıda gösterilen l I 5 ~ 
tarihinde İstanbul 4 ncü İcra 01< d 
luğu odasında işbu ilan ve göster:ı 
artırma şartnamesi dairesinde::.,_., 
cağı i!An olunur. .

11 M .... 'ul MildUrii Bürhaneclaı 

Y. 
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