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Ekonomi, ehlr haberi 
6 ıncı a!ıifede: 

2- izdivaç anketimi• lıı ı 

Siyaset ve iktısat 

Dahili veya harici olsun, si
yaset ile iktısadın yekdiğerine 
srkı bir surette bağlı olduğu 
nıalfımdur. Demokrasiler, fert
lerin siyaset, .hürriyet ve müsa
vatlarım temin ettikten sonra 
İkinci merhale olarak iktısadi 
refahlarını t~in için uğraşır
lar. Yeni medeniyet ve cemiyet 
hayatı, dahilde ve hariçte, ikin
ci gayenin istihsaline matuf şid 
detii ıbir mücadele devri açmış-

1-Ismet Pş. Hz.nin matbuatımız ha kında beyanat 
2-Dayinler dün Ankaradan geldilerveParise gittiler.Tek 
lif at sefaretimiz vasıtası ile hükfımetimize bildirilecektir 

• tır. Millmler bütün enerjilerini 1 

cidalde muvaffak olmak için or
taya atmışlardır. Sinsi ve daimi 
bir mahiyeti haiz olan bu cid:ıl- J 

de mağlfıp olmamak, asrın zıh
niyet ve tekniğinden istifade 
ederek metodik bir tarzda çalış
mağa bağlıdır . 

Vatanda ·Iann siyasi ve iktı
sadi terbiyelerinin mütekamil 
olduğu memleketlerde cidalin 
dahili cephesi pek büyükmüş
külat arzetmez. Umumi menfa
at;n, sahıslar ve zümreler men
faatın'm üstünde olduğunu ve u 
mumi menfo'.ltı da de:vletin tertı 
sil ettiğini kabuleden milletlerde 
iktisadi faaliyetler tabii ve müs 
pet lir cereyan takip eder. Dev 
l:;t. bu vaziyette, ilk işi olan na• 
zrmlık vaziksini kolaylıkla ya
par, cidali'l harici cephesi, mu
kavemet 'e manilerin büyüklü
ğü itibarile daha çetindir. 

Fertler arasında olduğu gibi 
mı'letler de, birbirlerini istis
mar etme :e calışırlar. Askeri 
ve siyasi hegemonyalar, şimdi 
derece derece iktisadi faikiyet 
arzularına i'lkılap etmektedir. 
İkti~a<li hegemonya, netice iti
banle siynsi hegemonyayı da 
do;;.uran ve askeri ~uvvetten da , 
ha müess,r ve devamlı olan bir 
amildir. Çünkti, birdenbire gö
ze bat!'.'laz, ve Muslihane hulul 
denilen riyakar bir formüle bü
rünerek mukavemetleri uyuş
tunnağa çalışır. Arkasında si
yasi emeller gizlenen iktisadi 
teşei'büslerin takip ettiği başlı
ca yol budur. 

Tiırkler makine ıktisadiya
tının !ıaşlangıcından beri Av
rupa'nın iktisadi istilasına ma
nız kalmışlardır. Avrupa ikti
sadi tekniğini diğer zayıf mem 
leketlerde teşmil etmiştir. Tür
kiye', büyük inkiJabından sonra 
vaziyetin iç yüzünii iyice anla
m11 isede bir kısım Avrupa mil
letleri yeni Türk zihniyetini 
kavrayamadıklarından eski rol
lerinde ısrar etmekte devam ey 
!emişlerdir. Ve •hatta biır de 
Türkiye'ye ecnebi husmeti gibi 
sırf k i muhayyelelerinde 
doğan bir kurus isnat etmeğe 
kalkışmışlardır. 

Halbuki, Türkiye, - tarihi 
i>ekaJ.a şa-hittir, ve hatta belki 
de ası1 kusunı buradadır, - dün
Yllnın en müs akar ve mü
Bıladekar millet ndenbiri olut: 
beynelmilel iktis ı teşriki me
•ailere tamamile taraftardır, 
alnız elverir ki, bu teşriki me

aai formülü, samimi ve iki tara
m da menfeatını aynı derecede 
azan itibara alan bir zihniyeti 
ade etsin ... 
Siyaset sahasında olduğu gi

i iktisadi sahalarda da yeni 
ürkiyeye Osmanlı imparator-
Uğu muamelesini yapmak 

Umkün değildir. Avrupa_ ser
yesi bu ı akikatı anladıgı ve 
iktısadi rolüne; iktısadi ka

a razı olduğu gün orta~a .m~-

Diln vapurla Porıst hareket tdtn M. Vayı l/t M. D{}k/ozytr 

Dayinler d~n gittiler 
Ankarada müzakereler saminıl bir 

hava içinde cereyan etmiştir 

Mümessiller sef aretimiz vasıtaası ile hüku
metimize teklifatta bulunacaklardır 

F ran1Jz dayinler vekili M. Deklozyer ile lngiliz dayinler ve
kili M. Vayt dünkü ekspresle Aı:tkaradan ıehrimize gelmişler ve 
bir saat sonra hareket eden Tevere vapuru ile Marsilyaya hare
ket etmişlerdir. 

Her iki mümessil Pariae gidecekler ve meclisi toplıyarak An
akra müzakeratı hakkında izahat verecelerdir. . . .. 

ANKARA, 27 (Telefonla) - Oamanlı imparatorluitu düyu 
nu umumiyeainin mümeaaillerile hükumetimiz arasında Ankara 
da cereyan eden temas ve müzakerelerin samimi bir hava içinde 
ge~tiğini öğrendim. Mahafil, mümessillerin Pariate ha.millerle 
görüşmeleri neticesinde hük6.metimize bazı teklifat dermiyan et 
melerine intizar etmektedir. 

Bu teklifat ağlebi ihtimal Paris sefaretimiz vaaıtaaile hükQ..1 
metimize bildirilecektir. (Mabati İkinci sahifede) 

' 
t 

M. Valko Haydarpaşa istasyonunda 

M. Valko bugün Peş
teye avdet edivor 

• 

Macar hariciye nazırı dün müze
leri ve abidatı gezmiştir 

1 Kararname 

Türk parasının is
tikrarını temin 

Vekalet ikinci bir 
kararname hazırladı 

. Hükfunet Türk parasının is
tıkrarını temin ve kambiyo all
msatımını bir usule raptetmelC
için bir 1 numaralı kararname 
isdar etmişti. Şimdiye kadar 
1'81ıbrk edilen bu kararnamenin 
tadil edileceği eöy!enmekte idi. 

Dün Nurullah Esat Bey bu 
hul!U6ta bir muhaı;ririmizin sua 
!ine t:evaben şu malQmatı ver
miştir: 

Matbuat 

Prim 
liste 

kanunu mec
kabul edıldi _ _.,_ .... -

ismet Pş. Hz. nin mü
him beyanah 

- ... -
ANKARA, 27. (Telefonla) -

Meclisin bugünkü içtimaında 
yeni Türk harflerinin kabul ve 
tatbiki hakıkındaki kanunun 
meriyete geçtiği tarihten beri 
filen çrkmakta olan siyasi ga
zetelerin saıhiplerine 1929 sene
sinden itibaren 3 sene müddet
le prim verilmesine dair kanun 
layihası müzakere ve kabul e
dilmiştir. Bu münasebetle İs
met Paşa Hazretleri kürsüye 

- "Görüyorsun.ız ki kambl- gelerek şu beyanatta bulunmuş 
yo i~eri son on b gün zarlm- ı tur: 
da tamamen non;nal devizlere "Muht Ef a·ı M 
has bi.r cereyan ı.ı- t Bunu erem en 1 er, at-
b'll . ,..,. .. ış 1 ~· ed buatın bir memleket hayatına 

1 
.. ıassa pıyasa<l:? teessus . en hizmetleri ve yükseık kı et-

muvazeneden musahede edıyo- 1 • • .. t k · • b ym 
ruz. 1 numaralı aramaınenln 7lnnl ı gosl ermede ıçın aza'n ve-
. 'h<l f 'ğ· ld' sı e er zu ıur er. ıstı a ettı l ga e de bu ı. 
Bu müsbet inklşa karşısında - "Türk harflerinin kabulü 
Maliye vekaleti yeni vaziyetin Türk matbuatının vaziyet ve 
hususiyetlerine uygun yeni ba- ci-ddiyetini memlekete anlata
zı esasları ihtiva eden ikinci bir cak kıymetli ve yeni bir vesile 
kararname layihasl hazrrlaınış- olmuştur. 
tır. Maliye vekili D~y bu yeni Bugün Türık harflerinin mem 
liiyrhayı bugünlercoe Heyeti ve leketin her köşesinde ve mille-
kileye arzedecektir. tin bütün hayatında esaslı ola-

--~ .... -- rak yerleştiğini düşünürken 
ilk günlerin müşküliitını hatır
lamamak mümkün değildir. 
Derhatır buyurursunuz ki bir 
gün memlekette gazeteleriniz
den başka Türkçe okuyacak her 
hangi bir eser yoktu. Bu istiha
le devrindeki matbuatrmızm 
hizmetlerini daima teşekkürle 

Mübadil 
emlak 

Atina mütekabilen 
mahsubunu 
isteyecek 

· ve minnetle hatırlamağı vazi
fe bilirim. 
Arkadaşlar, daha ilk günlerde 

yeni harflerle milliyetimizin i-

(Mabati Altıncı sahifede) 
AT1NA,27(Anek.)- fürk 

Yunan meselesinin süratle hal
li ve itiıafnamenin imzalanması Zıya B. vefat etti 
vakı olan yeni teklifat üzerine 
vakın görünmüyor. Mübadil em 
lak meselesinin tarzı tasfiyesi Bugun 

simi 
cenaze mera
yapılaçaktır 

en belli başlı müşkülü teşkil e
diyor. Türkiyenin bu mesele 
hakkındaki yeni teklifatı üzeri
ne M. Mihalakopulos Ankara İhtifali milli reisi unvani ile ma-

Yunan sefürine gönderilecek ta- ~~:a~=~~~\;~!':u~?~~b~~e~~:n~ı;~ 
limat hakkında M. Venizelosla tır. 
müdavelei efkarda bulunmuş- Ziya Bey, mem
tur. Yunanistanın sefire verece- Ieketimizde milli ih
ği talimat mtlkabil teklifat ma- tifaller tertibinin ba 
hiyetinde olacaktır. Bu mukabil şında bulunmuş biı zat olduğundan bu 
teklifata göre Türkiye ve Yuna g~nkü nesil kendisı 
nistandaki mübadil emlak mü- nı tanır. 
savi kıymette addol~acak ve Ziya Bey ~ülg.' 
iki hükumet yekdiğennden hiç , Evkaf ,nezareti mu 
bir şey talep etnıiyecektir. Bu. tehayyvızanrındaEnf Ot 

b
. m.,n as ı en. 

nokta! nazar lehinde 1~ çok e~~ dınin oğludur. ı 2s: 
bap vardır. Bu sebeplerm en mu ramazanında dllnya 
himmi vakit ve zaman tasarru- ya gelmiştir. 
fudur Zira mübadil emlakin mü Zıya B. Galataaa 
tekabilen bila m:ıthlp mahsubu ra.y'dan mezundu.r 

h · · M V 1 ı .1 . 'l'f h derhal · Bır çok mektep mu-Macar · ancıye nazın . a - lerle doğruca otellerine gitmiş- ı e ıtı a name ~ ımza dürlüklerin<le bu-

ICasus şebekesi nası 
meydana çıkarıldı? 

Yakalanan casuslardan ikisi bulgar ikisi d 
Türktür; bazı vesaik bulundu 

Casus şebekesinin reisi dün adliyede 
sabahtan akşama kadar isticvap .. dildi 

Bir kaç gün evvel bazı şüp
heli eşhasın tevkıf edildiğini lo 
saca yazmış fakat tahkikatı i~· 
kal etmemek İCiin daha fazla taf 
sil.at vermemiştik. Bu hususta
ki polis tahkikatı temamile in
kişaf ettiği için hususi maluma 
tnnızı yazıyoruz: İstanbul zabl· 
tası ecnebi bir devlet konsoloı. 
hanesi hesabına casusluk eden 
dört şahsı tevkıf etmiştir. Bun· 
!ardan ikisi Bulgar ve ikisi de 
Türktür. Bu casus şebekesi 
İvan Zibzofun riyasetinde vr 
İvan Setkof ile Osman Nuri ve 
Mustafadan teşekkül etmekte
dir. lvan Zibzof umumt harpten 
beri lstanbulda bulunuyor. lvan 
bu uzun seneler esnasında bak
kal, sebzeci, amele gibi bir çok 
şekil ve sıfatlarla geçinmiştir. 
Her gün bir ekil değiştiren bu 
adam 2abıtanın nazan dıkkatt-
nı celbettiğinden nezaret altına Polis mlldllr muaıılnl 
alınır. Sol\ zamqıılarda işsiz ol- HDsnll B. 
duğu hald.e gay.et mü~fane birjyamnda İngiliz mezarlığının ta 
hayat ~eçımıe91 daha zııy e fa j mirinde ya ılmııt Çanakkalenin 
yanı dıkkat ?ul~n~rak tarassu- •krokisi ile lstanbuldak; fabrika 
dat tamık ed!Irı;ıştır, Bu esnada Iar da yapılan mevadı infilakı 
İvanın e~nebı bır konsoloshane-! yeye dair mufassal raporlar ile 
Y~ _gayn ı:ı~ayyeı:ı zamanlarda bazı aenedat zuhur ediyor. Bu 
gıdıp geldıgı tesbıt olunuyor. senetlerde· 
Bıı tesbit edildikten sonra hu- ' 
susi hayatı tahkik olunıyor. Go - 1van Zibzoftan tahsisatla-
rülüyor ki, bu adam Çanakkale- rımızı aldık denilmekte ve mıı
deki İngiliz mezarlığının tami- ayyen şahısların imzalan bıı
ratında amele sıfatile bulunmuş lıınmaktadır. 
Eskişehir ve Kütahyaya gittik Bu suretle İvanın bir ecnebi 
ten maada Anadolunun muhte- konsoloshanesinden tahsisat al 
lif yerlerine muhtelif namlarla <lığı da tesbit ediliyor. Çıkan 
seyahat etmiştir. vesaik meyanında bulunan bazı 

Bu şüpheli şahıs bir ay evvel pl~nlardan İvanm Eskişehir ve 
Bakırköyündeki ikametgahında Kut~hya da bulunduğu esnada 
tevkif olunuyor. Taharriyat ne- tetkikatta bulunduğu anlaşİ!ı
ti~esinde üzerinde bir çok ve- yor. 
saık bulunuyor. Bu vesaik me- (Mabadı altıncı sahifede) 

Bir mücellidin 2 aya
ğını lokomotif kesti 

Tren yolunda rek 
feci 

bir kaza oldu 

iki tren arasında ka
lan bir 

zavallının feci akıbeti 

• 

. le yoktur. Her millet gıbı ~
rn de inkilabımıza, ideallen
. ze hürmet edilmesini iste-

ko cenapları dün sabalık! eks- !erdir. , hem derhal tatbık ~lunacaktır. Junmuştur. Tarihi Ziya 8. merhum 

P
resle Ankaradan şehrimize av- . . 1 Yunan sefirine verılecek tali- eserleri vardır. Dün saat ikide Kwnkapı ile 

d . M v lk Alaturka bır yemek yemek ·mat bu maalde olacaktır. Bu Son vazifesi Muhafaza! asan atika Sirkeci arasında bir tren kaza-det etmişler ır.. . .a o_ ce-
ırbii haklarımızdan hl- napları emirlerıne tahsıs edılen ~:'f1sunu i~?ar eden M. Valko, teklif kabul edildiği takdirde enc~me~i umu~r katipliği i~~ k sı olmuş, Kadırgada oturan ve 

husus'ı bir vagonla ve refaka.t-. og e yemegıni sefiri M. Tahi muhtelit mübadele komisyonu er um va ~nperver ve . u bir Zarphane mücellithanesinde 
ile birlikte Beyazıtta Emin E- . zattı.• Z~ya. Beyın ebedi . zıyaınd~n lı an İhsan isminde birinin 

Zeki Mesut !erinde refikaları, Macar sefın fendi lokant s d . 
1 

rd' (Mabadı altıncı sahıfede) dolayı aılesıne beyanı tazıyet eylcrız. ~I ş • b"rd ık 'imi ti 
f~"':'"----------'\ M Tahi maiyetleri erkanı ve a ın a yemış e ır. Merhum Zıya Beyin cenaze me-, 1 ayagı . 1 en esı. ş r .. 

k t l 
•ı · 'f t ~ num müdür muavini M. Volko yemekten sonra se- rasiml bugün merasimle kaldırılacak İhsan Ef. bundan bir kaç gün e e p l er ;şrı. a hariciye kalemi mahsus firle birlikte Ayasofya, Sultan- E dir ııede tır. mukaddem Zarplıanede çalı:şır- ' 

•• ~.srı~yyizi Kadri Beylerle bir- ahmet camilerini müzeyi gez- Bu sabah saat dokuz buçukta Sir- ken elini tornavidaya kaptır-
llSa ba kBSI mum d' mistir. M. Tahi M. Valkonurı EDİRNE, 26. A. A. _&lir- keci araba vapuru iskelesinden ha- mış ve parmağı kesilmiştir. 

likte gelmişler ır. şerefine evinde husust bir ye- ne-nın Bulgar işgaline dliştügu· .. rekeht edecek ohlalnh hus~lıbir vRapurlıa Mıimaileyh dün kesilen bu eli- ~fflcellit Ihsan ef, ı/e kesılen lkı 
4f) il h f' b"tt• T'" k mer umun sa ı aneıı o an ume ı . . . . G" ,. d • cı a ta ' 1 1 Haydarpaşa is~1sY~?u1 u~ - mek varmıştır.Bu ziyafette Va- •günün yıl dönümı.i m!1'1asebeti- hisarına gidecek! rdir ve Cenazeyi nı tedavı et~ınne~ ~· ulha- oya5ın an htrr 

tcı:!izncı hafta bitti. Ga· Macar.bayrakları ı e sos enrnış: Ji vekili Fazlı Beyle Macar 
1 
le h~~k bu acı hatırayı ya~etmiş alarak. Eyipe nakil ve orada def nedi- ne lıastanesıne gıtmtş. ve av-ı tam .o sırada diğer hattan da 

ltrde de çıkan haber. . Misafirimiz istasyonda valı muteberanı bulunmuşlardır. ve şuhedanın ruhl~rma '.?tıfal- Iecoktır · • • • d~te treı; y~lunu . takıben K~- Yedıkuleye doğru giden kar 
cuııı~~ıee? mühimmlnl seçip ~~kili Fazlı Bey tarafbı~dan k~r M. Valko cenapları bu akşam- 1 l~dyaI?mışktır. İlhtıfal l~~d~ Türkiye eczacıları cemiyeti de gön dır~adakı _evıne gıderken Sır- ?1~kines~nin altında kalı;n~ş ve 
nı ıbak.' nk amma kadar sılanrnıştır. Hususi ır muşa . k . 11 p t 

1 
a 1 esme urtu_uş çe e derdiği bir tezkerede eczacıları mer- kecıye dogru gelmekte olan ıki bacagı da ezıl r k bm he 

de l.,, ~memurluğuna gön• 

1

. Dolmabahçe rıl~tım.ına çık~n kı ,onvansı!one e eş eye av- j konulmak suretıle nihayet bul- bumun ~cnazesmdc bulunma~a da- \ konvansiyonelin . düdük sesini Men kc;ıpmu. ote'<ı de hastane-
~---------- M. y:a1ko ve maıyetı otornobıl- det edecektır muştur. vct etmittir. lşiderek kaçmak istemiş, fakat dıı lkesılmlşw 
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Terci•• •• lttU••• bakkl ••bf•&•.,. 

HARİÇTEN ALDIG 1 M iZ HABERLER 

Fransa da Y oung planını tasdik ediyor 
Radikal sosyalistler de planı tasdika kararı 

~ f ;Sadrazam;~ muskası s 

verdiler 
••••MMl•ıınııı1111111111 ıu ııı ıııııııııııııııııı•ıııııııııııııı111111ııu nı ı ı ııı ıııııı•ıııı .. ııııııı-

Harbin tasfiyesi Konferansta 

Belediye 
mecliste 

kanununun 
müzakeresi 

Ağaoğlu Ahmet Heyin tenkidatı ve 
"vaziyet,, etrafında münakaşalar 

u 

~Sait Halim Paşa Almaıı sefi- ----- Son safha 
--·---; rinin mektubunu 

~ nasıl saklıyordu? .• 
ç 

Young planı tasdik 
ediliyor 

Y oung planı umumi harpten 
sonra galiplerle mağlup Alma
nya arasındaki tamirat mesele
sini nihayet halletmiştir. Bu 
planın bir senedenberi evvela 
tanzim, sonra tadil ve nihayet 
şimdi de tastiki dolayh;ile ken
Jinden ne kadar çok bahsettir
diğıini söylemeğe lüzum yoktur. f 

Neticeyi anlamak 
yakın 

ANKARA . 27. (Milliyet) - Me esasını müdafa ederek bu ~ 
clis içtimaında belediye layihasının tadilini talep etti. •-"' 
müzakeresine devam etti. Layihanın Dahiliye vekili fıkrayi ın.üj;i 
53 üncü maddesinin 6 ıncı fıkrası e- etti bu seliihiyetin verilmesinıtl; Jıi: 
hemmiyetli münakaşatı mucip oldu. dali olduğunu izah eyledi ve d~ 
Bu lıkraya göre ~tediye meclisinin Eşhasm kanaati siyasiyelerini ~ 
kanunen muayyen olan içtimaatr adi- etmeleri bir cürüm teşlcil etnıt1 ~ 
ye ve fevkalade haricinde veya ka- : mokrasinin en büyük eaaslanııdJOııı' 
nunen muayyen yerinden gayri bir ri de budur. Fakat bir belediy.e ti 
mevkide veya siyasiyata dair müza· : clisi bir camiadır . Eğer bu camii~ 
keratla iştigal veya temenniyatı si- sela Cümhilriyet aleyhin bir -..a 
yasiye · .ı~ r ederse dahiliye vekille- verirse bu bir cürümdür Bu ı1l<"' 
tinin L. ıu üzerine ve icra vekilleri bir dakika duramaz. t 
heyetinin karariyle ve kanunen uh- , Nafia encümeni reisi Ethem JI. 'il 
desine mürettep vezaifi miadı kanu-. ğa oğlu Ahmet B. in mütataaSJill' 
nisi zarfmda ifadan imtina eder ve kit etti ve Havaiyat feraziyatli 

· 4mlral kimin emrinde?- Osmanlı devle
E tinin kasalarında 10 para yok •• - Sut 

kast nasıl hazırlanıyordu? - llk 2 r 

c l i milyon liralık kiilce .• 

Londra loonferansında İtalya
Fransa arasındaki ihtilaf hal
ledilemedi. İtalya, Fransa ile 
bahri müsavat istiyor. Fransa 
bunu kendi aleyhine bulu
yor. Çünkü İtalyanın müsava-

l 
~ 

~-
\ 

=~ 

Bundan eve! galiplerle Al
manya arasında 924 te Daves 
planı yapılmıştı. Bu plan Al
manyanın bir takrm varidat 
menbalarına vaziyet ederek bor 
çluyu tediyata mecbur ediyor
du. Halbuki Y oung planı yapı
lırken Almanyanın tediyatmı 
"ticarileştirmek" tarzı kabul e
dildi. Bu surette Almanyanıın 

M. Henıier.~on 

lngllterede 

~Iısır hcv('ti 

tediyatta !ıbulunması kendi ma • LONDA, 26. A. A. - Mısır 
li menafii sırasına sokulmuş ol başvekilinin riyaseti altında bu 
du. lunmakta olan Mısır heyeti İn-

tmı kabul ederse kendisinin 
Akdenizde zaif kalmış olacağı-

! 
nı düşünyor. İtalya şimdiye ka 
dar ne kadar donanmaya ihti
yacı olduğunu rakamlarla an-
latmadı. Fransa kendi nok.tai 
nazarından fedakarlık yapabil
mek için ancak Akdenizde bir 
emniyet misaki aktini istiyor. 
Fakat buna da İngiltere ile A
merika yakl~ıyor. Aşağı tel
graf konferansın son vaziyetini 
~österiyor. Bu va?iyet bir keli
me ile şudur: durgun!. .. 

Almanya Young planını tas-. giltere- Mısır muahedesi hak
tik etmiştir, umumi harptenbe~ kında müzakeratta bulnmak üz- LONDRA, 27. A. A. - M. Bri 

·" ·ı k f and Fransanın Akdenizde em-~·ı sürukl~en mesaı aı::ı t:ıs 1: re buraya gelmiştir. M. H ender 
5~ ye edıhyor _ demektır. Şımd. ı son heyete beyanı hoşamedi e- niyet ve selameti temin edecek 

- d k bir usul vaz'ı hususundaki arzu • J Frans~. parl~mentosu a tastı. deceği sırada bir takım ~ısır 
'' etmek uzredır. ~ebusan malı.- talebesi Üzerlerinde "İngilız Mı suna müteallik düşüncelerini ~.·ı d / /. dil R - kah ı i7.ah etmek üzre bu sabah M. 

t 
f 

lı'mumt harp eınasın a A mangaya es r şen uı ye encümeni planı u ettı. sır muhadeneti ancak Mısırın 
ordusundaki mQılOman efradın namına Sosyalistler de ka~ul etmişler- istiklaline istinat edebilir. Ya- Henderson'u ziyaret etmiştir. 

Almanlar lar•fından yapılan abide dir. Ra_dika~ sosy~~ıstler de ~a- şasm Mrsrr ve Sudan istiklali" Fransız - İtalyan metalibi a-
Almanlar, her arzularına mün 1 nin emrinde kalmakla beraber, ~l ;ttık~erıne. gore ~~ı:?ı~u cümleleri yazılı bulunan bayrak rasmdaki ayrılığın müntehi ol

kat olan Enver Paşaya istedik- hareketini hükUmetlerimizi bir huku1?~ planın ka un e lan hamil olduklan halde 1;'~- duğu çrkmazdan kurtulmak için 
!erini yaptmyorlar. Fakat Ce- ittifak muahedesi imzalamağa müşkılata oğramıyacaktir. has Paşayı alkrşlamaktaler ıdı. muayyen ve ıkat'i rakkamlara 

l mal Paşanın mlidahalesini iste sevkeden siyast esbaba tevfik Dün buna dair gelen telgraf M. Briand da ayni trenle Lon m'.istenit bir tesviye sureti bul-
~ miyorlar. 24 Eylftlde Bahriye eylemek mecburiyetindeı:!ir.,. şudur: draya gelmiştir. mak üzre yapılan teşebbüsler 

il O anl d nanması PARİS, 26. A. A. - Mebusan tPrnam11e neticesiz kalmıştır. ~ nazın . e sın ı 0 "Müsyti Souchon'un benim Amerikada intıba 
r: kumandanıSouchon paşa arasın muvafakatim olmaksızm Üs- meclisi radikal sosyalist grupu Müzakerelerin neticesi İng-ilte-
L da geçen bir münakaşada Ami manlı hükfunetinin mes'uliyeti- VASHİNGTON, 26. A. A. - re ve Amerikanın emniyet ve 
ıı ral "ben yalnız Alman karar- ni istilzam edecek hiç bir teşeb Buradaki gayri resmi umumi selamet hakkında yapmağa ha-
1 g~hı umumisinin emrine tabi- büste bulunmıyacağmı ve be- intıba M. Stimson'a bahri kon- :n:r bulundukları tekliflerden 
~ im,. demekten çekinmiyor. Hal nim de bu hususta, ittifak mu- feransta salahiyeti kamile ile Fransanın ne dereceye kadar 
~. buki Enver Paşa da donanma- ahedesinin ruhÜna ve gayesine hareket etmesi için mezuniyet memnun kalacai!"ınm anlaşıl-

yı Karadenb:e ~ıkarmak hu- tevfikan, evvelemirde, zati fa- verilmiş olduğu ve M. Hoover masile taayyün edecektir. 
' s1;1sıınd~ ısrar ediyor .. ~arp ka- himanelerile istişare ve itilaf e- in mtimaileY:h tarafından itti-
} bıneslnın 27 EylUI ıçtımamda deceğiml katiyen temin ede- haz edilecek hertürlü karara İngiltere ile Amerikanın ha-
:f• "Rus donanması Karadenizde rim. muzaheret edeceği merkezinde- reket tarzlarında . bir dei\'isik-
'J dolaşıyor. Bizimki de behem.e- " dir. Hükumetin maruz olduğu lik "lmadı'tı salahivettar ma-
J! hal çıkmalı,, diyor. Bu iddiaya Şüphesiz dikkat edilmiştir ki en ,büyük müşkil Hearst grupu hafilde beyan edilmektedir. 

Talat Bey bile mlimaşat etml- Almanya sefirinin "Amiralin ha matlbuatı tarafından konferans * * * 
'ı yor. Ondan evvel Amiral (Sou- reketini iki hükumeti bir ittifak ~ıeyhinde Amerikanın her tara 
1 h d · · ı ıı. k " [ Aşağıki iki telgraf konfe-chon) un vaziyetinin takarrür mua e esı ımza amasa sev e- fında yapılmakta olan şiddetli · 
• d · t b ı f" k d ransı inki tadan kurtarmak ıçin " ettirilmesi lazun geldiğine ka- en sıyas se ep ere tev ı e e- tahrika'ttrr. 
1' •· · •· 1 · d h d v ___ ....,.____ yapılan teşebbüsler hakkında rar veriliyor. cegııu,, soy emesı, a a og-

ru bir tabirle evvelden haber gelen son haberlerdir. Fakat bu 
Bu gayri tabii ve tehlikeli va vermesi pek manidardır. Ve bi Leh/standa haberler bir Paris gazetesinin 

:ziyete nihayet verme~ .için .~~~ raz aşağıda mezkur "ittifak mu Young verdiği ha'berle diğer bir riva-
r~am AlmO!!lya sefıryle goı:u-, ahedesinin ruhundan ve gaye- 11 reye karşı 33 rey ile Young Yeni kabine yetten ileri geçmiyor. Malum 
şu yor, ~e Ba;o~ Wangenheım j sinden., bahsetmesi de Osmanlı planının tasdikine karar vermiş olan bir şey var~a o da Ameri-

' 29 Eyllil tanhlı gayet mahrem hükmetinin ittifakın ruhuna ria tir. • V ARŞOVA •. ,27. A. A. - Ma kanın bir taahhüdü ihtiva ede-
bir mektupla haki~! v~ziy~ti A! yet etmediği hakkında serzeniş Hindi Çini vukuah reşal ~ilsuds~ı nin. kard~i M: cek herhangi bir itila~a e-irmi-

, manların nasıl telakkı ettıklen \i bir imadır. Kendi kanaatince t Jean Pılsudski yem kabıneyı yeceğidir. İstişare mısakı de-
ni izahtan sonra guya teminat iki taraf hükümdarlarının tas- p~~ S, 26. A. A. - Ayan teşkile memur edilmiştir. nen şey itilafa daıhil l:ıir devlet 
veriyor. d"k · 1 .1 . d·ı . meclısmde Yenbay vukuatına . • x. d. v 

1 
. 

i bı 1 ve ımza anh de taahatkı' e ı m~ş telmfü eden maliye encümeni [Bu seferki buhran uzun slir- b~r tecavUz~ oed"rba;sa hı~_ekr edn-
Sait Halim Paşanın harp teh u unan mua e e amma n- zlb h • . M Leh n dü Şimdiye kadar yapılan te- nm alınacaı< t ' ır a"' m a 

likesine karşı bir muska gibi Sa ayet etmiyenlere karşı Alman ma ata mu arnn · ru · · ._ · ·· t ken mrüsmeleridir l"a ~ r· · k kl b" kt - Hindi çini milletinin kaffesinin şebbüsat neticesınde kaoineyı mus ere . ""~ . d ..• 
daret kasasında sakladığı bu ve ya se ın açama ı ır me up b . 1 d.. ld ğ u te"'kil vazifesini ne M Bartel 

1 
kat bu şekılde Fransa ken mı "k h ·· h h ~ altına tt v · d , u ısyan ara u~an o u un ~ . , . . . .. .. sı a em mup em ve em ma- a ıgı ımzaya ne erece- . 1 M f bazı d M Szymanski ikmal e- kUı bır emnıyette gormuyor. 

L ıu·dar kaça'maklı so··z so""ylemek ye kadar riayet edebilirdi? Sait beva.n etm. ış.t r. .ama 1• • ne e · . B. 
1 

. 
' Hal" p f.kri b"" 1 b" tedbırler ıttıhazı bılhassa mli- dememl.şterdır. ızzat mareşa Netice· bahri konferansın ı hususunda bir şah eser olarak ım aşanın ı ne oY e ır . . • . p·ı d k. b .. ı b. ·f l k · v . . 

gösterilebilir. sual varit olmuyor! Hatta bu crimlerın adılane bı; surette ~e b ılsu s ı okytede . ır vHa~ık~y tal- mevcut mlişıkitata ragmen ın~-
1 • ·k k k ·hn· zalandırılması yerlı askerlerın I' u etmeme ır. u ume e taa o"'rayaca/Tmı söylemek şım Al f. . k b ganp vesı ayı o ur en. zı ın- ı .' fı k 

1 
d 1ı b. " ' ı manya se ın me tu unun d d h ühi b. . .fh , kadroya irlı.alı hususunun ten- r a ar arasın a en esas ır dilik doğru olmaz.l 

başlangıcında, kendi kullandığı e kt a b~ m dır ı;::: am siki ve yerli ahaliye idare husu ~htilaf şudur: Hükfrmetin Diet 
tabirle, "Monsieur Souchon.,un ~ ~ıA 1 ~ 1P~Y ah 

0 .k~y1~: sunda kendilerini daha vasi mi 1 meclisine sormadan bir taaı:nn PARİS, 27. A.A. - Petit 
1 , burada müttefik bir devletin ay ~r~ k ouc 

0~ 1 1 
f - kyasta temsil ede'bilmeterine 1 munzam tahsisat almasına dair Parisien gazetesine nazaran A

.f l>ahri kuvvetleri kumandanı sı- ~l~n d~egv"::ı~:~n d ı:man ~r sı a- medar olacak realist bir siya- ıbir kanun vardır. Bunların ilga merikanrn fikri konferansa işti
• fatile bulunduğu 06manlı Balı- H ti . . og;uyla d aybser 5~ takibi elzemdir Hatip neti- si isteniyor. Leh Diet meclisin rak etmiıı olan devletler arasın 

l ıiye Nezaretinden dogv rudan azre erının emn a tın a u- ' · ,_ f k d M d 1 ·ı · ıtatm' ed k 
!unsun; fakat, 0 tarihte, dört ce o1arak Hincli Çini müdafaa- de pe~ ço" ;rkaba ~al" ır .. arek- a ngAıktedrey1 ı Aın ece 

1
ve tloğruya emir alamıyacağmı i- b h ft d b . b""t"" 0 sının temin edilmis olduğunu şal Pılsudski meye gınne onun en z ve vrupa su a-< -.ah ı:e Cemal Paşanın, Amiral es a a an en u un sınan ' h .. ku · d · · l' f lt · 

• b .h Iı donanmasının da kumanciam söylemiştir. için fırkalarm u met ı a~esı- rmı.n emnıse ame. ıne a mısda-Larafından u cı et kendisine b 1 d B h 1 A . al" . . . • ne kanşmamasmı ve mechsinı ka ıştlrak etmesıne mlisaa e 
f <;övlendiği vakit, şayet Osman- h~k~k~Y~:z~· eti~i ade ··:~r m~n [Hı~dı Çını d; geçent;r?e altı ay toplanmamasını ileri ba<hşolaca'k bir işt~are misakr-

lı hükumeti Amiralin bu noktai . . d., 1 Y gı , ır - çıkan ıs yan tlarekatı komünıst sürmüştür Bu telgraftan anla- nın akdi merkezinde olduğu 1 
rıazarını kabul ederse, bahri mışmıy 1 

· • (Devamı var) tahrikat~n~ atfediliyordu. Fa.- şılıyor ki kabineyi mareşalin bi söylenmektedir. 
e 'mvvetleıinin istimalini kayıt _ kat tahnkatta bulunanlar verli d ri teşkil edecektir.] 
lj ve şartsız Amirale teslim etmiş Jsvlçrede ehalinin bazı haklannm Fran- ra e Bundan sonra Amerika hariç 

olmak üzre Avrupa devletleri 
arasında ikinci bir misa~ akdi 
için müzakerata girİ'şilecek ve 
bu mlsakm gayesi teslihatın 
tahdidi değil, tenkisi olacak
tır. 

olacağı endişesini izhar ettiğini sız idaresince kabulününden 
hikaye ettikten sonra söze söy- Komünistlere karşı başka bir şev istemediklerini 
'e devam eder: s<ivlüvorlar. Geçen gtin Pariste 

BERNE, 26. A. A. - Tessin Hindi Cintden gelen bir takım 
Af kanunu 

"Gemiler siyasi sebeplerden 
1olayı Osmanlı donanmasından 
madut gibi telakki olunuyorsa 
d'l bu hal hukukan kumandan-
1.ırınm Osmanlı makamları (Au 
torites) ile münasebatının ma
lıiyetini değiştiremez.,. 

"Müsyü (Souchon) un elin
deki salahiyetleri suiistimal e
derek Osmanlı donanmasını me 
nafii Osmaniye ile telif edile
miyecek gayeler için kullanahi
'eceği endişesine gelince: Bedi
hidir ki Alman filosu kumanda 
nı, bu sıfatla doğrudan doğnı
Ya Haşmet!U Almanya Kayıer:-

ve Saint - Gall kantonlarında 
talebenin bizzat reisicümhur meclisi kavanin encümeni hü-gayri kanuni bir istihbarat ser- H. d' 

PARİS, 27. A. A. - Ayan 

M. Doumerı< huzurunda ın ı kOmetçe tanzim edilmiş olan 
visinin mevcut olduğu meyda- Çini talebesi için yapılan yur- umumi af layihasını te~kik et-
na çıkarılması üzerine federal · d k 
meclisi 8 İtalyan komlinistini dun küşat merasimın e yaptı mistir. 

Bu da bir rivayet 

LONDRA, 27. A. A. - İngi
liz v.eAmerlkan murahhas heye 
tlerinin konferansa verdikleri 

lan nümayiş pek manidar ol- · Müdafaa bütçesi hudut haricine çıkarmıştır. muştur.] 
Mezkur meclis, 30 Martta !:u =============== 

rich'de yapılacak Kızılgün ko- da federal meclisi ile cereyan 
münist nümayişlerine iştirak et etmekte olan siyast müzakerat 
mek arzusunda bulunan ecnebi 1 Sain-Gall ve Lausanne İtalyan 
komünistlerin İsviçreye girme- konsoloslarmm bu hususta ey
lerini menetmiştir. namrş olduktan role dair bu-

BERNE, 26. A. A. - İsviçre ı lunma:ktadır. Filha'ki:ka, mez
telgrai Ajansı bildiriyor: Ahi- j kllr servisin telleri iki konsolo 
ren meydana çıkarılan gayri ka I sun evlerine müntehi bulunmak 
nunt istihbarat meselesi hakkın ta idi. 

PARİS, 27. A. A. - Ayan yeni projenin iki misak akdini 
meclisi büt~enin müz:akere:sine tazammun ettiği söylcınlyor. 
devam etmış "'e harbıye bütçe- B lard n birincl~i Amerika da 
s~ni ka~l :ytemiştir. Bu bütçe- d::::ıl ol~uğu halde beş büyük 
nın tetlkıkı ~sında harbiye bahri devlet arasında aktedile
~ ~· Ma)tno yeni ordun~ cek blr istişare misakından, 
göreceği hizmetin ve vaz!fenm ikincisi Avrupa milletleri ara
sırf tedafüi bir ma'l:ıiyette oldu- smda aktolunacaık blr emniyet 
ı?unu sÖylemişth-. ve sel3met misa1dndan ibaret 

keyfiyet meclise mevdu işleri sekte- kit geçirmiyelim, dedi. ~ 
ye ve taahhüre uğratırsa dahiliye Ağa oğlu Ahmet B. yerinden 
velcliletinin iş"arı ve şurayı devletin kırdı: Sen onu affedersin sö~ 
kararı üzerine meclisin fesh edileceği !erim havaiyat değil, belki na ;;I 
ne ve belediye azalıkları birer suret tir. Celal Sahir B. bu fıkra için 
le inhilal ederek yedek aza bulun- tavassıt bir formül bulunması_. 
mamak dolayisile azayi mevcude mik zumu hakkında beyanatta bulllP"". 
tarı adedi mürettebenin yansıdan Ağa oğlu Ahmet B. : Ben söı 
daha az kalırsa bu vaziyet karşısında le yüksek idare memurlarını Is 
mulhakat belediyeleri için valinin ve etmek maksadını götmedim. ,.......!! 
vilayet merkezindeki belediyeler i- olüyor ki yarın bu kürsüden ~· 
de Dahiliye Vekaletinin emrlle : timleri alakadar edecek bir '
yeniden intihar yapılacağı valilerin meseleıi. Müzakere ederaek seıı .İl. 
bu fıkraya ait selahiyetlerini istimal allimlerl tahkir ediyoraun di)'~ 
etmedikleri takdirde dahiliye vekil·' ler. Bu zihniyet ile burada aetP.i. 
!etine malumat verecekleri ve bu tak- söz sllylemek imklni olmlya 
dirde nihayet ay zarfında intihap e-; Nazariyat bir memlekette 
dilecek olan yeni meclisin eski mec- olmalıdır ki, hayat adamları 
listen bakiyye kalan müddeti ikmal dan ilham alamlar. Muhar M 
edeceğine dairdi. ı Nazariyata hörmetk!rlı:. Zaten 
Ağa oğlu Ahmet B. söz alarak riyat ameliyattan çıkar {kah 

kürsiye geldi belediye işlerinin feşih Fırkanın tadilini lstiyen takrllet 
selfilıiyetinin H ükilmete verilmemesi dedilmlıtlr. 

Gazetelere 
primlerin 

verilecek 
mıktarı 

ANKARA, 27 (Telefonla) - Gazetelere verilecek priııl 
nununa merbut cetvele göre primler şu suretle tevzi oluna 
tır: 

Rotatif makinelerde basılan gazetelere 1929 da 7000, 930 
5250, 931 de 3500. Düz makinede absılan dört sahifelik g 
!erden 47 X 65 santim büyüklüğünde olanlara: 929 da Z200, 
da 1550, 931 de 1150 lira verilecektir. 

40 X 56 santim büyüklüğünde olan gazetelere 929 da 18 
930 da 1350, 931 de 900 lira. 

Daha küçük krtada dört sahifelik gazeteler için 929 da 
930 da 450, 931 de iki yüz lira verilecektir.Haftada bir çıkan 
zetelere kıtalarına nazaran altıda bir, iki defa çıkanlara liçte 
iiç defa çıkanlara da nısıf nisbetinde prim verilecektir. İki • 
çıkan gazetelere sınıflarına göre yüzde 30 noksan verilece 

Kazanç vergisinde yapılacak tadilat 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Maliye müfettişleri kon~ 

heyeti umumiye halinde Cumartesi günü toplanacaktır. İc; 
da Kazanç vergisi kanununda yapılacak tadilat görüşillece 

Dayinler dün gittıler 
( Birinci sahifeden mabat ) 

Resmi tebliğ 
ANKARA, 27 (A.A) - Resmi tebliğ: 

Hamillerin vekilleri, vaziyet üzerine Maliye vekili Beyef 
nin muavenetlerile girittikleri tetkiki bitirmitlerdir. En s 
ne bir surette noktai nazar taatiainden sonra hamil vekille 
cereyan halinde bulunan müzakerattan alakadarlan haberd 
mek üzere Franaaya avdetlerinin faydalı olduğuna hiiknı 
mittir. • 

İstanbul, 21 (A.A) - Osmanlı borçlan hamiller vekille" 
rafından atideki tebliğ netredilmiştir: 

Dayinler vekilleri, Maliye vekili Beyefendi HazretlerinİJI 
avenetlerile vaziyet hakkında giritmit olduklan tetkikatı İ 
etmitlerdir. 

Samimi surette icra edilen noktai nazar teatisini müt 
dayinler vekillerinin alakadarlara cereyan etmekte olan mü 
rat hakkında izahat ve malumat vermek üzere FranaaYa a 
ri faydalı görülmü tür. 

olacaktır. ~rika bu ikinci ı rasında bir muahede a:kcl ' 
misaka iştira1cetmiyecektir. dir. Fakat bunun için Ame 

B .k. "sak . d k _ lılar bugün mevcut olan J 
u ı ı mı . sayes~ e .on saffı harn gemilerinin hı l 

feransın tesl~h~tı tahdı'1:.ten ıha- ten cıkarılmasmı ist!vorlaf 
ret olan haktkı gayesıne var- - ·-- -
ma:kla kalmayıp teslihatın azal ltalyada zelzele 
tılması neticesini dahi elde ede MESSİNA, 27. A. A . ..-
ceği söyleniyor. lien a<lalarmda müteaddit 

. J zeleler olmu tur. Bazı yeri 
Amerıka - aponya evler yıkılmıs ve bir takııt' 

TOKYO, ~7. A .. A. ;--: Aı:!e- seler yaralan~ıştır. 
rİ'kanın bah~~ teklıfl~_rını muza / İmdat ve muavenet te 
kere etmek uzre bugun topl~n- alınmıstır. 
ması mükarrer bulunan kabıne · 
bazı dahili meseleler zuhur et- Romanya • Alman>'' 
mesi üzerine içtimaını tehir et-

• . BÜKREŞ. 27. A. A. -
mıştır. teler, Romanya ile Al 

Söylendiğine göre, bahriye ·ı ISJ T I r· rdldltı 
erka'nı harbiyei umumiye reisi 1 e 1 c cm oy ·ıc 

arasında cereyan eden 1 

Amerikan tekliflerinin kabulü- di müzakerelerin inkita!I 
ne şiddetle muanzdrr:. ~~;ika d - kt d 
ya verilecek cevabın onınnuzde ıgmı i'!,.zma a ır. 
ki haftadan evet hazırlanmama ANCAK rJ 
sı muhtemeldir. "EKSAl\!TYA" vapurile 11 tan portabl "Underwood .. ya• 

[Amerikan teklifi, bes devlet neleri Amerikadan ancak ııJI' 
arasında bir itilaf elde edilmez Khtçılık matbaacılık An° 
de konferans dağıla<:aaı: olursa keti Telefon Beyoğlu 1761 
Amerika-İnı<iltere Taoonva a- (C'.öndertlııı1'~ 

g 
tr 



e 

MiLLiYET CUMA ta M.U.T 1930 

'11...&ehremanetin·n metrQk çocuklar 
t daha baska neler n evvel 
oğuracak kadlnlar 

• • 
ıçın açacağı 

yapması 

için yurt/ 
10 sene Eksiliyor 

Büyük baba katili 
mahkum oldu 

Rekabet 

Milli vapurcular 
arasında Lamla Refik Hf. nin Cf.vabı 

•• 
Bet!lim Omer 
ş.nın izahatı Aşık genç bin lira da' 

tazminat verecek 

Emanet bütçesı 6 
milyona iniyor 

V nridat ncksanı 
500 bin liradır 

Bir sendika teşkil et-j Ça/zş ankoc 
- mek kabil değil mi? --------

Kocasını intihap hakkı ri !lk öı ce anneler için 
gayrı meşru çocuk
larını doğuracrlı 

ve biiyüteceli 
gur I r lazım .•• 

Çatalça'nm Nakkaş köyünde . . 
büyuk babası Sadık onbaşıyı bir Cem!y~ belediye bütçe en
ku yüzünden katleden Eyip o·•- ci}meııı dun ~oplanarak yeni 
lu Hüseyiııin muhakemesine !bütçenin tetkıkıle meşgul ol
dun devam ve intaç olundtL Hal muştur. Enc~en Karaağaç 
<lisenin garip safahatı vardır: meroahası butçcsile, umumf 

. . ! bütçenin varidat kısmını tetkik 
Sadık onbaşı köyün erı gu.sel etmektedir Em • · -~ 

() k 1 A . ,., kı . anenn ycnı D~-
--- Bealm mer P~. ızı o an y§eyt evveUl zmın ~ varidat büt . sene 

Sehremaneti tarafından, öteyeberiye bırakılan çocukların ba- oğlu olan b1! Hüseyne nipnla- blitçeısine naza~:: ~:en k{laiir 
kıın;aaı için Darüliicezede bir "Krq., tesiıine karar verildiği ma ~~ halde b.1!11.harcA bun~an_sa1 r- bln lira noksan olacaktır. 200 
lumdur. Aynı zamanda gebe kadınların fennt bir ıurette vaıı'ı ha m,..za~ c~ış ve yşeyı 0~ u- bin lira oktruvadan, 150 bin 11-
ınillerini temin için, mit tahdcmi tahlif olunmak ıartile bir do- nun oglu di~er HUseyne .!1ış8!1- ra Karaağaç varidatından. 30 
~um evi ki.iıat edilmek isteniliyor. lamışt~r. Eyıp oğlu Huseyı!ll'b!n lira sigortalardan, 150 bin 

Besim Omer Pa•a, bu kararlarile, Şehremanetinin bilmiycrek Ayı~Y:'- çok !evmekte. ve bu nı- IK-aya yaıkm da muhtelif mena· 
• 1 • . ba şan ıçın bil tun serveu olan 400, biden eksil _,_ edl B et-

yanlıt yola gittiğini beyan etmektedir. Pqa, tenkit ennı,. ve ·lira ile 3 bcşibir aradaımı kay- . . m=t. r. u sor 
husustakı mütalealarıuı ıöyie anlatmııtır: betmiş bulunmaktadır. Bu &U· le yedı mıly~ lıraya yakın o-

"- Şehremanetinin teşebbü-' ioğuran her kadının hastanede retle mütees 'r bulunan Hüıe- lan emanet bütçesi bu ıeıne al
sü ıyi bıı te~ebbüstiır. Fakat, iç bulunduğu müddetçe çocuğuna yin günün birinde Ayşe isimli !İr milyon liraya kadar inccck-
tımai ha ı teşkilatı da nazarı meme vermesidir. Çocuğun, bir kum dlifününe çağınlıyor · 

kkate a ıı-ıması lazımdır. Ço- kreşlerde inek sütil ile emziril- Hüseyin keyif eanasmda c· · 
r ık düşürmesıne karşı tedabir mesini teminden evvel anaı;m- cılara emir veriyor: 
meyanında, gebelenn hamli bel dan ayrılmamasına çalışmak da - Ay§cm havasmı çalın .. 
lı ol'llaı;a başladığı zamandan ha mühimdir. "Kre§'', annele- Kızın . . h b · 
itıoaren hayatları temin edilme rin, çocukları mahdut bir müd- k d" (~:'ş~~: u emri 
l• Iır. Gehe olan bir kadın çalış- det bakılmak üzre muvakkaten k~~ ın~ e da S ~ :or bve -
tı ~ı yerden, aılesi nezdinden ko bıraktıkları mahallerdir. Çocuk- nmı tarahriki~~lm bi~ a .. 1 on afı-

. ı e r munazaa çı-
r ıl gıılur. Yer61z yurtsuz kalan ge- !arın muhafazasına bakılmasına kıyor. Bu münazaa neticeaind• 

beler çok görülmü tür. Evvela mahsus mahallere "Çocuk yu- Hliseyin büyük babaaını öldUr-
gebelere bir yurt yapılmalı ve vası", çocuk bırakılan yerlere mek istiyor ve nihayet auuıuna 

Milli vapurcular namına An
kara}l'8 giden Sadık zade Şev
ket Bey Ankarada bilhassa va 

Ştvktt Be, 

purcular ara1111ııda rekabetin kal 
dırılması için teşcbbüsatta bu
lunmuştur. 

Millf wpurcular arasında re
kabetin men'i için en mühim 
çare olarak vapw ılı:umpenya
larınm aralarında bir sendika 
tcııkil etmeleri lüzumu ileri IÜ· 
rülmektedir. 

h;maye altına alınmalıdır ki, in- «Yurt» ismi verilir. Ötede beri- da muvaffak oluyor 
tıhar etmesin, çocuğunu dü~ür- de bırakılan çocuklaı ın sıhhl şe- . . •. . Bir çok memleketlerde bu 

.....,..,
11

sistem tikip edilmit ve çok eyi 
neticeler almmrştrr. 

mesin veyahut doğurduktan rait altında muhafa:lası için ıeh. . ~uavm Cemıl B. tddianame
sonrn terketrnesin Avrupada . ht ı·f 1 n"nde ""~uk l ıını dermeyan ederek mamunun 

rın mu e ı yere ~ b" ··k bab ··ıdilrm kt • dogum evlerinde gebeler içi.n bırakılma» erleri açılmalıdır. uyu asını o e en ... Fakat bazı zevat yalnız hu-
~ ko<>uşlar vardır. Gebeler do- y . . damını ve ancak 20 yaımda ol- susf vapur kumpanyalannm bir 
J ğu~dan evvel bir ay kadar bu- Çocuk!arm bu gıbı yerlere bıra· duğundan cezasının ind.lrilmeai leşmesile ticareti bahriyemizin 

rada yatıp kalı~ar. Doğumu giz kı!_masında sorgunun ~l~ması ni talep etti. Tuafeyn vekilleri- 1 istikbalinin temin edilmiş ola-
0 li hır surette temınden evvel mümkün olduğundan ıubaren nin müdafaaamdan ıonra mah- ı mıyaca~ı fikmıdedirler. Dün 
.ı ' bogulmalarırun veya arsalara k h ti ·· k alı<ll 6 

z~ miı KUi oir vaziyette kalan ge- . . . .. .. ~me eye muza .ercye ı:;. • ....__......ı.ı....;.~...,_,~~"-- ·....ill.,_~ bu işlerle alakadar bir ııat bir 
g: 1:-evi, doğum zamanına kadar• terkedılmelenrun ~nu ~rııa di. ve kararını tefhim etti. Bu muharririmizc vaziyeti fil su-

l:ıır yerde barındırmak yaşat-/d~ ~~~caba böyle bir şeye karara göreı Nfzhrl l!f ma~a11 başında retle izah etmi,ın. 
80 nıak Iaznndır. Sıhhi, içtimai te- .. m ıtmıdır? . Hüseyin. bü.· yükbabasmı ka-

ld 450 d T k • • t..'t • - Birleşmek ve bir sendika ekkfiller meyanında en mfihiml ne, meşru olmıye.n Ço<:U• ti en ıncı ma de mucibln- a sı 111 ıraı eti 
ıni de, gebelerin, lohusalarm ğunu hüviyeti anlaştlmama.lı: ü- c~ evveli id~a vıc fakat tahrl· tefkil etme.le herhalde ticar 
himayesi için vazolunan nizam zere gizlice bırakmak iııter. Hal kin mevcudiyeti dolayııile 12 bahriycmif!" için gayet eyi ola-
n< 'llelerdi.r. Gerek Kadirga ve buki hilviyeti bilirımiyen çocu- ·~ ağır hapee ve keza yqı caktır. Fakat bu kAfi değildir. 
gerek Haydarpaşadaki seririya- ğun terkine kanun müsait dıf'il 21 1• ıkmal etm~~lı olına~ı dola. f ktlS8t vekft(etine Bu teşekklile Seyrisefain ida 

it tı l'iladiyede tutulan prensip, dir." yısıle 15 da blnnın tenzılile 10 reeinln de ginnesi !Azımdır. 

Vilayet umumi 
son içtimaını 

meclisi 
yaptı 

Hasta nıeınurlara yapılacak 
nıuavenetırı şekli 

sene ağır hapse 1000 lira tazıni- gÖnderflecek Bu suretle Hi.ik<ınıetin de iş-
nat ile 200 lira Uçreti vekllet tirakile te~lrll~ edecek olan 
itasına mahkfun edildi. Türık deniz ticaret birli~i büyük 

• • • Nih'het Ef. nin, otomobillo- ı> 

Tiirk - Yunan mahke
mesinde gorülen davalar 

Dün Türk - Yunan mahkeme 
sinde muhtelif davalara bakıl
mıştır. Bu meyanda Jorj Kara
yanopulo ve Jan isimlerinde iki 
kişi taraflarından Sark şlmen-

llet tesçil edibnek ve ihtira lnhi~afa ma21har olacaktır. 
beratı verilmek için sanayi mü
diriyetinden İktisat vekaletine 
gönderilecektir. Bu hususta i
cap eden evrile hazırlanmıştır. 

Tapu baş kA
tlpllOlna Refik 
b. tayin edildl 

tünü ispat 
eden Türk kızınındır .. 

- KuZ\llll Hanımefenai, do- j 
ğru söyleyin, bu devirde biri
birini gormeden evl.eneni işit· 
tiniz ıni? 

Lamla Refik Hf. yanmdaki 
Hanımlara bizim anketten ba
hescderken böyle &aylüymdu. 
Sonra doğrudan doğruya bana 
döndU: 

- Ya, ııiıı? dedi, e!Jı ne dıersi
niz? 

Cevap '1'erdim ı 
- Hiçbir fikrim yok. Ber 1 

sadece sizi dinliycoeflm Hl •• • 

Umia Hf. yi nihayet letiç- ' 
vaptan vu geçl.mıişıtim. I 

- Biliyorsunuz, anket. •. 1.z.. I 
divaç anketi. Şunu soruyoruz: 
Evlenenler birlbirlerlni kendi
leri mi buJmah yoba. .• Liaıla Re//11 H/ 

- YAni, eski mi, yeni mi? lı. lakıı 
H"k4 i nqma .. mut 1 .•• 

ı .. yes ... 
_ Evet Hf. . • - İdeal bir_ erk~. '.. ben 

bundan anladıgım aılesıne m 
Llmi~ Hf. yeri~de dofnıl- but, ve her şeyden eve! ral 

dular. Cıddf, ~ok cı~ g&ilsı6-j ka11 adamdrr. Çalışan i~ erke ., 
}'Ol"lardı. Dediler ki: imklnı yok, ailesine sadakat 

- Her şeyde daima yeni t&I'- ; eizlik gömercmcz. Zat~. ~v. • 
:ı:ı severim. Bilhassa bıdlvaçta d~ muvaff.ak olamaz. Du~unı ' 
yeniıtk .•• Çiftlerin biriblrlerinl bır kere ı,inin başından yorg :1 

tammalarL .. Fakat bu gayet argın dönmü bir aile ba'la~ı. . 
tabit... ' evine gelince bütün gaye!i ye -

T k ınd k
. Hf 

1 
. gunluğunu dinlendirmekten i-

e rar yan a ı . ere te- barettir 
vecciih etti: 1 • 

. . . 

1 

Hem sonra hir şey daha var: 
- E.s~ıden ne ımış o? ~ol- Çal kan adamın parası da çok 

tuğa gınnoe aca?a nasıl bır a- olur. İdeal kadm da gene Ö'!'le 
dıım çıkacak? Dıye heleandan nnk fııııl olmalı Evv ııı · ··1nr b ı ı .,.... . e evıre 
o ayı ır armış... 'vıc çocuklarmabakmalı ... Mun-

Bir Hanını dedi ki: tazam bir kadın koca~ana, da 
- AmAn. . . sormayın, ne yardun edecek vakrt bulabiıli~. 

korkunç günlerdi o?... 1 Bir sartla: Kocasının m JI 
Lamia Hanım dı;varn etti: 1 vaziyeti böyl~ bir yardnna !h .'.· 

E "d" gürıl" 

1 

yacı vana ... Eğer buna ıh •· 
- vet. • • ne 1 ı 0 • er... yıaç yoksa kadın mesela hay ~ 

o koltuklar, o gerdeğe gırme- • ı · d l l f k. · 
1 b'" ün d . . cenııvet.enn e ça ışma ı, a ır-
er .. • ut o esaret evnnın !erin imdadına troıımalıdrr. İ"t" 
acı hatıraları. · · ~ne ile baba, 1 ben ideal aile kadınını dairra 
ev!Stl~ın s.a~~ değil, sa- böyle hareket ve faaliyet içimle 
ckçe murüveıtnı gonn~ i~ter- gömıek isterim. 
!erdi. Bugün kocasını ıntthap 

V.il!yct umumi meclitıi dün mecliıı mukarraratmın kimilen düferleri ve yata!:lt v&gonhıT 
~ i~ını aıkdetıi; ve meıı:ıi- ta~rk ol~ğmı 11?}'.Iedi. He-ı k_ırmpanyası aley.hmemiiddeile
ıine de nihayet verdı. Medıse yetı umumıye, mesaM1ınden do- nn yataklı va~onlarda tuttuıkla 

~ 'Vali Vekili Fazlı Bey riyaset layi bütçe encümenine tcteAckUr ı ı; hiiftdenFransız polisi marife 

N~ Ef. bu Aleti eayeııinde, 
otomobillerin tavln olunan 86-
ratten fazla gidenuyeceklerini 
ve gerek '°förfuı gerek me
murların vazifelerini teıthil ede
ceğini iddia etmektedir. Alet 
ayni zamanda taksideıki hilele
ri de göııterecektir. 

hakkı rüşdünü ispat eden Tü,.k - Meslek mi? Erkek mut
kızmmdır. Ane babanm müna- laka su veya bu meslek adamı 
sip gördi.lğU kızı erkek beğcnmi 1 

olrun demem. Dedi~im gibi:·· 
T · d tı lı yebilir ve koca intihap edilen ! çalışkan olması kafı ..• Ben bır 

apu varı a aza. ~~r . erkekten kı:ı:ın hoşlanmaması erkekte herşeyi birden arıyan-
İatanbul Tapu mlidinycti k ·ıa kabild' O h ld d lan hiçte rlo1'nı bulmam' 

etııni~tir. etti. tıle çrkarılmış oldı.dtlarmdan 
' t . 1 Gelecek İçtima dolayi a<;trklan ta:>Jlllinat. da-

başkitibi Cemil B., müdüriyeti dp~.ıc.ı 11 'b' "ftılr. al ke e- "M S l§h dd • 
umımıiye levazım memuriyeti- 16 ,m gı ı çı er mut a a ta- • a a ın 

Çtimada hasta memur ara~ v·ıA eti Em eti t h1dt vası karara kalmıştır 
P.lııcak muavenetin şekli konu- 1 ay e.. an._ n . ev . . · 

ne ve İstanbul 
başkltipliğine el 
idarenin kıymet 

Gazi Hz. nln 
heykall kaça 
mal olacak? 

- §Ulınuş ve şu sureti hal kabul c- k~nunu henuz teblıg edılmedığl Eftu.~ıyos Lavant?ıı tarafm-
dihniştir. Memurin kanunu mu cıhetle usulcn gelecek sene iç- dan Turklye llleyhıne Hereke-

1 clbincc hasta memurlara yat- tima giinü ıs Kanunusani ola- de musadere edilen emvalinden 
h>!darı müddetçe hastane ücre- rak tesbit edildi ve meclis me- ı dolavı açılan. ta~inat davası 

G. MDbadll/ere par• 

ti verilecektir. aaisine nrhayet verdi. · da karara talık edılmiştir. 

Gayri miilııulillerd•n emlilı .. 1ıa- H ve mukted; r 
lmıa yapılan te..,.iata devam edil- tapu memurla 
mlıtir. Ten:iat yekunu 130,000 lira- nndan Refik B. 
ya yulatm•ttlr· tauin edı" imi t"ır ,- umir bclediytsı G;ui H.ı. !erinin Begof1lu dairesinde 

) Bundan sonra 928 senesi ka
ti hesabatı hırk1<rnda bütçe en
cümeni mamataaaı ile feV'kal§
de varidat ve mırsraf bütçeleri 
lllÜzakere ve ke'bul edilmiştir. 

F~t.ide bütçe 1,3715,793 
liradır M~ktep inşaatı için mev 
~isat ta buna ıtaıhlldir. 

Daimi encümen 
Mütcakib.en daimi encllmc11 

ıııtlığına Had Adil, H&eyin, 
~il Hayri Beyter:·.ı ipkaeıı 
tıtıbap e<lilmişlerdir. 

Polenez yolu 
İÇtimaa nihayet verilmeden 

tı el Szactan Necmed<lin Sahir 
ey sÖz aldı: 

ııu-:. "Bugün meclisin aon ~
~ · ~akat §UilU söylemek ıs 

'iıı· kı, geçen sene gene mec
d~ti"''!On günü nafia başmühen 
"'· 

6 1llden Polonez kövü yolu 
- 11\da • · tııı ist 1 ı:ti~safat yaptmııı;a-
c <1i )eın~tık. Halıbuki, netıce 
tı-a ~BıJ<lirilınemiştir. Bunu 

'1 atnma arzederim." 
ali V k' . 

e ılı cevap verdi ve 

--·-- Margrit Hohlos tarafından 

Markonl'nln 
keşfi yeni bir 
şey deAll 

- _;....,....,._._ 

Taksiyarhi vereeelerl Aleyhine 
açılan ve istirdat olunan mobi
lyesinin tazminat bedeli olan 
beş hin liranm itası hakkındaki 
dav. tAlik olunmuştur. 

Refik Beye Y' heykellerinin inş:ısını ufak tefek ta- Dün Beyoğlu belelfiye dairesinde 
BIMll 1thmer lrongreal ni memuriyetin dillt ile kabul ctmitti. Ucreı olaralı: e-rlenenler ıunlardırı 

de muvaffakiyeı 800,000 liret (takriben 90 bio lira) Roza H. Mığırdiç Ef; Marika H. 
Hililıahıner Cenıi1ed ıenelilı kon temenni ederiz ltl:i~~'"'-" tesbit olunmuştur. Andon Ef; Sofiya H. Nikola Ef; Kn· 

gresi bualln Darülfünun konfen.na Refik B Kanonikanın İtalyada yapacağı lyopi H. Yani Ef; Marl H. Bofoı 
salonunda aktedilecelotlr. . h" d . . modeli görmek Uzre Roma ya bir he- Efı Ayte H. llyaı Ef; Leman H 

29 Mayıs 9~? ~r_ı ~ en ıtı- yet gidecektir. Mehmet EE; Hat e H. Şahin El; Es· 
haren Tapu mudurlilğünce tat· Heykel teırinieveldc lzmire gel- ter H. Yorri Ef. 

Mehnwot Rasit B. tarafından Çocuk ba11ramı bik edilmekte olan yeni borçlar mit bulunacakbr. Heykelin oak!Lr --.--.-.. . ... 
Dünki.1 ajana telgrafları, J.h- YutUl11 hUl<llmeti Aleyhine açı- . kanunu münasebctile, 928, ve ve rekzl m. aırafı_ıta, nonikaya, ıı:Umrll- Rıhtım ıtı!keh muduru 

tiyar Markoni'nin yeni ve mü- ı 23 N '- ba ,.,.. bel d ttir ıp mu~ııdere edilen eşvası be- ,..., çocu• yramı'!'n ..... ~ 929 ıenesi borçlan arasında hu- r.w • ıy~ye 81 • • Rıhtım ııirketi umum müdi.ı 
him bir l<eşfini haber veriyordu. delinin ta imim h~kmda1d da- culı ~·~ munWMI bır tekilde su le gelen fark şudur: Heykelın Gan. bulvuına konul· rü dlin Pari11ten ııeıhrimize gel 
Bu haberlere göre, Markoni Cc: va karara kalmrstır. Konstıın- olmau ıçin bir profrun,Y.8 P1lacakbr. 928 929 maundan vaz geçilmlt ve Paaaport- • . 
nevre acrklarmda bir yatan · n. Profnımm lanziınl ıçın teşelıkül . ta Gazi meydanına rek:zl takarrür et- mıştir •. _______ _ 

tın .D<Jyaciıo tarafından TUrki- eden komiıyon z Ni,.. sartamba ırü- Hazıran 26011 31163 mittir. İlk ted • t f tt" l' w • 

Avustralyada, Sidneydeki elek- ye aleyhine ar.ılmıs olan tazmi- nli içtima edecektir. Temmuz 48257 25611 rıaa mu e ış ıgı 
trik sanayii sergisinin lambala- nat davası da karara kalmıştır. Ağustos 40530 29003 l ih d k İlk tedrisat müfettiııliğinin 
nnı yaknıağa mı.ivaffa1< olmuş. Jorj Nikolakis tarafından Ti.lr- E l(il 50502 33133 mt an a azanan l!ğvedilcceği ~bu vazifenin 

Bu husmrta malfunatına mü- kiye aleyhine istimal olunan LlkiJr fabrikası T: Evvel 53825 24764 Maliye müfettitleri maarif umumt müfettişleri ta 
racaat ettiğimiz telsiz fen mü- e yasından dolayı açılan 65 bin Dün Mü•kirat inbi_. umumt mü- T. Sani 80964 23040 ANKARA, 27• (Telefonla)- rafmdan jfa olunacağı yazıl· 
dürü Hayreddin B. de ~ec~c- 1 li;alı.k !azrnmat davası talik e- dürü Aımı B. Bojaziçindelri miiıki- Maliye müfettişleri imtihanın· m tı. Yaptığnnrz ıtahkikata gö 
nin yeni olmadığım sôylemış- dılmıstır. ra.t ~brika Ye imalathan~!erini gez- 300,090 166,716 da Giyll!lcddin ve Emin Efen· re bu h®er asılsızdır. Maarif 
tir. Hayreddin B. diyor ki: 1 Adll11e faylnf Prl :'ı:'!ian ~;f:::!tfı.:.!:•k:;~P~':;. diler .k~.zandılar ve müfettiı Emaneti bu meseleden haber-

- "Uzak bir mesafeden elek , Erzurum Mkimliğine Diyarıbekir lesi Ni .... ıo nıla yapılacalıtır. muavını oldular. daT değil_di_'r .... ----
"k ı·m1:ıatamı ıvalanak teşeb- 'bakimi Halil LGtfi Diyanbekir hl!- Amerika ve Fransız T' t • 

t'2 .. a k'di T crübclerinde l ldmllğinc Er~;um. hakimi Halil Sıt sefirleri Eski par~l~rın tebdili ıcare ve aanayı 
busu es 1 r. e " kı, Malatya mudd<ıumumiliğine, B . fkl ecnebi dolandırıcı ıçın Bankası 
en eve! muvaffak o~an, Edvar ı lıkesir müddeiumumi muavini Esref, Ticaret ve aaııayi Banka11 heyeti 
Bralli" isminde bır adamdır. 1s~anbul sulh ha~ğine İzmir müd iki ecnebi tahıın, bir çocuk 1ı... Fransız se~iri'Kon~ dö Şam- ANKARA, 27. (T~lefonla)- umumiyesi dün toplanmııtır. lçtima 
V b kesif yinni sene eve! ya- deıuınum.ı muavını Baha. Ankara tahaneai yapdac.ağıncbuı balueclerek broııla Amerika ııefin M. Grov Eeki paraların tebdili için Zi- Arif paıa riyaıetinde yapılmlf 

e' u B d bir müddet sulh hAkımliflne hukuk mezunlazın. Himayei etfal naınina iane topladık. dürllrii ekspresle Ankanıdan raat Ban'kası hazırlığmı bitirdi meclisi idare raporu muvııfıt. ıröı" ·~j 
pılmıştır. un a~k" ta ·ıe dan Fuat, Karaköşe müddei umumili- ları haber almmıt. Himay9i etfal ta- gelmı..lerdir rek kabul edilmiftir. Bili- ela 
evel "Tel Mekanı va.sı sı • ğine Şarkışla sulh hakimi Hakkı, Şar rafından lıaldannda talulıat yapıl- '9 •• • ve mernUI' kadroeunu Maliye kilı edildikten aonra -ıw icı-
B !' den Amerikadakı konfe- !otla ıulh hlkimli~ne Sinop hildmi 11 için polia aıücliriyetine müracaat Kont do Şambron bugiin Pa- vek&letine ~vdi etti. Kadro Y- ipka e.ııı.ı.ı. istimu · 

er ın tdı<Yı ma Jiirnıiur. Murat B. tavin edllmi•••· edilOU.tir. riııe hareket edecektir. deriuıl ıt•.alı: oJ,.tıdu .,.,ıı _;ıı1r. 
ransın a~ı " --



ll/30 

1 -
J 

....... , 

---·~ ............... 5 =~ u •• 
9 

, yet r:::1::~!~!~~:~c~!~:1:::J 1 F • iai!J 
28 MART 1930 kongresi inkitaa uğramak üzere dirler. r smı Umdesi "Mil/11!:.r" tir. Londra bahri tahdidi teslihat riç brrakılmasmı ileri sürmekte Ahımız tuttu! 

i;>AREHANE _Ankara caclde.i- dir. Esasen üç haftadanberi kon Bqlıca ihtilaf noktaııı Fran- İşittiniz mi? Selami İzzet B. Aman baıı:ı da sövlevin 
100 Telırraf aclreıi: Milli,.at, 1 .. ferans olduğu yerde sayıp duru ııa ile İtalya arasında olduğuna bir neşriyat dolayısile Darülbe- Yolda iki kişi gidiyormuş. 

~...ı yor. MüJküUl.t iki sebepten ileri göre, bir taraftan muahede ile dayi mccmuasmı çıkaranlar a- Birisi, ötekine ikide bir: 

1 ~9~;'";g~~13 geliyor: bağlanması, diğer taraftan da leyhine dava açtığı gibi bu işe _ Sus, deırmiş, aman sus gi Kol ' ll .•.. 1 
' ' l ı _ Franaa'ya talep ettiği bağlanmamaASI mümkün olma- mecmuanın mes'uliyeti maliye 

ABONE OCR~TLE~ emniyet temin edilmediği j~ı-. makla beraber, bu teklif, her si m!inasebetile Şehremanetini•' vurönolursun · 
ıı Ttlrldye ıçln Hanç iP> .,.... d · d F • · de 'th l tını" !erinde fener tutan ayvaz, Aı<8arayda kuçtik ve basık bir 

400 lruru' 800 lru·uı .. _ftalya bahri in--•tta Fran ıey en zıya e, ransa nm sıya- ı a e I· bu l'f . 'd' baş . 
ıyblz • • ,..... w · iti a 1 ışı ınce mı çevır- dükkanda senelerden beri aıktar 

ye bir gen<; kadın girdi . 
1 

,, 750 ,, 1400 " •ile müsavat istedi~l i~ın. ııt yalnızlığına de et etmesı Emanet vekili Rami Beyle · 
" lr' b ·ı dikk · mış: . . lık yapıyordu. Senelerden beri 

r " 1400 " _ 2700 " Bunlar az çok biribirlne bal- an e şayanı attır. Bursa seyahatine çıktık çıkalı - Kuzum beyefendı, demış, bu camekanlamıdaki macunlan 

Kadın hayli ıslanmıstı. Sari 
saçları, pembe yanakl~n üzeri" 
ne haHca halka yapışmıştı. U 
zun kirpi'kleri üzerinde son ba 
harın damlaları birikmiş, f 
kızıl dudaklarında il'k baharat 
narçiçeğ· açılmıştı. Hafi( haYr 
ya kalkık narin burnunun pcnb8 
deliklerinden çıkan hava, d 
manlanarak tütüyordu . 

Ge'- evrak geri verilmez lı meselelerdir. Fransa 720,000 Sulhten beri cihan ııiyaııetinin Emanet mahafilinin dava aç- ed' ,_, . .. l . • 
1CU b" h ual · F ·1 dl~ o n tt ""'• ınsan soy .e. ~mc_e ga- dökütmuş·· , kutularmda4ı:i etiket 

:ldetl geçen nush•lar ıo kuruıtur. ton gı·bi yu"ksek bir tonajı, bu ır us yeti, ransa ı e .,er makta yazın pencere açarcasma 1 B - d 
Gasete •e matbaaya alt ı.ıer için • . hk 

1 
bUyük devletlerin bir yolda yü- hahişger olduğunu öğrendiğim- vur 0 uy?r · ana og~etın e leri sararmış ücra köşede haya-

ı mlldUriyete müracaat edilir. emru~ ~ea~leııınd~.p~ar 0 • rliyemcmeleri idi. Fakat İngil- den doğrusu Sellminin davası- ben d~ ga_~ olay~· _Zıca otuz tını geçiri}"Ordu. Onun içb, bü-
3asetemiz llAnlann mea'uliyetlnl sun diye ılen sümıuştu. Yıaru tere'de muhafazak&r kabine ik- na sevindim.-. . Biraz da onla- senedır 'kılıBeye dıdenm, papas tün ömür bütün geceler ve gün-

lrabul etmez. İngiltere ve Amerikayı, Fransa' tidar mevkiinde kaldıkça, bir mı yüreği oynasın 1 hala «sen gavur olamadın!» der düzler, b~harlar ve kışlar zen-
t;UGlJ NKÜ HAVA nm emniyetini garanti etmekle, dereceye kadar, zavahir muha- dım.rr · · · ccfil, karabi'ber, kına 4tavanuzla 
ıı bllyftlı: bir donanma inşa etmesi faza edilmittl. Bu yol ayrılığını Odada mehamı umur! rınm içinden her gün yüzer pa-
1 ftn hatlnt .. çolı 9 .. iZ 

Cftft ldL flaciin rU:apr poy· 
t• c k_ han bulutlu olac,knr. 

;~ 
:~li~nt: konferans 
-i bahsi 
~·~ene Londra kooferaneındaa 
ısetmek mecburiyeti VM' • 

-, feraneın artık bir çıkmaza 
- ·p saplandığı çok söylendi. 
~ t bu çrkma:ııdan nasıl kur
,J acağma daİ4' ortada bir alA
;ıt yok. . . Maamafih k:ıonfe

. ısın hiç bir netice elde etme-
dağılıvereceğine hükmet· 

1 k - vaziyetin son derece cid
olmaema rağmen - acele o

t • Bir hesaba göre Amc:riıka
lf' konferantım devamı için. 
rt aylık bir müdtleot: koymuş-
. 

Bu mfukl•t zarfında mutlaka 
neticeye vanlacağını düşün

! .ı !er. Halbuki daha henüz iki 
ıı bir zaman geçti . Şu tak
~ı e daha iki ayldı: bft- vakit ka 
• or demektir. Konferans hlll 
11 1madığına göre daha ümit
• d tiMtenmiş değildir . 
~I Konferanaı bir. ç;6ma.~. s~ 
, an mesele nedır ... Bütün itı-

lflar ortadan ka1icmış olma
l·akla beraber bugiln göze göt 
~netı en bliyük engel İtalya ve 
~-ansa arasındaki iohtilif olu
~ ır. Fraruıa hiç bir suretle İtal
' ilP- bahri müsavata razı olmu 
)... t·h il da deniz kuvvetiıı-

F .1Dllir...: velevki nazariye 
i harlJe oleun, "fll6I b1mamak 
tİyor. 

, tlti ta.Nıfm iııran kıır!ısında 
ç bir şey yapılamıy<ll'. İtalya 
ış mıirabhaaı kıonferanam altı 
, tehirini teklif etmiftlr. Fa-
tt bu cihete gidilmfyeceğe 

, ınziyor. Bilikis kuvvetli bir 
vayC'te nazaran eğer İtalya ile 
ransa wasmda bir anla~a ka 
1 olmazsa America - İngiltere 
ı Japonyw. araemda ıimdiye 
ldar batwt tahtidi teslihat yo
ll!da elde edlletı neticeler ta
t edilerek bununla iktila olu
acak. 
Bundan ıuçlkıyorki, Avnıpa 
rtaı;ının iki dCYtenoi - İtalya 
' Pranu - kendi hallerine bı
ıkıp diğer üç devlet ~ 
ır neticeye vannak ihtimalden 
ariç defildir . Fakat daha bt't 
lr19y yok ... 

şıklamıdan biri karşısında hıra- Londra konferansı kadar hiç i ·
1 
rabk birer külah çıkarabilmek-

kacak ve bu devletler de birinci bir içtima tebarüz ettirmemiş· Beyhude zihninizi yonnaym, ı te idi. Her gün sabahleyin er-
şıkkı tercih edecek, Fransa ile tir. nafile, Ticaret odasmm şu sıra- 1 kenden düık'kilnına gelir ve H-
blr nevi deniz lokamoeu akdede • • • da hangi büyük işlerle uğraştı- ma klidi açarak bu envai bahar 
ceklerdlr. Fransa siyueten en: qjf bir ğmı bul.arnazaD?lZ,~ değil.umu rluna lıa kaut!h !rokan havaya kavuşurdu. Ci-

İngiltere ve Amerika buna ya vaziyette iken Young pıinıruıı ru havaıye de ıddiayı kehanet d ğerkri zaten hep bu hava ile 
naşmaymca, Fransa 724,000 Almanya tarafından tasdik edil ~en AbdUlfeyaz Tevfi~ . Bey enmez ya .. • meşhudu. 
ton donanma inşaıında ısrar et mesi Alman harid ıdyaııeti için bıle bulamaz. · Neyse nzı me- Ot~uş içiyor~ Tabil Eğer bu diikkindan bir gUn 
ti. Bu ısrar, evvelce İngiliz ve bUytlk bir zaferdir. rakta bırakmıyayım: ıhi~ deg!~· gazoz. da degıl, 1 ştı?'k~ çıksa sudan almmış balık gibi 
Amerika'nm aralamıda karar- Berlinden gelen haberlere g!S Efendim, sevgili odamız ki- ç. degıl. ~alis rakı.· Ç . yaşayamıyacağmı zannediyor-

Birdenbire bu 1-üçük dükkA 
nm içi ahüst oldu . 

Zencefil, anber, kimyon 
kulan bir tarafa sindi. Ve 
fı taze bir llvanta kokusu 
kadın rayihaeı sardı ... 

Aktar gözlüğünün üstündelll 
bu müstesna manzarayı seyr 
yordu. İPk defa olarak giilll...IAl!l' 
di ve sordu: 

laştrrdıkları nfsbeti altüst et- re, Voung plim kolay kolay tas atlara Reitllnin mi, yoksa kitibi len yere gelince burası ben dı- d Ak 1 dönd. .. ... 
fi Fak İta! da . bi d . d' . b' bod u. şanı an eve ugu za- N . t' ) 

meğe ld idi. at ya dik edilmiş delildir. Bu tasdik umumtnin mi? imza deceğini ta yeyım r ep,sız ıyın ır - d d - bü't" bedb' 1.•. - e ıs ıyorsunuz · ·· 
P ·ı ü 1 · d h E haki'-• bi bod man uy ugu un ın ıgr, T ı s· d d ranııa ı e m savat meııe esın e muamelesi ancak muhalif fırka- yin ile meşkul idi, lehül amt rum. . . vet 1<1 r - .. lm__._ .. la b' l st - arçm. ız e övülmern 

-d' · t...ıt b" J&- kına · B o = uzere o n ır na aya 
ııırar e ınce, ış uus u~wı çı tamı parlamanter oyunlarından bir şeklihal bulundu: Reıs ey rum

0
.. . yapılan "üvil kanfre,, şımıgası tarçın var mı? 

za girdi. İşte konferansın lnld- ııonra ikmal edilebilmiştir.Plan, milsaade edecek K. Umumi B. ç arkadaştılar. Bıraz son- "b' ert . .. d"'kk' küflü - Var! Ne kadar ist" ors 
taa doğru yürümesine sebep bu Araya müracaatte 192 reye kar- imza edecek. ra, niçin itiraf etmemeli, arala- kgıokuı eg~ıdg~ ut ananmL- e nuz? .. 
d b d k b l d su ı enr ve aze ucı v 

ur. şı 270 rey ile kabul edilmiş. Fa- Ve bundan ~- İstanbulun nna en e anşmış u un um. 00. • k k 1 . b. On kuruşluk v-· ı 
~m~ Önu"me derhal bir kocaman agacı o u ar~ ona yenı ır - ~.ın .... 

İşin garip ciheti şudur ki in- kat muhalifler, Weimar kanunu ticaret işleri saat gibi işliyecek. bardak geldı' .. hayat bahşederdı. Aktar kutuyu çekti çrkardı 
kltaa sebep teşkil eden lhtillf- esasisinin bir maddesinden isti- İ · d b' 

1 " 1 - Yahu bu ne?. Henuz·· kırk yasmda vardı. Ha çın e ır yığın tarçın vardı !ar hep nazarldir. Yani ılmdi fade ederek kararın lanmı te- . t mila•eddeleri! H' dü' ·• 
- Ne olacak, su bardagı" . . vatının bu kırk senesi bütün a- ıc şunmcden, bütün miiJıt ne Franııa'nm 724,000 tonluk hlre çalı mışlardrr. Kanunu eııa r · bi •-~ - d 

donanma lnpsma nfyeti vardrr. siye g&-e, meclisin !içte birinin Bir takını işler görüyorum: - Amma yaptıruz ha, su bar ğırhğile sırtına çökmüş pos hı- vıyatmıkad r .... gı a döktii 'il 
Ne de farzı muhal, bu donan- reyi ile ekseriyete iktiran eden Yaptlalı altı ay olmadan dökül- dağı ile rakı içilir mi?. yı1dannı tel tel ağartmış ve işin genç ına uzattı· 
mayı insa ettirse 1talva'da ayni her hangi karamı i!Anı iki ay te meğe başlıyor.• Şüphe yok ki Birisi dedi ki: en fecii dördüncü lastik yaka- Kadın hayrette idi: 
miktarı inşa ·a kurlret '"ardrr. hiT edilebilir. Verilen bir taktir bunları yaptıranlar iyi niyetlere Eee .. birader, şimdiden ken sını da yıpratmış ve üzmüştü. - Bu ne kadar çok böyle? 
Bu iki devlet, ileri attıkları mlk üzeorine, bu üçte bir temin edil- müstağraktrr. · Yapanlar kezal dimizi alıştrnnak lizmı.. Zavallı aktar, şimdi yüzer para- ye mll'ıldandı. 
tıın filen inşa ettireceklc~nden diği icln Young lanı iki ay te- O halde bu fena yapıların suçu Ve illi.ve etti: hk naftalin, zerdeçal satarak - Çok mu?. Ne11i çok? .. 

kimindir? Matmazel PavHnanm M }"'- "k d h" 1 b' · · · •- bu · k değil, bunun inşası hakkını na- hir edilmek lAznndı. - a wıı ya a e e ra- ıT yenısıru arama'ı<. mec nye- uruşluk işte bu kadar eder 
zarivatta i$tedik1erl içindir ki Fakat ekseriyet buna kanu- mı? kı verilmıiyecek, diyorlar.· tinde idi. Hem başka şeye ihtiyacınız 
konferans çıkmaza girmistir. _, 1 di~ bi rl<l il Bana bu yazıyı yazdıran şey önUnde duran yarım arşın- Daha bu yaşta elleri titreme- lursa gene bize gelin emi? .. 

nu esaınn n .,er r ma es e daha altı ay evvel yapılan Bü- hk bard ~ .. k 1 YU · ·1 
Bu şerait altında konferansın mukabele etmislerdfr. Mesele- yükdere k~''"" ayııklarmm ag• go•terere : ğe baş amıştı. zünün çızgı e- Kadın evvela hic sesini çıka 

beş taraflı olmasına imkln g!S- nin mUstacelivetine binaen der kmesi h t;;id!" Artık. ile - Buna da kadeh diyenin ri günlerce ustura görmiyen kır madı yalnız beyaz dişlerini g· 
rUlememektedir. Çün'-'' e'"-lA h l "lA . tcml•ler ve 283 ~ ç!S a ır. lf m alnmı kanşlamnl.. çd sakallan arasında toprağa terereık ..:ıLU&, sonra: 

F-"·•'ya 724,000 t"'o"ntuk• ·d~o- a ı nnu ıs " ·~- veddeııi yapmaktan vuge<:sek.. "'""" ·~~ ye karşı 174 rey ile bu takriri Kulak minllri doğru sarkıyordu. Şimdiye ka- _Olur, olur! dedi'"' söratl 
nanmaya sahip olmak hakkını kabul ettirmişlerdir. Çünkü masrafh oluyor! ----------- dar hiç evlenmemiş hjç bir k kapıdan çrktı. Fakat bam di 
vennek,simdiki donanma mikta Bu şerait altında meııele Ret- FELEK Yenlneşrlgal dm eli ~line temas etmemişti kinm içindeki mllıklivanta k 
mıı tahdit etmek de!f l, tezyit tric!imhura intikal etmiş ve Hin !!!"""'!!!!!11!!11!!!11!!11!!!!~!!"!'!!!!11!!11!!!!!!!!!!!! ı - - Bu uzayan sakallan artı4ı: ç kl.15u, bayğm kadın kokusu ç 
etmektir. Halbuki Londra kon- denburg tehir veya tasdik pk- &... • ....a..uı Al Milderrla Fallı Tesine bir lkadm cildi yaklatabil mamıştı. Aktar derin derin n 
ferana donamnalan tezyft için lanndan' birini tercih vaziyetin- ktt bununla ya1nu .._........ - meıi Rıtimalini de bertaraf edi- fes aldı. Bu havayı ciğerleri 
deil, tahdit için toplanmıııtır. de kalmıştır. Reiııicilmhur tu- "?'anya değil. daha d~fmıyan ne Sabri B1111in yordu. Hayatınm ne bahan, ne şıncıya kadar teneffüe etti. F 

Fakat Franııa'ya bu hak ve- dike karar venniş ve bu karan- ~llere de yt1k tahmi edf1mlt o.. Talıit Türki7e Cümhuriyeti kışı Yardı. Ne bir genç kızm ııev kat sonra ... 
rilse ikinci bir mU~kül beliriyor. na amil olan esbabı da neşretti- uyar. , . baritaaı gi;!ıile kalbi neşeden taşmış, ne Sonra zencefil ve baharlar 
O da Franaa'nm, nazariyatta da ği uzun bir beyannamede izah Kont Sforya nm bir esennde M-' k . . d . di ka de bir ihanetle i9tira4:nn gayya- ne etrafı tekrar istiliya baş 

etmi.+ir okumuttuk: Italyan hUkfunet a- ...,.ıue etımız e şım ye - sma düşmtlştll d 
hi, İtalya ile müsavatı kabul et- .... ~ · damı, Verııaı'lles konferanımu ta dar emaaline tesadüf edimiyen Gü'lm • edi. bilmi o d ı. · · 

ld. F • ·h · ....... eıı: n T Y r u · Aktar buradan 1...-ak b memes ır. ranııa nm ı _t\yaç . Hındenb~ g un he~ame- kip eden bir çok alacak verecek bir nefasette neşrolunmuştur. y zünün k it h ı fk' · ....,.... • 
diye ileri 9tirdUğtı niıbet, İta!- 11 cidden. acıklı, fakat ıbret ve konferanslarından bahsed-- İlmi kıymeti de tab'mm gil- ü . şa u at an, u 

1 çız kokudan kurtulmak iati}"Ordu 
d F d i tib h 1 ku i eden 

_ gilerle çarprastlaşmamıttı. Fa- Dü ... l..A4 •• 
yan onanmaııt ransız onan- n a ı e o nmaııı cap k unu anlatıyor. zelli~ derecesinde çok güzel d ğl d ğ da h ~ .. ~g 
masmdan aşağı olduğ\ina göre bir vesikadrr. Reisic!imhur, bu en, ' · olan bu haritayı mekteplerimiz kat ömrün e a 8:. 1 ~ a- - Belki tekrar gelir, dedi . 
dir. Bu donanma arttıkça, Fran plAnm Almanya'ya c;ok a~ kül - Bir gün diyor, konferans- ve bUtUn reamt ve hu11Usi mües ttrlıyamıy?r~u. G~zlen sanki 1111 Şimdi zavallı adam bu csr 
sa'nm nisbeti de artmak lazım- fetler tahmil ettil!-ini söyledik- tan .çıkar çıkmaz ~rşmıa. Ç~ seııelerimlze olduğu gibi her yu çekilrnış ırer pınardı. 1ı duman içinde tekrar bu ka 
dır. Mademki bu rakkamlar na- ten sonra her halde Dawes pıt- İngıliz gazetecllerme dedım ki: Türk vatandaşına da tavsiye ey • ... nın kokusunu bekler. Fakat b 
zaridir ve iki devlet te şimdilik nından da ağır olmadığım ve "Bil~yor musunuz neye karar lemekle bir 1Jevk duyanır. Bir gün yağmur yağıyordu . meden 'hayatmm 90llunu ve 
inşa hakkından istifade etmek bugünkti $erait altında bu tarzı verdik?,. Fiati 300 Avrupa haritalan Ve damlalam karşıda:ki çına- sonun ebedi rüyasını bekler! .. 
istemiyorlar. o halde, nazariyat tesviyeyi kabul etmek Almanya Gazeteciler bilm~erini, fa tarzında be;li ve kapsollu ola- rm san yapraklarmı düşürerek MÜMTAZ FAiK 
ta İtalyan tonajı çoğaldıkça, iri- ~ ....... ~ o1dttğunu bildiriyor kat öğrenmek istediklerini söy- rak 450 kııruttur. kaim ve ikinci biT yağmur daha 
Fransız tonajının da çoğalması ve illve ediyor: le~!ler. . . . Nqiri: Kanaat kitapbanesl. yağdmyordu. Birdenbire basık 
ve İngiliz donanmasını da geç- _ Eski ordunun an'anesi i- İngilız kanunu Clasisı w te _ dukkanm kapısı açıldı ve içeri-
mesi beklenebilir. İşte mUskü18.t çinde yetişmiı olan bizler, da- amUlUnUn şiddetle menettili Muhit 
asd buradadır. ima şahsunızı unutarak mernle bir şeyi kabul ettik.,. 

Diğer taraftan bet taraflı bir keti dUşünmeğe alıttık. Şah81- Gazeteciler şqtdar. İngiliz 
itililf aleti mümkün olmayınca, mızı düşünseydik, ya reyi ima kanunu esasisinde, mükellefin 
İngiltere, Amerika ve Japonya' müracaata karar verir, ya- reyi alınmaksızın vergi tarlıe
nm aralarında üç taraflı bir iti- hut ta iatifa ederdik. dilmiye<:eğine dair kayıt yok 
lif akdetmeleri ileri sliriilmekte Hindenburg için iki nesil Al- mu? Biz şimdi daha doğmıyan 
dir. Bazı gazeteler, bu üç taraf- manı, ağır mali yük altında bıra neııiller Uzerine vergi tarhetme
b itilafa ltalya'nm da iştirak et- kacak olan bu tarihi karan ver- ğe karar verdik.,. 
tirilerek, yalnız Franaa'nm ha- mek çok müşkül olmalıdrr. Çün A.. Ş. 

Muhit'in 18 inci Nisan sayısı 
gene miıtat nefuet ve güzellik
te ve her vaki:tki gibi tam gü
nünde intişaretti. Çok nefi• 
renkli bir kapak içinde yüzden 
fazla resim, hikiye, makale, 
spor, tiyatro, m<ıeiki, v. s. ba
hisleri seksen büyük sahifenin 

içine çok güzel bir tarzda tak
sim edilmiştir. Bu sayısinda 
Muhit okarclerine klişe kiğıdı ü
zerine güzel bir tablo ilavesi ve 
hazrr ince okağrt üzerine biçil
miş Manto ve Kostum tayör 
eLbise kalıbı ilavcai vardır. 
Memleketin bu yeıgine aile 
mcomuasmı tavıııiye ederiz. 

İRTİHAL 

Beyazrt camii şerifi vaizle • 
den fatsah Hacı Ali Efe 
dünkü g\in dari ukbaya irt" 
eyl~ir. Cenazesi bugün 
nesinden kaldınlıanıılı: Bey 
camiinde Cuma naıınamu 
!eda Eyüp Sultandaki me 
ebedisine haki gufran labnac 
tır. Ailei kederdid.uıe 
cemil dileriz. 

"Mllllget,,ln eflebf romanı: 52 li sUretdi ıülı:ışladılar. ıız olduğu için dana etmiyetı süre dütümıiiştii. Tuhm ve te- dedi. Ben daha mektepten çı- - İyi hayat değil, dedi. 
- Ey Cevdet Beyefendi, de- Püreda Hanımefendinin bu ma- ııelli etmek i9tedi: kar çıkmaz CYlendirmi,ler, d6- nimkinin bir başka tiirliı.111 

, , . .,, ,,, 'I di, Hale . Bunların kat kat iyi- zeretini canına minnet bilerek - Saadet aHe bağlamıda de- şUnün bir kue yirmi üç yaşm- Ve biraz dilflindllıkten 
lerinl Avrupada g!Srecelaıiniz. Haleyi tekrar darısa kaldırdı . ğildir ki! Hattl in9anll ana ve da ev1enmişim. Sonra hayata ahiı üstünde daha fazla d 
Fakat tawiye ederim, Viyana- Ca:ııbant hafif bir Eoketrot çab- babamdan daha yakm olması 4carıtnutnn, Politik.aya girdim. · ta beis gönnemif gibi devasn 
da kaldıtınız wmın bir aiqeın yordu. Dans ederkaı rahatça icap eden insanlar ible hazan bir Ydlarca evimden, ailemden u- ti: 

BIJrh11n Cahil burger tcatre muhakkak gidi- konuşabilmdı: kabildi . uımimi ahbaptan daha uzak ka· zırk yaşadım, ııeyehat1ar ettim, · - Hayatta ilk adımlan 
niz. İddia ~cm mna güzellik Fırsattan i8tif.ade etmek iati- lır . hayatın aileden başka lSyle he- lış atılırsa arlııası fena geli 

- Netaim erkftkler içm de mediğinden tiliyet ediyor. itibarile (Gazino dlS Pari) den yen Cevdet Bey derhal likırdı- Hale yavaşça ta9Clilı: etti: yecanlı sahnelerinde yaşadım- İnsan deridir ve netice itiba 
· vaziyet vardır. Bir erkek Cıuıbant auanıuştu. Yerlerine aşağı delildir. Küçük, fakat ya demin bnA.'tlfı yerden bat- - Doğrudur ! ki -bana zaten bir deniz feneri le betbaht oluyor. Beni de 
ideal kadın encak sevdiği avdet ettiler. çdk tdıbar ve zengin bir tiyatro- tadı: Cevdet Bey daha maıhrem ol- gibi yaıımasile aönmeei bir olan lem kendi f"drirlerim, g 

Numaralar bafladı . Bu ak- dur. -Babanız şimdi nerede vazi- duğunu anlatmak iater gı1>i göz evlenişimi temamiyle ımuttıım. 1 rim temaıniyle inkişaf~ 
şam proğram değiftiği için ye- İğne iplik inhisan müdtirfi.. fe göl'Üyor hansnefendi. Gene lerinin içine baıkanılt ilAve et- Sonra beni evlendirdikleri ka- evlendirdiler. Benim hayat 
ni gelen artistler de nwnara ya- nünitanu PUreda Hannnefen- Viyanada mıl' ti: dm benim bu ıheyecan dolu ha- kmda bugünkü gibi vazıh 
pıyorlardı, mavi gözlü ipek gibi di sordu: - Hayır Cevdet Bey, altı ay- - Size beHd garip gelic, me. yatmıa hakim olabilecek vazi- kanaatmı y<ı!rtu_. Ailemin 

. . . ber~ ve yumuşak tenli sarı saç - En fazla nerede kalacaksı- dan beri. Pariste 1 • • ~~ ben i!ı:;i 90(:Uğummı ~le- yette bU: ~adm değildi. O bend ve ~ beni sürilkledi. 
ı.n ıhmal ettınr. lı iki kız, bid:ıirilerine 0 kadar nız Cevdet Bey? - Hıç görtıceğinız gelntes nnı ayda bır kere ancak görü- de kcndısıne koca olarak her lendım. Kocam genç fakat 

Genç kadın tehalükle tasdik· benziyeıı iki .güzel kız beıaber - Belli değil hanımefendi, mi? riim. aksam evine gelen bic memur, vrupa yaşamış, yüksek ha 
· bir krepliskül oynamak için çık- İeviçcede daha ziyade kalaca- Genç kadmm güzel ve yuvar- Hale haymle batını kaldır- cümalan bahçesinde çiçek ye- geçirmis bir kızın an:ıslS~ 

Tabii, tabii! tıklan zaman Hale gayri ihtiya ğım samı.ediyorum. Oradan lak boynu bir IAle gibi büküldü. dı: tiştiren bir tüccar limit ediyor- tatmin edeoelc kudtt>tten 
Danebitiyordu. Alldet eder- ri hayretle haykırdı: (Vi.şi) ye geçeceğim. Beffri ora- Gözleri yan yanya kapandı, içi- - Ah, çok fıeoa, dedi. Benim du. Ben bir fırtına gibi hayatı- romdu. Bu vaziyet beni b 

en Hale sordu: - Eda kardeşler, (Burger da biraz fazla tı:abnm • ni cekti: çocuğum olsa hiç yanından •Y· na girince şaşırdı, küstü, büWsı tiin aksini dilsünmeğe sevk 
Demek iki gün sonra biııi teatr) m dansözleri. Hale güldU: -Bilseniznekadaır,fakatai- nlmam. Küçük mil çocukları- hevesini çocuklarına verdi. ti. Zengin bir erkek blitüll 

t'alıtJYll>r:sunuz. - Nerede bu tiyatro! - MeV>!lim yakli!şıyor, Fran- leme karşı o kadar kabahatb- ruz? Yi.nni yıl böyle geçti, şimdi deti verebilir, dedim ~ 
Hayır sızi Avnıpaya bek- - Viyanada 1 Bunlar kız kar- saya gidince Dovile uğramaz yım ki, biittin 1.'eellsürlerime rağ - Hayır., li1ıenin eon smıfm- onlar bir alem, ben bir alem hakim olan bu fikirle ati 

nnn . deş tir. Fakat kızlar bozulmut- mısmız hiç? men onlann karşRma çıkmak- dalar. Yirmisine giriyorlar. olduk. bana kurdufu yuvayı bk . 
nç kadın güldü: lar. Viyanada çıok güzeldiler. Seyahat Uzerine konuşmakta tan utanırım. Ve evlatlarına karşı hieııizli- Cevdet Bey bir kaç ciimle ile lede yıktım ... İyi mi ett 
G l' · n · le ı fırsat verirse Edalar danu ba lamışlardı. devam ettiler. Cevdet Bey genç kadının ai- ği değilse de aıakasızbğını an· yinni yıllık hayatımn macera- Bu da bir mesele! 
olmaz ... H·•buki, aiaıi gi- Herkes takdirle seyrediyorlar Ca.zıbant tekrar başlamlfU. lece vaziyetini bilmiyordu. Bu latmak için izahat verdi: · 
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ince sıız hey 'eti ve Eftalyıı H. 'r· 

' [ ::':~ ~~~~!<'' te ~~~~~:~~~~~:~:•] • Sıyau: t<up.uıu" ;ılnıtndtn 
"Siyam kap!a11ı. /ilminden 

-· ·. Daha mevsim bapıda söyle-j şudur. Mevzuu itibarile alelarle çınr. B~ ~ tiyatroda "Don ' 
, diğimia ııfbi -.iz sinemaların ve günlük bir vak'anm hikiye- Ju~., pt~esı o~en l(il.zel 
-liye geçmem aaruretini his- al olmaama rağmen lialk ta~- ak~ d~a Hvdıgı hanende
seden salonlardan ilk evvel seıı kasında alıika uyandıracak bır nln Konst., loc arasında _oldu
li tertibatı alan "Melek sine- eserdir, Fenni cihetleri iyi ve tunu g8rllr hanende de ip far 
ması oldu ve o haf~ ltil:ıa- fotografiler güzeldir. Seıı nokta km~ varır ve bat rolü yapan 81'
ren sesli film göetermeğe ba,ıa anıdan iyi alınmış olan bu fil- tıstın tesadüfi bir rahatsn:ltğm 
dı. "Melek in makinesi Elham min en taYaru dikkat unsuru dan istifade ederek onun yerine 
rarunklnin ·~ynldir. Ancak "Me "Andrf Bauge., nin gmel seııi- g~çi~ bütün bir perdeyi oynar, 
!ek,, salonu sedayı aksettirmek dir. Filmdeki Parisin muhtelif btiytik muvaffaldyet elde eder. 
noktumdan çok daha müsait- manzaralan da aynca bir cazi
tir. O ltlbarle bu salonun sesli- be vemıektedlr. MevJIUUD hilll 
de çok muvaffak olacatr tah- sası: 
min edileblltr. Melek ilk ıtldti Bir sokak hanendesi bir gün 
ve sesli film olarak ı bir inci gerdanlık bulur ve bunu 

çok glizel bir aktrlı olan sahibi.-
Saadet gohı ne götürür. Bu tesadüf üzerine 

t · .,_..... Fra fi'-' llrl genç biribirine tu•ulurlar. 
ımınCHM<J nauaa ımı Faka d' • . .... 

g&terlyıw. t ıg~r taraftan a~n~ se 
ven bir miinasebetal• bır zıya

Bu filmin evvelemirde en I fet eanasmda zavallı hanendeyi 
kuvvetli it tarafı FraMuca olu- fena halde mahcup ederek ka-.. . .... ·-----........ -·~--~----------... Bu hafta 1 ı-_H._a.._ft_a_d_a_b;,_i_r_&_IJ_z_l 

Bu hafta Melek ilk llellli fil-
mi olan "Saadet yoıu" na g&- Karilerimize 
terdltf gibi blr de Deni• kın Ef Bu aayfa ".MÔliy« .. karileri-
talya Haıumlakemanl Nobar E 
fendinin bir lnCMU Rlmiai gös nl haftanın filnılerl hakkmda 
terlyor. tenvir hizmetini de ifaya ~ 

maktııdrr. Bu hizmeti iyice ya
Elltamra henüz "Caz l'llUpn pablhnek için daha mevsim ba-

niııl,. filmini defittirmedf. şmda linema ınildllrlerile prova 

Amerikaya çatnlır orada da 
şöhret kasanarak dabna kendi
ni seven aktrisle birleşmek u .. 
re memleketine döner. 

Bu filmden bqka Melek'te 
bir alaturka saz heyetinin Pa
riate çevirttiği bir alaturka mu 
siki filmi var ki Denis km Ef
talya Hanmım bir pllk şirketi 
hesabına okumaı~ lçfn Parlste 
olduğu zaman yapılmıştır. 

Küçük haberler 
Sözlü filmin ilk irnillemden ı 

olan Wamer Brothens 1930 da 
40 ııöslii film vUcude getincc*
tlr. 

• • • 
Llonel Ban-ymonı, Charlee 

Dkıkemln euri OHvier Turin
tl temell~. 

Majikta Lon ÇaneY'ln Siyam gün ve saatleri tesbit edilmiş ve 
kaplanı filmi geçiyor. Bu eine- o suretle devam olunmuttu. . • • • 
ma da program gtinlhıü defie- . Gnı'ta Oaıtı- eeıd ıörHl 
tirdi. Şimdi Puarteıılleri bıifıl- .. La!<ID şu son haftalarda. bö- filme müaafttlr. Şkndi temsil 
yor tun sınemalar program de!iştir etmokte olduğu Anna Christie 

· 1 me gününü muttasıl tebdil hu- i11t1indeld f'1mhı tecr11belerln-
Ope~da Don Kuaklan Is- ıusunda adeta biribirlerile yant den ewel tırvıeçM .n:ı.tin eödU 

mindeki sesli ve şarkılı film var etmekte olduğundan blitlln o fihn ~ak olıu:af da itil> 

1 
bahsettiğimls tertibat altüst ol he ~~yordu. Elde edf~m netf-

K medi F 
. ......... l muştur. Binaenaleyh bu tenvir ,,_,.Al 1 _ _._,__,_., .,. __ 

o ıw»e:ıın - u- hl eti d 1 be•·i lfı.' . ce .... IUln CY&ı~r. -en 
d emd And1" , ·~·- N zm n e sa "' z ıı;ımız ya- filmdeki bl elıl bdm l'Ol1l "Don kazakları. fl/mınatn 

"Saad~t yol•. filfl!ln en an . ..,.....,t ew- hut geciktiğim\z oluraa bunun !' ecn • -----------------" ____ .. 

--D--Ön-kazaklarl{ôôura'~a)--] ~~orı!;:a:r~imu~~:~ :~=::.~.et~~;;~:::=~~:~: 1 Sivam kanlan ( MaJlt'tı l r. flltT1 S de Hollyvooda hareket fl!An sinemanın ne gun prog Biraz hasır *tan eonra eke- ........ .'Jt ________ r;:_ ___________ ...,_ .. 
··--·~--···-·-------·····-- ... "··-- etınittlf" Fa'kat bu bir kaç saat d ği 'recetini b'lml - ta~ rollhıde kolayça mu-
l lanS Sletof tarafu1da n (Se-,li filrn) ic;inde Andr6 LugueıtAmerlbn ':°iti; g:~bl kendııeJ deY:ı~ Vllffak olmlJlt'Ur. Lon Chany f_..uıJe V el ez 

', . . h~yatı. h~da oldukça bir ~ yorlar. Film çevriliıken Greta Garbo ' 
Çok canlı ve heyecanlı bire- komi de genç Prense ıstıfa tav- kir edı~ştir. New-Yorkta on nun arzusu veçhlle stüdyoya Btr kaplan avcısmm aile ma- Bir gün bir Amerikalı 

·r olan bu film Rusyanm bir 'ı siye ediyor. Btitün bunlara rat- gaıı:etecı ıle koouşmut, bk öf le y k d eV'I eceği fil . san'atkarlar ve ~lerdeıı cerumı hiklye eden bu film Bobi, Toyoya aşık olur. 
irıü bitmek tükenmek bilml- men Prensin emirberi Dirko ıriyafetl~de bul1SM11Uf, bir film a m -~! lr Bemı1?' H· ba"ka hir kUnH kabÜl edilme- renklı' ve canlıdır. · l' b' k" d seyretmı' ..._ bozd naryoeu ı,.~ e ,.evm rHnde " -. bu sevdaya muarız delil. 
~n mevzularından birini hika- onları kaçırıp gız 1 1~ . oy ~ • r-- umıut, te- b 1 p 1 Negrini miftlr. 
! etmektedir. evlendiriyor. Vali de ıki gene~ l~gr8:flar almış ve cevap yazımı 1 bl u una~ru:fıa bl nıatll.n güzel • • • Bu gibi baş.in iekat mutaıhaa- Çtlnldi her neye mal ol 

takip için bir süvari müfrezeaı yınnı yabancı ile tmşmrş, ve ha r !I~r r becz eme '?ti Andr6 Luguet, iıki sene evvel sıı rolleri oynamakta büyük hü-
Pi eruı Jagelufun oğlu Viktor sevkediyor. Bu hareketten çok zı şeyler satm almıştır. ~ıtırı tarafındaD ı--edilmiş- lngı'lizcesi yapılan ( Meşum ner gösteren Lon Çaney iyidir. 

d 'lbe N +.R" • lk V l' • öl tır. Gerdanlıfın ~ruıetl 125 • ngın ve ı r a....,..yı sev- müteeaııır olan V tor a ın Bu faaliyet Andf'6 Luguetl b' f anirtn' gece) ianindekl sergüzeşt ve Lüpe Velez güzeldir. Filmin fo 
ıekt~r. İki gencin nitan mera dürüyor ve müebbet kal~bentli- biraz şatltm bir hale koymut- ın P~la N~grintııı -danJı"'ı cinayet filminin Fnıfıam:aemı tograflan iri ve heyeti umuml-
mi büAyükakdebdebeiminile ya~ ğe mahk&n oluyor ve Sıberya- tur Luguet Amerikayı ilk delaa Hıoll ood .......... ~-e l . ıı; çevirmek üzre Jaquea Feyder ıştır. ne mera11 erte.. f dili Dl k f d' · · yv a gı .... oı:u<m vve ırn- yesi enteresandır. Bu filmin 
.inil Prensin ihtiyar babam in y~ ~~~·. r 0 e en ısı- görmüş ve bu 11eyabatinde çok zaladığı bil' nıukavele yti.d1n- tarafından Hollyvooda davet mevzuunu şöyle hülasa edebili-
har ediyor. nı ıçın ~ıyo~ v_e çok memnun olmuştur. den mahkemeyeaıilracaat eden edilmiıtir. riz: 

olsun kızmmsaadetini u· ıtaıııell 

tedir. Fakat o ıırada esiri 
tekrar sahneye çıkıyor ve 
nun saadetine engel olmalr 
yor. Avcı sabık kanama 
dan çekilmeeiııi tavlİye edi 
sa da kadm bu ııefw T muv~fak ~luyor. Fı~ler ılti- New-Yorkota fa.a.liyet ve sür'- nkl imprezaryoeu tıırafmdan Bu film Metro-Goldwyn-

Diğer tşraftan Naşatanm va ca ~~klen ~~da bır çe~ ile atten bııtka bir şey g&memiı- hac:zettrllmltth'· • Mayerin ilk imal ettiti Fran-
'.li olan Maljutof ismindeki va teşriki meaaı ediyorlar ve ruha- tir. • • • ıtısca Nm olacaktır. 
. kızın vasiliği elinden gidince yet ~~~~k~~lcati deledeV~ktata • • • «Suzimn evinde bir gece• Andrf Lugıutıt lngiliııceyi mil 

Siyamın Laos ormanlarında işrkı Bobi ile kaçıyor. J[ıı ... 
kaplan avcılığı eden bir avcının aaadetini tehlikede görell 
hayatı acı vak'alarla doludur. 
Bu adaınm kansı bndini ve hıe iter fOYe ralmen onu 
pek sevdiği kızı Toyoyu bırakıp ediyor. ır..r bir Amerika 

ırar edeceğini anlıyarak isdi- ta y................. ~ yor. 1 or Univeraal stüdyolarında muh isimli filmde Douglal Fııiıt>an- kemmel konUf!llaktadrr. lngi-
ıca mini olmak istiyor. Nata- da bu facıa Uzenne serserl bir telif Usanlatda 12 aözlU film ks Billi DoVe ile berlbet oynı- llzce fflmlenle de oynamuı 

ka tır. dir. ll1m abi • ıkı ınirala Po- ha ta or. ektir. aceur. mubtemeldir. 
------

r •• ~. • ;A+, 4 4 • A ••••AA•••••• kill~ '- ~,_.ı,-. H.._ Mi' ru biç lıir 19111 im~· Bu aeag- p....ı. IPa ..... U. .._...,. ti~tro. l lanm~ ...... ...,_ Y9rdilr. ....,;:-- ,. .... lıu ,.(=+• ~ 

ld L d
' h t t Şerli ş.pienm aanllı lılr -1=ıuı1 lik ,..__._. W ı...• ıbı ...,_ ,.. aittik. Yula.da ol1lrtlll lıir vııcuk piq into ~ nOoP' =Kiti'• Q o l=dıır ,_ _.. lıi, lııalll~ 

Haro oy un a ıra 1 z~n~yonha. Bu~~ mit..- ıebnittir - lılr hıllı!ld ~ deria .... 1-1" _d .... a6rilacıeı "itte Ş...leai Kida de +idi cıldaja .................... ~ liolb ,.ı;,... 
111' ediyordu. ş.pleaı tUlit edit:: +fldı hasıl okla lıi, biç 1ı1r vıılııit ı.... taklit ecl.a ..... !" eli,. lıator-i• ae ,apbk. lltidia+ldl•... ....... ... .,.._. lıeyiik feliketler 

(Harold Logd tarafrndan) _..ı. cliya tçiıa siJIMI• n> oı...,.cüdır. ıı.1ı·ıı. yorlanh. PalW .. um m 1 ri a.. ela l=ldoL 
.---""' • • • • • • • • ~• lıırmu oyoabnlıia 1ror1m,_ı1-. Ve Bu -nıar SO .. ,. 80 lraclar loo c:eı.a...ı- _.. bi,;ık lıir ..-ı- .. • • • ............ . . d d ş.pı- lı -· ~ ~ mecli • cHk. Fakat ........ ka lılr Nenole cıldıatunu lıil...,.ılim .... p- .. çdlarm-t1I ......... ....... o •M lı:aclar ..... tabiı, 

ÇocukJuX.um, ilk 01acerak1nm, ıstı I! ım tarzı • ~yorclıun. F.ı.at tarz .:;:::... iıtlyordwn. cuia lıir _....,._ ıllod•u ktiw 1 ,_,.,_ '--- ,.ıı: "::'m."ulıa!'bti~rkl~ ıı:._?~!.,t . 
~ • 1 • rÜ mnda lıile ıöuaemit· enmıa 0-oldler kadar ırüzel delil· . çünkü lıu mulib- lıiltün ......ı.,.ı ft.e o - ,_.et - - Y .., uw _., ~,.., , 

. O zaman keyıtonuna mllr!'caat ~ 'iiyı1cı...!ıı1ı: bir fUiml oynamak dl. • Bu bana lılfi ı~ı.;-.tu. 0,.le hal etti. Stldio,. .ı..Glı IMr ..,.ı . . kmtıları, yorucu çallf-Yi oiı'ea 
ttırn, fakat orda bir çok koınedıye~ .ı_un. k e Pathe ber !ıirimize 500 do- s-nia IOalanna doiN Belıeye lıir lronıecli lıoıfnw~ ıaüyordom ki, o- terk edıcıiiuıl ~oadaı ba!- - Bw . ......,_. oı-.lı:omilı.filmler yap ~ ~ lıet 1'9;"''°' kaldım:~ 
r •:ardı, ve c.raya bir yabancmın gı• ı-z;~dj,; kredi açıyordu. Biitün ko- delicesine i.tık oı-,.. lıuladmı, ..,. ra";a ~erkealcellclilli ve ah~ ~ 1 cektim. SaPlbı ri oi lıir dahi)'l llçiincll ~ ,,c;,ı..ı;ı.. B~d~ 1ıom.,: 11.tiklıalımden -•n olduium açın 
tn 'Ycccğini zannediyordum. Maa· ar 1 • d h. 1 edecek lıir a tık her yere beraber ııicliyorduk.. lı.. lalıil11n. l,ı. o - talıii maki yap der- Wr -aktör oı-ı. taklit _,. fitilmden ... ......., Y ıcap lıir fe)'e ehemmiyet vermiiyar ... i! hlcFord Storlingden iyi oyna>:•· md eclil:::::n~ L~".::Ome Luke. - ri de evlcmaeie karar Yerdik.. Belıe ;;: camdelllıır~ keti~· ~erkp ::•: iıt-lyordum. Yh,'"::, y~ 7"'~ .ı~:t i: Genç idim, cesurdum, her ._, 
• 

1
'e . için lıir çek ıeyler öğrenNdun, •0 .. cü v~ya dördüncüıünü filmi· hiç ya91nı göıtennlyordu, falıcat o dü-ı lif .~e"L9 .... -{:.ı, .. u.~. Roab p th' .. ledl ve yellİ tar ç_ bunla .. ~ hr k'i:i. d .__"- eilendirl)'Ol'du. Bu infiliiitan 

~ııedPıır.iz gibi b,,nde bu Mabel or· . • çun -·kla meşgul idik ki, Bebe nyanın en oakin İnaam idi. Atkımız • ettiblr.., kone~_, etti~"'-1 .. le.... t-·"bea e_,. ooy ..._de etti- "tı' ·,, -::_•. uçd d'ei. a ıd sın henk~ki •.t bütün lztirablan öğrendim. 
ın d•b d mızı yap .. - . d" 'dd' I -'·la her ber b' --'· çın ço para ıan •- ooy Y :ıunı - ~ mı • uun er ı mı a am a ı il• __ ,_ d ede -.•mifı ıı~ asu.a rne yunuın. !)an:eıo isminde bir genç kız ııetır ı- cı .. ~ 0 m'"!"- a ıze ı-n k reci etti. Daha kir:'lle Harol Lloyd ler. Keneli ze..ırime pre filmler ce- ni alım9. Bombayı )'ilzüme gayet ya. ı..'."""'.1Y•~ :rec "' 

°lt'tJ •snaı.,. ~a ben:m, tc krar gel'."~?' ler ve bana beraber oynayıp oynBY"-1 muhim gebyordu. den babı ed' eliğini iti-1ati. Be- J viriyordum, ve böylece iki senede 150 kın tutuyordum, ~ier lıu eınada pat Gozlerım ııönmy~u, 
~t ~athc "\.-:ıfından Halin but ın ·mu aordulll!. O ondört yaşın·! Benim bir küçiik otomobilim,..,... ıVm ~bi bir y1tban :yı man-n et· 1 kadar YBiJtım. Kendim yazıyor, oy- laınydı kalamı götürecekti, berd. ı aydnıhfı sörmelı: için lııllth 
.; b~·~ içi l ". t klif vakı o!rlu. Pa-; macagd .f bacaklı fakat çok ııü· dı, her aktam elanı etmeie ııicliy- mek içinde Lone11U1e Lukiiıle unuta- nuyor ve böylece lıer elimden geleni venin makiniste lılr ..,. 80)'1.nok 1- timle ~cw • ...... 

~ ~ pim zi h'rden istiyordu.! da ~a ~~ zaı b• fiatla tuttuk. duk. Danoa baydıyor ve iyi lılr çift mazlarchya. yapıyordum. Bana iq,anın, bu uzun in • · 
'• ... arı k ve ben, fakat Ha· ı z ldı: venk ~r nu biç görmedim tetkil ettiiimizden dolayıda gurur- Bütiin iinıitl ' 
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Spor ·--· Galatasaray - Fenerbahçe 

E•andl• 

Oktruvaresmi OPERA~' 
:~ - · +ıgrPye i~tirHk edecek ınıırah lstanbul futbolunun alemdarları bu

gün 3 üncü maçlarını yapacaklardır 

Encümen tadfllttı 
bitirmek üzredir Bu gün 

Don kazakları ıJ r· lıaslar intihap edileli 
1 1 • 

': .r arada toplanacak bil- Yunan zeytinleri iri taneli oldu- Bugiln Taksim ıtadyoıiıunda Ga-' 5 - Maçın bidayetinde bir iki sa-
- !atasa.ray Fenerbahçe takımları, bu yı yaparak seri bir netice almak ve 

Cemiyeti belediye idare encümeni 
dün toplanarak oktruva tarifesinin 
tetkikatile meşgul olmuştur. 

Tarifenin tadili hayli ilerlemiş o
lup bu günlerde heyeti umumiyeye 
scvko!unacaktır. 

R U $ Ç A 
E S L 1 VE Ş A R K I L 1 F 1 L l\f • ; 'ıay· ·'·on~ es· ·ç· h ğun '~n Romanyada daha ziyade ra" rf d l 11< r ı ı ın azır- s mevsım za m a üçilncil defa olarak sonra rahat etmek kiıı, her hangi bir 

~ l h . b" • bet buluyor. Fakat kü\Ük taneli Türk ka ıl ki d • ilaveten: sesll dünya havadisi rl 
VE apor .aı:ın e~sı ıtnıış- zeytinlerinin de, lezetli ve ince kabuk rş apca ar ır. oyuncunun pas vermiyerek mütenıa-

1gre ıçın dOKUZ rapor 1 "' oldugu için çok müşterisi vardır. Fenerbahçe takımı kuvvetli oldu- diyen Fener kaleıine 13ndel yapma-
1 t ı Kala k ı · 1 ğu, muayyen şeklini bulduğu ve ni- ıı. 

mı ır. · 8 onso osumuz tacır erin ıı:ı- .hayet ilk iki maçta Galatasarayı ma~ 
~ ;k s~nayi kongresinde . lam ·r:ı ifine e~emmiyet vermediğin- Jup ettiği için bütün tahminler Gala- 6 - Merkez muavinle sağ muavi-
t jf subeden sanayH tem- 'de .. şıkay~t .edıyor .. Bundan . başka ta 1 h' dir nin Fener:n en tehlikeli tarııfı olan 

• , 1 mem..oketımızden gıden zeytınler hu saray a ey ıne '. Muzaffer ve Fikreti iyice tutarak, ( Birıncı s:ıhlfedcn aıab•d ) 
~ e-k .oıa;ı ~ ırahhaslar da . suıi fıçılar yerine yaglı fıçtl:ıra konul G~!ata.s:ıraya .gelince, ta~mın zail daha az ter'ikeli addedilen 63ğ muha Casus bu delail karşız•nda i-

( edılıruştır. 1 mas: da müşterilerin ho}una t;it01ıi-, oldugu bılınmesme mukabıl bugiln cimlerle ya'nız sol muavinin meşgul tirafatta bulunmuş ve cürmünü 
:ik kongreye yünlü men- yor. : ~;;haya çıkaracağı takım malum de- olması. söylemiştir. Bu st'retle şebeke-
C!ar namm~Atıf, Mehı:ret Peynir ma /ıs ulii- 1 ~!~';i·~·k~t bdu r1açla aUlkadar :ıani Daha buna benzer rivayetler var nin başı yakalandıktan sonra 

l ;!l.uklu mensucatçılardan , h-~• 1
baze uğı el aduyGanalan mera 

1
vc I ki. hatırlamadığımız i&in yazmıyoruz. . . .. müz ı•ok iyi '"' ı a z ar a a tasaray e- Ba la da b' . 'b' but·· b sıra ile diğer azalan da yakala-

n Zı "I, -l<~eo rlo Şln sa- )' hine beliren "acab ?" r bil "· b . zı ~·. .~ 1~1~ gı 1 Jn u B ı t r • . . . h . . . a . ~ua 1 tun u rıvayetlen ölcup biçtıktcn sonra "Ga nıyor. un ardan van Setkof 

ı 

---··----
Casus Sekiz kişiden ınÜrf'kkf•p 

MlS ARfZ() \ 
Hey'e '" n yt.ıni repertuvarı 

\itine·_. ' 
Saat 13 ten itibaren 

'amma <' ,ı,!l Ke-mal ve Bu sene peynır ıstıhsaliitımız çok meç ~Jıyetın netıcesıdır. latasaray ta!Ömını tarzı teşekkülü es- İstanbuldaki me•adı infilakıye lll • • • • • • 
9 

• • 
1 ! }iin 'B yler, TTikotaj sa- iyidi• .. Eld ~i.mallara de~?al rrilşt~ri Fılhak•ka bugün sahaya çıkacak rarengiz bir şekil alınca Fener için fabrikalarından birinde usta ha- E a •. n •. z 

i amma Haydar ve Cemil 1 bulun~uğu ıçm ~tış muke~eldır. dolan Galatasaray ~akımının ne şekil- fali hayir değildir .. diyorlar ve he- şıdır. 1 van Zibzofuıı bu l111su·a .• 
. . , Edirnede yenı sene peyrur mahsu c olacağım tahmın et111ek imkanı men ilave c<li orlar. ' 

i ,. Mr\.ı lve;:ıler~en ~evkl lüniln satışına başlannuştır. Halen kalmam.ştır. Zira bu hususta bem . . Y • .. .. dair raporları bu adam vasıta 

••• ~ı •• • n erım .... ı: 
: U<"delr anaylı n~mına yeni mahsulün tenekesi 8 liradır. kmdi .m'lhitlerindc, hem de Fener-! - Kım bılir? Belkı bulun .b?nlar sile elde ettiği tcsbit olunmuş- .• 

• 7T '1 Rev ci'ı ~çı- B d • bahçelıler arasında ha.;ıl olan rivayet. asılsızdır da takımın asıl şekhnı sak t 

11\ h!'l . 'V loon~rve- orsa a vazıyet ve •ayialar cok muhte'J!tlr. ılıyorlar? . ur. • 
1' ı, B' ' . Dün Borsada lngiliz lirası tabii B · 1 d . 'k 1 ' Filvakı Galatasaray tak,mr tama- Osman Nuri Çanakkalede • 

.'::' .,., " ıcan Bey, B 1s- vaziyetini muhafaza clr.l;•tir. lnailiz u rıvay 1 
•; egışı ao .talara mile meçhul olduğu zamanlar Fener- çorap imal eder görünerek ora- ~= 

1 ciL-nhtır•l • n~mıM Sa .. ·- temas etmektedır. Bunlardan ha tın- . d . h' .. rizl k 1 " r d b 

Ml'1nıessili: 

Pek yakında 

ad m 
HARİ LİTKE 

OPERADA 
( 

( 

( 

( 

( 

' 
~ \ • . k - • k, • üzerinden ün aaat 14 te ilk muamo- m1za gelen bar,Jarını kaydedelim: mkri ba~a ıdr sğurpd eF: akarşı aştkısı ı- an azı vesaik cemetmekte-
' rntıra " ,r~e tır le 1029 kuruşta olmufltır. Sterlin bir ır az o ru ur. a t ta unın dir. Mustafa ise kavastır. 
ere ~nurahha lan 'ıs Ni- aralık 1031 kuruı on paraya kadar l - On beş gün .•~ve) idmana baş asıl şeklini saklamağa gelince oyun· ••••••••••••••••••••• CI ••• r 

t IA_ 
1 

• ,, ki rd' kt kta 16 da 1031 ku la yan Mehmet Nazıfın oynaması. cular artık 0 kadar mahdut ve muay- Vaziyetin şu sarahati ve mev L 
_, n '<'rava g-ınece, " ır. ;:.ft~ .:ıu:::;:t:.at • 2 - Muhtelit takım çalIJmasmda yen olduğuna göre bilemeyiz buna cut vesaik bu şebekenin bir ec- •!><><><><><><><~~~:ıı(;:<l f XXXXXXXXX::(:X:<f" 
r; ıanqaua giJnder Liret 9,01, Altm 938 kuruıtan mu sakatlanan .. Mithatın oynamaması. i imkoin var ıru? nebi konsoloshanc~i hesabına y k d ~ 
~'1 mfz -eyllnler amele görmüıtür. 3 - ~ucum hattınm tamamile Her halde asıl hakikate ancak bu- vesaik toplamak sun;tile casus- a. ın • tamam ile söz1U, ••rkıh ve da nah 
. ' .< K d •. f b "k • gen~le§tırılmesl. gün Taksim stadyomunda anlayaca- l kt b 1 d ğ .. k en güzEil revU ~ Operet 
·, \s konso.los?muz Roman yaya un ura çop a rı aıı 4 -:-;- Nıba~ merkez. .muhacim ğız ve bu vesile ile Beşikta§ _ Rcyko'- t~di:. u un u unu gostenne • 
,, ııız zeytın ıhracatı hakkında Beyoğluncla bir kundura tahta ıncvkimc getırilerek eski hücum hat arasındaki mühim maçı da seyr ımiş ç J k ı • ı 
• pdasına bir rapor göndermiı çöpü fabri.kaoı kütadı iç.in lıtanbul tının muhafazası, buna mukabil mil- olacağı~. Hadise evrakı müddei umu- 1 gı n m e tep 1 er ~< 

1 f'ı porda zeytin ihracatında ıs- ıanayi nuntakası müdürlüiüne müra- dafaaya iki ııenç oyuncu alınması. S. O. miliğe tevdi ve oradan da ilk 
;l(cek noktalar göııten1iyor caat edilmiştir; • * • tahkikatın icrası için 4 ünçü 

~. Dün akşamki boks maçları müstantik Salih Beye havale 0-

:~"oliste D.. ak F bok An lunrnMu~sşttanur.tı'k Salı'h B. dun" sa-

FOX tllm firkatinin ÇILGINLIKLAR REVOSO ~ 
tllmlnden eonra vUcuda gatlrdlOI en mu. ~ 
azzam REVÜ-OPERET harlkullde dekor- < 
lar 400 koatUm Brodvvay'ın en dllber .ka

. . un .şam ransız sörü dre Rebi ile Saranga arasında 1 
;mi ıkış_er daki~a<;fa yapılan maçta Fraruırz boksörü puvan hesabile bahtan akşama kadar iki polis . Gı'zlı' rakı f b 'k galip gelmıştır. Maç çok seri oldu ve Saranga çok iyi döğüştU. nezaretinde Adliyeye getirilen 

J a rı ası Fransız boksörü çok seri idi. İvan Zibzofun isticvabile meş-
f ı Bundan c~el bahriyeli Hüsameddin ile Fehmi ve bahriyeli gul olmuştur. Akşam geç vakit 

dınlarll• zevkll ve netell gençlerl. 

k İhsanla Mekin arasındaki maçlar berabere neticelendi. bu istiçvap ikmal edilmiş ve 1- • ><X>C:ı<:ı<:ı<><><>C-C-C:ııc:f 
. ırköyünde Zeytinlikte Salibin varı ?ak~!°da gayri muvakkat • .-.-.-...-.-.-.-.-.---.-------·-----l· 

ı tevkıf muzekkeresi kesilerek " ~·- ---•-~ .•~-!-.• • • •-•-~•-!. 
:. evinde neler bulunmuş? Matbuat Mübadil emfltk tevk~fh~neye gönderilmiştir. t- f!i Bugün MELEK SİNEMASINDA !· 
, van ıhtılattan memnudur. Adli ,$j 
- fir.at inhlaar . memurlan dün 3 - Sah.kalı Ferhat Beyazıtta kö- . . IU fiirinci sahifeden mab•r yede bu hususta azami ketumi- ı.t S A A D E T y Ü L U ' 
~ iyü.n~e Zeytinlıktc kaçakçı milrcU Mehmet efendinin dükkllrun- Bırıncı s·ıhıfu•,.,, r-ıabat yet muhafaza olunmaktadır. * 1 
~; evm;6 ~ ve 15~ lrlloluk dan hırBlzhk ederken yakalanmıştır. f&dl$İni yazabilmek için mat- vazifesi bitmiş addile derhal Hadisenin mahiyetini sordu ı• Franşızca olarak tamamen SÖZLÜ VE ŞARKlll FU..M 

an, rt 1~ rakı, bir çok da- 4 - LAtife isminde bir hizmetçi buatımızm ihn k d'l · · lağvedilecektir. ""umuz mürldei umumf Kenan ı• 
ı: ~ rakı imaline mahauı muhtc- Sirkecide bir evden bazı eı 1 1ı • • en ve en 1 ennı T" k R ·ı ı> '• navecen; KABAREDE BiR GECE, renkli, .arı...ı. danslı va 
ı .elde edilettk musadere olwı- bçmqtır. Y ça P yenı yenı hayata kalbetmeık: i- ur ve um mübadı lerini B. kısaca şu cevabı vermiştir: t ..- ....., • 
i ı. Ballhln duvarlar arumdan 5 - İnebolulu Kezban Hanım E- çin gayret göstermek suretile Türk?-ye ve Y\Ulan.hülrllmetlerl "- Hali tahkikatta olan bir •• sözlü revü n TUrkça olarak ilk tarkıh fllm 
t 'ıir tilnelde rakı yapmakta ol- mlnönilnde bir ~unl qyaomı çaldır- yaptıkları hianet hakikaıten p- tatmın edeceklerdır. Meselele- madde hakkında bir feY söyli- f • Deniz kızı Eftalla H•nım·ın en mükemmel reoertu
;.',.bit edilmlttfr. Taharriyat e~ mıgtır. yanı iftihardır. Bu uğurda mat- rin aldığı yeni. şeki üzerine M. yemem". • ftfL Matineler Mat lt.30 2,1-4 4,30 ve 6.,45 suvııre 

'

i lıU kacı: ~~rl~ üzen- 6 - Boyac~köyündc' Mazhar pavıı buat hususi menfaat ve maddi Venizelosun Ankara seyahati Vila.yet adliyenin hidise hak .• sut 9,45 telefon Beyoıoıu 868. 
ıwn etme eınıt ıae de me- sade Necmettın Beyin yalıaından 2 fedakA l k k . d §imdilik mevzuubahs olama.z kmd ki ıı• 
.ıu,tur. halı, 2 saat, 3 palto çalmmııtır. ar r n.o taı nazarın an • a raporunu akşam üstü Q•: -··--------• ..., , ,, ___ ( 1.., h k l Acaba intihar mı etti herh~gib!rmüşkülfi.ttançekin M. Rivaı ile M. Foku almış ve Dahiliye vekAletine •.;• .. •J...._._ ...... _•J...•-!. ... • .. • .. • .. • .. •J...•~.• .. • .. • .. ·~ 
.-er va • arı memı~lerdır. Adeta ytinız bu Ankaraya gidecekler göndermiştir. cx:::;:() _...,....,.. ___ ,,__ __ ...... 

~ Gelcnbcvi orta mektebi oon ıun.ıf matıb t TII-'- h ~ı rll Casu b k · · h' · h T h in d idi · ı:l lleyofluadn ~·!k&7.ar linema- taıebcoinden 17 yatında Musaffer ef. ua .~ an e e seyyar Muhtelitmilbadele kom· s şe e esının za ıre ı - a m e i I• vechlle ekrının en meşhur yıldızlan ( 
. jlıa bp~ı~d·.~· ~.,.tuhaf dört elinden beri kayıptır. Muzaffer me4ctep halını almışlardrr. Bu nu reisi M. Rivas dün kom::~: ra~ı ~us~s~da .P.oli~ müdilr mu 1 V A N P E T R O V 1 Ç ve UL D A O O V ır.: R ın i 
1 ,• IÖndurülmuıtiir. Bey cumarteoi ııUnü liğle vakti çanta- kanunun ka<bul olunması mat- na gelerek bir müddet meş 1 a~ı~.' Husn~, Bın_ı:ıc~. ı:ıube mü- temsili lmpıraıortçe MARI - TEREZ"ln aşlr mıcerılannı muıvver 
~ili PD&• lııatJ.niıcı da Kum- ıuu mektepte bırakarak, evine cit- buatrmızça maddeten olduğun- olmuştur. M. Rivasla M. Fo:- duru İbra hı!°, ~u~ur muavini. 1 M P A R A T O R 1 Ç E N 1 N Y O z O O· O 
~ı::auş, bir ıwııucat fabrika- mit n babasına hitaben bir mektup dan daha vüksek bir ehemmi- ım bugünkü ekspresle Ankara- z~.ya B~y~erın husnü hi.zmetlerı ~muazzam . .uperfilm dtın aqım ASRI SiNEMADA cidden parlak ( 
~ 11r. 11111 amlaın tutuıup aöndl- bını;".:!r~~t:~.!"'~:.':ı:. bir yeti .. ha_izd~r. Büyük Meclisin ya gitmeleri mukarrerdi. Maa- gorli;1mütür. . . muzafferlyerlırl llıra.z eıml,dr. l'Ilmln lracıt cınuındı icrayı ıhenk ( 
• ft k . kaç aydan beri ııördülil aert muame btlyi.Ht ınkı!Aıbı hatırbyarak bu mafih araya giren yortular dola Bır akşam refıkımizde An~- eden ~OLNAY JANESI mült~mmel Macar orkeauaa p>!r munlfak 
:,un D Slrhaf/~r leye tahammül cdcnüyecefi için intl- uğurda matbuatın g&ıtıerdlğl yıılle geciken Yunan cevabının rada~a b~zr.1:lu~ga~ .amelele~·ın olmnttur. Bu nadir· görtllUr lıeJ•d muıltlye madJlede ,..t 4.1-ll ve 
',Sirkecide K.-wa lobn•··· ••. hara karar verdlflnl J'UDUJ ve mek- yüksek hizmeti takdir ettiflnl vüruduna kadar hareketlerini tevkif edil~~ı bıldın~kte ıse ıuvarede uıı 9,1 ·t da çaı-kıır. Mnalkl ıcllpu.ıyono Mıeııro 

--, - - tubunu: "Allaha iunarladık, son defa ._ __ ,,,_,__._ ·...ııı..-...ıı 'dd de bu tevkifın caaualuk ı _..,, da 
ıunct efendinin erine Jıınu ılı olarak hepinizin ellerinizden liperim" ..... ""':'"":'"'"" ı~ı e cı en p- taHk etmeleri muhtemeldir , mese e Lcml!cb ttrafından tertip ..... mittir. Varyete numerolan eeyln:der 

• ~· eı;ya çalıp aavutmuttur. Sözlerlle bitirmiıtir. yanı ıftihardır. Memlekette H- • sıle alakası olınadıfı temin ·rlit wafındın ıon derece ıakcllr edilmlfdr. / 
• L Yemlfte peynirci Ali Rıza o- Mu.:affer of. C\'den " çıkarken, ba- bt>p zuhur etti.fi zamwı kendi Trakyada nafi mektedir. () ~-._,.....,....,,...) 
• ll dükkAruna me hul bir hırsıı ~sının tekaüt maşı olan yirmi lira- menfaatini dilşiinmiyerelc fe-
• I I7 tekerlek katar peyniri vo yı 1ın da • "eyezan İRTİHAL ·##Ji_·-. =·- l ı] çalıp aaV1••~a•tur. a ayı unutnıanuıtır. da:kAnme hianet edenlerin hep I' ::ııtU#~ l 

·-r-- • Muzaffer ef. aranmaktadır. • • -'- tal 'f •-"-d' ed Meri• nehri ... _, ve ıular t M h ktll J A K T R F. V O R 'j 

~•••••""'"'-•••••••11'11•- sını "" tı ve ...,.ı< ır ece4t la ova~ ba·-ı -s--ftır, f m··--"L pu-ııu- dil ~ıtanbul Şehremaneti Sıhhiye Mü- rı ur • r . ' 
-.

•ll'm bı'r ·~sı'ledı'r" -· ............ il all1m Dok N o Önümüzdeki ruızar -''ftU ~-ıınclcrden itibaren (: - ·~ · yun mczruata· zararı olınamııtır. Hat r m~ . tor •tct oman r- ,._ .. - i f 

·r~ Anonim Elektrik Şirketi umumiy~si 
Galata Bahtiyar han 

ı--................................ _ 

Maarif nehahatha
nesl teıı11/Pdllec11,k 

ti bazı yerlerde ç!fçi feynadan k Beyin bıraden ve eczacı Ceıaı Ereun A L K A Z A R S 1 N E M A S 1 N 1 N ,, 
memnundur. Topraiı lıtill t(!en :. ve. Kemal ~eylerin ped~rleri m~hafa göıterecell. Londrı'nın hbuelertnl şUphell bıtaltbınelerlnl mu .. vver ,, 
1 b k " ,_ . zaıaaanatikaen,cünıenıumumıkl- L ON D R A G E C .. LE R I ı ar u sene pe H ya,.an ... nn yerlnı tib' ihtlf 1 . Mch z· B .... 
tutmu,tur. ı. . acı . met .. ıya . vefat 

Maarif vekaletinin hasta ve zaif --• etmiftir. Cenazcaı bugun aııat on bu-
talebenin tedavisi için Bağlarbagında çukta Rumelihisarındaki oabllhanele-
açtığı prevanterium (nekahethane) Yeniticaretbaneler rlnden kaldırılarak vapuru mahıua --·__.;.~- .. ·----···---------··-( 
§imdiye kadar iyi neticeler vermigtir. Ticaret du dan bir ı.ta- ile Eyipıultandaki makbcrei mah•u- O• .. • •~J-•J-•-•-•~. • •J...• .. • .. • .. 9-!'.....•-•-•J. 

Maarif idaresi bazı hayır müene- tietiğe ~ ınca 7:,. -• zaırfuı sasma nakil ve defnedilecektir. '•' • , 
selerinin i~tirakilc bu müesseseyi tev- da Odaya yeni~83 ticarotı.- Vapur &aat dokuz buçukta Sirk&- '•! BugUn' 
ıi etmek ı~yetindcdir. Umumi imti- kııydedilmiıtir. Bunlardan 150 si ıc- ci araba vapu~u. iıkcleaindeu kalka- !• E L H A M R A S J N E M A S J N D A 
hanları takip edecek •ene tatilinde ç- _., teeİI ec11ımı.tir. rak cenazeye ıptırak eden zevatı ha- 1 ı 
prevantoriuma alınacak talebenin a- Ayni middet ..,.fıaclıa 50 tiearet- milen Rumellhıeanna gidecek ve av- ı•j 
dedi çoğaltılacaktır. "-enin Odadan kaydı oilimnitdr dette tekrar Sirkeci lakeleelnc uğra- ı• 

• yarak Eyı1ıc cidecektir. • JIBL ROJER Ye MlBi IBilf ın temsili -,-,M--1-11-1-,-8
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Zayi; Üsldlda Lisesi betlncl le BABADAN EVLADA 

SOLDAN SAG.\ı 
1 - NeteJi (3). Çelik (3. 
2 - Viliyctlerimizden biri (5). 
3 - Rab (3). Huıulİ npur (3). 
4 - Ezana menıup (5). 
5 - Zaman (2). Valde (3). Hiyl 

(2). 
6 - lıtfham (2). Nida (2). 
7 - Seccade (5). 
8 - Gönülde ı-ıe- (4). sar 

(4). 
9 --~n- (2). Neta (2). 

Dllakl bHlmıc .. IH 
lıalledllmlf utU 

fUKARDAN AŞAôlı 

1 - Ceaaetten kovulan (8). 
2 - lotifham (2). S..her (2). 
3 - Fiıu (4). C- (3. 
4 - Harbiye mezunu (1). 
8 - !lonlıahar (1), 
• - Kllıar (8). 

7 - ıc.J'lll (4). c...... )'-••(3) 
8 - Nitlıı (2). Nobı (2). 
•-a.wn l•>. 

sınıfından ıld11tm to-7-~ ıarlbll • BüyUk seıll film. lllveten: MEKTEP SONU lltl k111mlık lı:omllt 
"e 'll ·I! numerolo ıasdlltnımeml • mllkcmmel prlalı danslı ve aözltl revl ve POX dllnyı handtılep 
zayi eıtlm. Hilkmtl yoktur. Üskü- • Saat 10,4! ıı ıanzllltlı flıriı mıdne. 
dar'da Açık Tıırbede 4 No lu .,,....,...~...-...-...-...-,._..,.-"°""__. 8 _______ _ 

. • •• •...ıt.• • • • • • • ··-·-·-·-· ..... ·-·-·-·-·-·-· hanede : · Rıml 

1 stanbul Asliy~ mahlı:~m~si 
Üçüncii Hukuk D•ittsindım: 

····.~·.·····.-.~ .. .......-....................... ,, ··--.. .. -----··· ...... . 
ETUAL SiNEMASININ 

Müddei Fatma Hammm o- ıö1termeltıe olduju 

ğlu olup Tophanede Karabq • 1 R E N R 1 Ç İn temsili 
mahallesinde Dere Boyu soka- • K A T 1 L G Ü N E Ş 
ğında Z numerolu hanede saıkin • 
i,ken 1. T. Evvel 328 tarihinde • Muazzam ıeıll ve tarlnlı film emsahlz muvaffaldyeılert kaunınkıadır ' 
talhtı siUlha alman Ali Oğlu Ah T.•:;J0-·-·-.-.-.-.-9 y e-:a_-:_-e:_~:CCCC'C•-• 
medin avdet etmediğinden gai
pliğine karar itbı talebi üzeri
ne muhakemeden sadrr olan ve 
mllmalleyb Ahmedin gaipliği
ne mih:edair bııhman 20/3/930 
tarihli llAmın ikametgihı meç
hul bulunmasına binaen mil
maileyhe nan~ tebliği tensip 
edilmiş olduğundan iltmm bir 
euretl mahkeme divanhaneaine 
+~Hk o!~ufu UA~ olumır. 

MATMAZEL 
ve ŞARL 

MARI 
BOYER 

BELL 
• . 

ın 
t"alııı idarelindeld heyetinin gala möumereler! önQmOzdekl 2 nı ... 

çarıımba akıamındın Itihıron 

Fransız Tiyatrosunda 
C.-ralblnln en illtşbur komedisi olan : 

L' H O M M E D E J O 1 E 
pıyell ile bltlayıcılı:tv. • 



JYET ı.;lJMA ııs MART mı> 

HASAN KOLONYASI: Limon çiçekl8rindeneı:::.·~~~:ro~~~90dereced 
Dünyada mevcut hütun rniltemeddin memleketlerin itriyat mlltehası:tsları, esans fabrlkalan Hasan lolonyasın.ın enfeı ve nıbnlvaz kokusu karşısında ili ve hayran kalmışlar ve bu nefis Şark mllstahzırından külll}'etli sipariş etmekte 
:\1emleketimizin ve ecnebilerin en kibar zevatı Hasan Kolonyası lstımal etmek~e olup dalına ve d4ima sahibini tebrik etmelı:tedlrler. Hastalara hayat ve şifa verir. Baygınlık, ~lnlr, heyecan, baş ajtrısı, çarpıntı zamanlarında bir 
:ırkadaşıdır. riatlarda müthiş tenzılAt yapılmıştır. 85, 60, 110, 200 kunışluk ş11elerde satılır. Huan Ecu Deposudur. 

Maarif vekaletin~en 
Orta Mekteplerde Türkçe, Tariıh-Coğrafya, 1:abilye (Fi.zi~ 

imya dahil) Riyaziye, Fransızça, Al~a~ca, İngılzçe, Muallı~ı 
lmak isteyenler için 3 Mayıs 930, tanhinde İstanbulda Darul
iinunda bir imtihan yapılacaktır. 

Bu imtihana girmek isti yenlerin: 
1 - Tüı:ık olmaları. 
2 _ Yaşlan yirmiden aşağı ve 45 den yukarı olmaması. 
3 _ Bir cinayet veya cünha ile mahkCXn olmamış bulunma-

arı, · · • • · • ruh• 1 la "l 4 - Muallımlık etıneye manı uzvı ve ı anza ar malu 
imama lan,. 

5 - Tam devreli resmi ve hususi Lise, yedi senelik idadi, 
")ört veya beş senelik Muallim Mektebi Şehadetnamesini haiz 
•. !malan Iazundır. 

Muallim mektebi mezunlannm en az iki sene ilk mektep 
"'.luallimliği etmiş olması şarttı;. . . . . . . 

Bu suretle talip olanların, bır ıstıda ıle 25 Nısan 930, tanht
·e kadar Maarif vekaletine müracaat etmeleri ve istidalanna 
şağıda yazılan vesikaların asıl veya tasdikli suretlerinin rap
ı lazımdır. 

A) Nufus teskereleri, 
B) Muallimlik için srhhi bir manit olmadığma dair Maarif 

darelerinden alınacak nUmuneye göre tanzim edilmiş bir sih-
1at raporu. 

C) Hüsnühal şehadetnamesi, (halen memur ve muallim olan 
ar bundan müstesnadır). 

D) Haiz olduğu mektep şehadetnameleri veya tasdikli su-
· etıeri. 

E) Üç adet 4,5X6 ~badm.da karton~us. foto~rafı, . 
F) Mahalli Maarif ıdaresınden tas?ı~h fotogr3:flı Fış. 
6 - İmtihanı kazananlar herhangı bır derecelı mektepler

' e Muallimlik etmemişlerse bir sene müddetle herhangi bir 
)rta dereceli mektepte Muallim Muavini olarak 20 lira maaşla 
stihdam edilecekler ve O · ders senesi nihayetinde talimatına 
azaran muvaffak eldukları teayün edenler muallim olacaklar-
rr. 

Insaat nıünakasası 
• 

·:n111İ)'et saı1dığı miidiirliiğünden: 
Türkiye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü, İstan

ulda Cağaloğlunda kain olup elyevm Emniyet Sandığı
:.ın tahtı işgalinde bulunan binayı tadil ettirecektir . 
:u işe talip olanlar aşağıda yazılı vesaiki ibraz edecek
~rdir: 

ı) Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 
2) Talip tarafından evvelce yapılmış olan işlerin 

ir listesi ve fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik. 
'alipler Ankarada Ziraat Bankası levazım ve mebani mü 
ıirlüğüne, İstanbulda Emniyet Sandığı müdürlüğüne 
1üracaatla bu baptaki plan, mukavele ve şartnameyi o
.ar lira mukabilinde alabilirler. 

Bu iş için ancak 20 Nisan 930 tarihine kadar tek
fname kabul olunur. Teklif mektuplan kapalı zarfla 
nkarada T.ürkiye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü

e ve İstanbulda Cağaloğlunda Emniyet Sandığı mii
"tirlüğüne tevdi olunmalıdır. 

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

Türkiye Ziraat Bankası mutlak surette her hangi 
1ir talibi tercih hakkını muhafaza eder. 

BUYÜK 

TlYllRE PIJlN~~I~ 
8. inci TERTiP 3ÜNC0 keşide: 

11 NiSAN 1930 
Keşideler; Vilayet, Şehre-

J)efterdarlık, iş, Zi
raat, \'C Osına11lı Baııkaları 
~1Iural(1pları \re halk huzu

runda yapılır. 
Büyük ikramiye 

40.000 Liradır 
Her keşidede çıkan Numara· 

ıar tekrar Dolaba konmaz 

o iJarı~e~ir lilaJeti ~ainıi Encüınenin_~~en 
p . k . f aınesine tevfikan yaptırılacak vılayet ko-

la 
1 
roıe ve. _eşı n bir a münakasaya vazedilerek 16 Nisan 

) g bakıyeı ınşaatı Y b ·· .. saat 12 de kapalı zarfla 
30 tarihine müsadif Çarşan a ~nu . .. 
hale edil ece - inden taliplerin keşıfname. ve ş~.rtnameyı gor-
ek · g . .1• t daimi encümenıne muracaat eyleme-
. ısteyenlerın vı aye 

~rı. , ~~~---;:--~--.~~~--ı.--~~~~ 

Jstanbul Ziraat ba11kas1ndan: 
B B bir saat mesafede Zi-

ursa ovasında ve ursaya . h ld ve bin 
r~at Bankasına ait gayet mümb.ıt ve ma su ar 
<lltıyüz a·· .. d f la bir ciftlık satılacaktır. . 

onum en az · · B a 
I'Yiüzayede şeraitini anlamak istiyenlerın ursa vey 

rUcuz elbise sergisi 
• o~:~e l l Z M İ 8 t l ı t İ 8 İ Z l m~~~~sa 
i Hazır ve iamarlama kostümler pardcsüler çocuk elbiseleri 
••••••• ••• gayet ucuz Batla satılmaktadır- •--... -

Gümrükler umum müdürlüğü lsta
tistl_k ve tetkik müdürlüğünden: 

Mezım.iyeti 25/3/930 da biten İstatistik kalemi katiplerin
den Fuat Bey beş gün zarfında vazifesine gelmediği veya isti
da ile müracaat etmediği takdirde müstafi addedilecektir. _ 

Taksim'de FlKRtTEFlK 
OTOMOBİL 

Ye Makinisl ette~ı 
50 inci yenı tedrlm devre51 
nisan iptida ında bıılayıcıior. 
l'ersler tatbiki ve ameli tahsll 
müddeti ıiç aydır. Mektebin 
tamirhane<! ve taşralı talebe için 
yatakhanesi vardır. Otomobil 
üzerinde yapılın talimler me· 
zun talebemizin tecrübeli bir 
,oför gibi her otomabUI kullan· 
ma5tnı kARdlr. 

Ücret ilç taksitte ~O liradır. 
Şimdiye kadar binlerce {Oför 

ve makinin yetiştiren mektebi-
mizi bu mezun efendilerden 

Ve programımızı isteyiniz. Telefon: B•'yoğlu 1!508 ....,,...,...., 

içiniz, blttlin müstah:ıerah üzerinde 
menekşe: yeşil ve kırm•zı renkli eti
ketlerinde (Maison FRERE Paris 
rue Jacob No. 19) adresi yazılıdır. 

lstan~ul nalia len nıekte~i uıü~af aat konıis
Jonun~an: 
İşbu Martın birinci günü münakaşalarına hiç talip çikmiyan 

mektebin 930 Mayısi gayesine kadar ihtiyacı olan (et, ekmek ve 
yaş sebze) sine senei haliye Nisanının 1 inci Salı günü kapalı 
zarf usul ile tekrar mlinakasalarr yapılacağından taliplerin o 
gün saat 13 te mektepte toplanan kamisyonlJl11UZa gelmeleri. 

Devlet Denıiryolları ve tinıanıarı ~nıunıi 
i~aresin~en; 

3430 adet meşe travers 
konmuştur. 

kapalı zarfla münakasaya 

Münakasa 14/ Nisan/930 Pazartesi günü saat 15,30 
da Ankarada Devlet Dcmiryollan İdaresinde yapılacak
tır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını 
ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar 
Münakasa komisyonuna vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa kartnamelerini beş lira mükabi
linde Ankarada, Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden, 
İstanbuld~ Havda esi · 

Kars vila1etio~eo: 
Mübeccel Reisicümhurumuz Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazret
lerinin vilayetimizde reğzi için kaidesi 3 metre mermerden ve 
heykel iki metre pronstan mamul olmak üzre imali 20 Mart 930 
tarihinden 9 Nisan 930 tarihine kooar 20 gün müddetle ve ka
palı zarf usulile mevkii münakaşaya vazedildi. Münakasaya 
iştirak edecek erbabı ihtisasın vücude getirecekleri Heykelin 
az3:mt on beş bin kıymetinde olacağından bu müddet zarfında 
resmive pilanın ihzar ile yevmi münakasa olan 9/ Nisan 930ncu 
Çarşanba günü %7,5 lira teminat akçesile ve ehliyet ve ihtisas 
varakalarile Kanı daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

HaJ~ar~a~a DenıirJollar Ma~aza Mo~urlu
~un~en: 
Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla satın almacağmdan ta

liplerin 31/3/30 Pa7.artesi günü saat 9 dan 12 ye kadar isbati 
vücut etmeleri ve fiat vermeleri ilan olunur. 

2000 metre Roberoit 20 metrelik 40 Kg. 
3000 Kg. İsveç çeliği 25 X 60 
1000 ., İsveç çeliği 15 X 100 

10 ., Çelik tel 2 m/m 
34 kalem Matbaa levaznm (Müfredatı mağazadan veri

lecek) 
5 kilo Fitllli'k pamıı1< (Yerli) 

150 ., Toz kükürt (Yerli) 
1 1/2 m• Gürgen dilıne 0.15 x o.ıs 
1 1/2 m• Gürgen dilme 0.18 X 0.18 

13 adet B~ yastığı büyük (Yerli) 
8 Kg. İspenneçet mumu (Yerli) 

10 adet Kaynakçı gözlüğü 
17 adet Adi sünger (Yerli) 

500 Kg. İnce alçı (Yerli) 
100 Kg. Kaynamış türk bezirl 
250 çift Asker için f.otin (Yerli) 

1000 Kg. Asit sülfiriic saf 
400 adet Tirfon adi dört köşe başlı lO X 70 
Saat 12 den sonra fiat kabul edilmez izahat almak isteyen

ler Cumartesi ve Pazar günleri mübaya kısmına mliracaat et
melidirler. Pazarlığa arzolunan malzemenin yerli olan akşamı 
lç~n iştir~k edecek taliplerini nümunelerlni beraber getirmeleri 
niimunesız vukubulacak teklifatın kabul edilıniyeceği ilan olu
nur. 

lijon larahisar Mu~ase~ei Hususiye 
o~orıuınn~en: 

İstan'bulda Anadolu Ajansı İlanat Şubesinde meVl:llt nüınu
ne ve şartnamesi miıcibince 80 defterin tab'ı 25 Mart 930 tari
hinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmuş oldu
fundan taliplerin Afyon Karahisar villlyeti daimi Encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

~eyriselain 
Merke% Acentl'lı; Galatı köprO 

buında, Beyofl• 236i Şube 
ıcentesı: Mahmudiye Hını ılnndı 
l.mnbul :' 4-0 

!NTlLll POST!SI 

vapuru 
SO :vlart 
a:ıınıı akfamı Sirkeci nhtı· 

mıadan hareketle (Zona:ııldak, 
lnebolu, Saaııun, Ordu, 

Ünye, Giresun, 1 rabzon ve Rl:ı:e 
lılı:eletertne azimet ve avdet 
edecektir. 

Talsl!At içi• Sirkecide Mea 
adet hanı altında acentalıtınE~I 
müracaat. Telelon:Istaabul 21~ 

lıtanbul 8 inci icra memurluğun· 
dan: 

Bir borçdan dolayı mahcuz ve fu. 
ruhtu mukarrer (AEG) markalı 2 ~ 
ygir kuvvetinde bir adet elektrik mo· · 
törü nisanın birinci Salı günü saat 1 
dokuıdau itibaren Mahmut paşada 
Abut ef. hanında 2 No. mapza önün 
de bilmüzayede satılacağından talip ' 
olanlarm mahallinde huır bulun•· 
cak memuruna milracaatları uan olu· 
nur. 

3 üncüJ;; memurluğundan: 

SOÇETA ITALYANA 
Ol SERVIST MARITTIMI 

ALBA:-10 
vapurtı29'1art 

cumartesi (Na
poli, Marsilyı 
ve Gen ova 1ya 
gidecektir. 

BR.\ZIU: 
vapuru 1 Nisan salı ( Sltmar 
Levant Ekspres ) olnrak ( Pire, 
Napoli, Marsilya ve Cenova 1 ya 
gidecektir. 

S.\R[)E'IYA vapuru 3Nisan 
perşembe( 'itmar Sorla Ekspres) 
olarak ( Rodos, :\lcrsin, lsken
deron, Trablu•, Re)rut, Hayfa, 
lskcndcriyc, ;\lesina, Napoli ve 
Cenova ) ya gidecektir. 

T•ls!IAt için Galatada merkez 
rıhtım hanında umumi acante· 
sine mUracaat . Tel: Beyoğlu 

77 1 - 772 ve ya Beyop;lunda 
Perap•las altında Natta • • asyo
nal Türklş ıuri t acenalye. 
Telefon Beyoğlu 85Q9 ve yal 
Tokıthyan kariısında beynelmlle 
yataklı vagun kumpanya<ıuı. 

Tel: Beyoğlu 2330 ve yahut 
1 ·t~nbulda F.minnnUnde lzrnlr 
sokağında 8 Numarada acente 
vekiline mUracaat. 

Tel. lstanbnl 779 

-~~[~---... -., 
Yelkenci vapurlan 

Karad ·niz posırn 

Anadolu 
vapuru S 1 Pazartesi 

'.\im 
günü •kş•mı 6dı Sirkecı nhnmından 
h>rekeıle doğru r Zongul.talc. in 
bolu, s,msun, Ordu, GlrCJun. 
Trahzon. Sı.irmene ve Ri1.'~ J ve 
gidecektir. 

Tıfs!l4t için Sirkeci le Yelke:ı;I 

hanında k&in acente!tne m!lra. 
caat. Tel htanbul 1515 

Bir borctan dolayı haczedilmiş O• 

lan Şişlide' Osman Beyde Davutağa 
sokağında 37 No. da mevcut 25 ka· 
lemden ibarrt 893 lira kıymetindeki ••••••••••••n• 
mobilya 8-4-930 Çarşamba günü sa· 
at on buc;ukta ve keza aynı borçtan 
mahçu• Galatada Merkez Rıhtım ha
nında 8-9 No. !arda bulunan 7 kalem 
eşya dahi ayni gün BAat 2,30 iki bu
çukta satılacaktır Talip olanların 
mezkllr ıün Ti uatte bulunmaları 

BiGA vapuru 
Bu ak ·am Karaköy nhtımın 

dan hareketle Tckirdag, :\ Vi cefte 
ve Bigaya azimet ve avdet ede-

lstanbul Baytar mlidür 
den: 

İktisat Vekaleti namı 
tm alınacak yüzon ila 
beş till ve inıifa ve muhi 
deni ölçeçek ve müdüriy 
nümuneye müvahk yerli 
!atından ölçü Bastonlan 
tın otuzu.'la müsadif Paza 
nü saat 15 te Defterdar! 
müzayede komisy•cmu oda 
ihale edileceğinden talip 
!arın münakasa şeraitini 
malk üzre müdüriyete mür 
lan ilan olunur, 

Piyango füdürlüğünden: 
Dört milyon kiiğıt rozet 

ile aynı miktarda toplu iğne 
bayaa edileceğinden tab'n v 
ya talip olacaklann pey ak 
ile birlikte 29/8/980 cuma 
güııü saat on dörtte Piyango 
durlüğünde müteşekkil Muba 
Komlsyonnna müracaatlan 

Dr. hean Sami 

Öksürük şurub 
Ökallrllk ve nefes darlı 

için pek l~lrll nıçtır. 
·vanyolu SulıanYıhmut türbesi 

Dr.Horhoru 
Beyoğlu Mektep M>kak No 

muayene sabahtan akşama kada 

Jandarma ima!Athanesl 
düriyctinden : 

2500 ila 3500 çih lı:un 

ra kapalı m!inaka.<a Ue 
ahnat·aknr. Münakasa 
cumartesi günil uat 14 te 
tanbulda gedlkpaşada Jandar 
lma!Athancsinde yapılncak tır 
na İne ima!Athancden verilir. 

Jandarma lmalAthanesl 
dürlyetlnden: 

59 kalem edevat ve ecza 
nbbiye kapalı zarf m!inaka 
Ue satın ıhnac.ı.lr.tır münaka 
nisanın yedinci pazartesi gti 
saat 14 te istanbulda Gedlkp 
şada Jandarma imal!thanesin 
yapılacalcnr şartname ima!Ath 
neden verilir tcklifna men 
tarzı imlası ve edvlyenln mü 
rcdatı şartnamede mündcrlçtl 

llERTEV 
Müstahzarah 

fabrikası 
Pek NEFiS olan 
ve TÜRK eseri 
san'ati mamulA
bnı muhterem 
ehaliye takdim 
eder: 
KREM PERTEV 

Briyantin 
PERTEV 

Pertev diş ma
cunu, Pertev ko
lonyaları, Perte 
PUDRALARI 

Jt:rcnkıiv'ti:tdc Kazaı;ker m:ahalle 
sinde 6 odalı. mutbak. sof· uşlı 
içi dışı ı ağlıhovalı çam orma 
içinde mukemmel mtnzaralı ha\8 
güzel merhum luhiddln Paşa k ı;k 
ldralıkor 1 teycnkr her vakit gez 
bilirler. Telefon Erenkliy 121 dir 

lstanbul ikinci tlcar 
mahkemesinden: 

hta ıbul da Alıca lhmam'da 6 
numeroda ve kezalik Galata' 
Topçul•r cedle>lnde 69 - 67 nurn 
rolu majtızahrJ& hırdavat, H bav 
ve yolcu eşy a t ı cııretlle müşte 
iken mahkemece 8· 2 <ı.lO tarlhind 
lfl~,ına kırar ' •ilmiş ola" Çn 
bimlerler şı kc irin fl!<ı,ın kaim 
sına \'f merasimi k nuniyenln luz 
mu lluına ll3 S 9!!0 urlhlnde mı 
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BlN SÖZ 
B1R RESİM 

ıt\acar Hariciye Nazırı M. Valko cuaplan dllıı ıabahld ıkaprcıılo Ankaradan ,.ıırımtı:e &Ydet ettfler. 
M. Valko Tophane rıbt mında tehre çıkarkta .. 

1 

~, I ~\l . , 

Bu ltllçcllk gll#lerden 

henuz uykudan mahmur, vtl olu
nan ı•kerl<mc kkleniyor. iki u9 
tablt-t ilr urıuıunu m~mnun ve bir 
fok foa.lıklardan vıkayı rdeniniz. 

&ır Kuıuda taknbcn 400 tıbl~I vardir 
~cun<'l1ırdıe ve f(U dtpofarında 

• 

Havalar güzelletmete batladı. Öğleden sonra ders vakit eri 
haricinde toprakla oynayıp ziraat tecrübeleri yapan mektep 

talebelerinden bir gurup 

TurtiJe Ziraat ~an~ası ~nıuın Mu~urlu~un~en 
Türkiye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü, Ankara<Nı kain 

idare merkezi binasına ilaveten bahçenin tayin olunan mahal
line yeni ıbir bina yaptıracaktır: Bu işe talip olanlar aşağıda 
yazılı vesaiki l:braz edeceklerdir. 

1 - Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 
2 - Talip tarafından evvelce yapılmış olan işlerin bir liste

si ve fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik, Talipler Ankaı:a
d'l iZraat Bankası Levazım ve meani müdürlüğüne İstanbulda 
Galatada Bozkurt hanında Mimar Mösyö Monçeriye müracaat" 
la ıbu baptaki plan mukavele ve şartnameyi yirmi beş lira mü
kabilinde alabilirler. 

Bu iş için 1 Mayıs 930 tarihine kadar teklif mektubu kabul 
olunur. 

Teklif mektupları kapalı zarfla Ankara<la Türkiye Ziraat 

lil•••··~··••••••••••••••• I Bankası Umum müdüdüğüne ve İstanbul<la Zi·raat Bankası İstanbul şubesi müdürlüğüne te'l'di olunmalıdır. 
İşi deruhte edecek zat ihale .bedelinin % 10 nu nisbetinde te 

minat gösterecektir. Türkiye Ziraat Bankası, mutlak surette 
~rhangi ıb!r tal!!>i tercih hakkını muhafaza eder. 

6ir memleketin serveti 
SENAYİ İMALATI dtl" 
Bu ıse ancak 
ASRI ve MÜl<EMMEL. 
MAKİNELERLE mumkı'.i'ndır. 
İmalatınızı UCUZLATMAK 
VE ÇOGALTMAK islerseni 
makinelerinizi 

BOURLA 
.Birade,..ler ve Ş~İ 

- IS;TRNBUL -

~ mue~sesesinden cedarik ediniz 
YENi KATALOGUMUZU 

. . . ' DERHAL. iSTEYiNiZ. .... 

Bunun içinde size lazım oL ı 
makineleri behemhal bulacaksını2 

1 --------llliiii•"li 

ISlanbul Yereın Müca~ele ~eıniJelin~en: 
1 - Gazipaşa Kız şehir yatı meketıbi beşinci sınıf ikinci 

şUbe talebesi aralarrnda topladıkları 700 kuruşu Cemiyetimize 
teberrü etmİ§lerdir. Arzı şükran olunur. 

2 - Cemiyetimizin Eyüp dispanserine devameden fakir has 
talara verilmeık tizre Limon iııkeleırinde 37 numarada And-OI1ya
dis Ef. tarafından 25 okka nefis tere yağı hed.iye edilmiştir. 
Beyanı teşekkUrat eyleriz. 

3 - Balrk pazarında Kanaat hanında· Abidin za<t. Bürlıa
nedıdln Bey tarafından Cemiyetimizin Eyüp clispamıerindeki 
fakir hastalara tevzi edilmek üzre 50 kilo Pirinç hediye edildi
ğinden alenen arzı ştikraın olunur. 

4 - &zacı Hasan Rauf Bey 1ıarafrndan Cemiyetimiz Eyüp 
dispanserindeki hastalara tevzi edilmek üzre 20 dkka Balrk 
yağı ve 25 şişe Arseno Feratos tdberrü edilmiş olduğundan arzı 
teşekkür olunur. 

5 - Eczacı Be§ir Kemal ve Kimyak&r Dr. tbrahim Ethem 
Beyler tarafından Cemiyetimiz Eyüp dispanserindeki fakir 
hastalara tevzi edilmek üzere &zayı Tıbbiye teberru edilmiştir. 
Alenen arzı şükran eyleriz. 

Devlet DeınirJolları B. r~f a nıa~azasın~an: 
Mağazamızda mevcut külliyetli mrktarda saç, demir ve ah

şap yağ fıçı ve bidonları aleni müzayede ile 29/3/930 tarihine 
müsadif Cumartesi günü saat 14 te satılacağı ilan olunur. 

Güuırütler rnu~alaza ınD~ürlü~ün~en: 
10 numaralı motörün tekne tamiratı, 20 giln müd

detle<' .::ni münakasaya konulmuştur. Şeraiti kanuniyeyi 
haiz taliplerin kalem; ve heyeti fenniyede mevcut şart·· 
name ve keşifnamesinç ıttıla husulunden sonra 12 Nisan 
930 Cumartesi günü ~::ıat 1: de Muhafaza müdüriyetin
de mütesekkil komisyona müracaatlan 

CUMA 
28MART 930 

OOn GOJbane hastanesi civarında bir tren kazası oldu ve bir gencin ııyakları tekerlekler 
altında kesildi. Resmimiz vak'a mahallinde tahkikat yapılırken alınmıştır. 

U N D E R V O O D Yazı makin 
Yuı.u okunaklı sisteminde çıkan ilk makinedir. Çıkar çıkmaz derhal llzım gelen beratları isti 
etmlflerdir. Ölüme mahkt'ım olan diğer makineler onu taklit ederek yazıları okunaklı bir hale i f 
etmişlerdir. Halbuki iş işten geçmişti. Beratlar onlara taklit sahasını açmışsa da sağlamlık ve sli 
temin eden yegtne usul olup ve Waltham saatlerinde kullanılan maşalı saat mekanizmasını tat 

muvaffak olamazlardı Ve 24 senedenberl U N D E R V O O D makinesi 

Nevyork'ta MADİSON da ( sürat ve hassasiyet ) MÜSABAKALARINI mütemadi 
kazanmaktadır. Bilmeyenleri bırakın bilmesinler . 

Kagıtçılık ve matbaacılık şirketi FRA TELLi HAYIM 
Galata Mahmudiye caddesi Na. 11 Tel. B. O. 1761 

• 

E NO"S "Fruit ~alt" meyve tozu 60 sene· 
denben mıde karaciger ve barsaklarıo 

yardimcısı olmakla mQ~tehirdlr. Tutlu kaynar 
nlenbadan istihzar olunan şekersiz, tnzs11z tabii 
müshildir. Eoo"s meyvelerin ekser havası 

nafiaslnt cami tatlı ve lezzeti 13.tiftir. 

Sabah V4' akşam bir sır kadehi 
te,.uno.11dt bir kahve kafiJI allrıır. 

" Frult Salt• 
ve "Eno .. 
ısiınlenle ~u. 
keti fabnka· 
nın alAmeU 
farikasıdır 

Hilaliahmer Istanbul merkezinden 
Hilaliahmeı: İstanbul vilayet merkezi kongresi martın 28 in 

el Cııma günü saat 2 de Darülfüınurt konferans sal-OI1unda inikat 
ed.eceğinden azayi muhteremenin aidat mak>buzlarını hamilen 
lUtfü teşrifleri rica olıı.ıınur. 

I~ınni yet sa11(ft 

ınii(ltir] iiğ iiıı de 
Faika ve Nasi·be Hanımla 

MUL~~ RUJ SALONUNDA 

Sın'atklrN AŞİT BEY temsilleri 
Bugün gündüz saat 15,1 /2 da 

ARŞIN MAL ALAN 

5 Eylül 338 tarihli ve 1102 
kraz numaralı deyn senedi 
cibince Emniyet Sandığınd 
istikraz eyledikleri yüz el i 1 
mıikaıbilin<le Sandık nam 
merhun bulunan Çırçırda 
crhasan mahallesinde eski 
crhasan ve yeni Kubbetekk 
sakağrnda eski 14 ve yeni 9 
maralı maa bah<9C bir hane 
tamamı vadesinde borcun öd 
mediğinden dolayi doksan 
gün müddetle icra kılınan a 
nt müzayede neticesinde se 
yüz yetmis lira bedelle mil~ 
risi namına kat'! kararı ce 
mis v~ borcluların i~tikraz 
nasında tayin evledikleri i 
mete-ahlarına teblie;at ifası i 
gönderilen bir hafta!tk son ı 
bamame zahrma maha.llesi 
yeti ihtivarivesince, borclul 
dan Nasibe Hanımın Ankar 
İmalatı harbiye Top ustası ı 
ci Ali Revin nezdinde ıbtıhınd 
l!;una dııir vazıları meşruhat 

lstanbul Ashye Mahkemesi Bi- zerine bu hususta cereyan eÔ 
rln-01 l fokuk Dairesinden: muhaıbere neticesinde bu n3 

Kafku operet 4 perde 
Gece: NASRKITIN HOCA 

MllU oyun 3 perde 
Kuvarııolar, Mllll Zeybek rakıa

ları, alaturka tegannller. 
Meşrubat mecburi değildir. 

lstınbulda Katırcı Oğlu Hanında da kimse bilinmediği anlııS 
211 numaralı mağazada manifatura mıs ve diğer ·borcluya tebliı! 
ticaretile iştigal eden Edmon llyas H!zime icra edilmİ6 olduğıl 
Ceha El. tarafından lsunbulda icra dan tarihi ilamdan itibaren 6 
Dairesi itiraz Merc!lne mUracuıla kiz gUn zarfında borç tamatfl 
alacaklılarla alctedilan ve Komiser ödenmedi<!;i takdirde mez 
tarafından şeraiti kanunlyeye muva· hanenin müsteris! namına l< 
hk ve binaenaleyh tasdikı da mucip ferağ uıı\ameleslnin icra kılJll 
olduğu bildirilen Kongurdato evrakı call;ı ilan olunur. 

t Komiser raporile birlikte mabkeme•e -·--Tepebaıı 1'I 
Şiflide zzet Paşa soka~da Va!- ' T1 M 

de apartımanı ıı No. daire ve ı,bu Kongurdato hakkında mah- fEHR!MlıNE buy~ilro0•'.'.,",d 
Köprübaşında Valde han derunun kemece karar lta11 6·4-9:l0 pazar ~ ~ "" 

da 10 No. yazıhane. gllnli saat on liç buçuğa talik edil- saat 1 ~.30 ,, 
Pertev niyal vakfı mİf olmakla altkadar•nın ve Kon- ve •kı•"'1 

akaratından balada muharrer emlak gurdatoya itirazda bulunanların yevm f 

1 

2!.30 d• f 
20 cün müddetle alent müzayedeye ve saati mezkurda Sultanı hmette M. O il: fi 
konulmugtur. fsticara taHp olanların kAln lstanbul Mabkemei Asliye BI· koınedl 
yevmi müzayede olmak üzre tayin rlnoi Hukolı: Dairesinde upaa 'filcut UI ~ perdl 
olunan Niaanın 2 inci çarıamba rtı· eylemeleri lora ve lllAI Kanonunun Nıkledefll 
nü aaat 15 e kadar İatanbul Evkaf llJJI il 
Mlldtlriyetinde Vakfı mezktlr idare- 287 nci maddesine tevfikan Uln Senih• ı 
sine müracaat eylemeleri. olunur. M. ~ 
;:::.::::.::.::.:::.:~:=:=.;_~~_;_~~~~~~~~~~--~~~--


