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Milletlerin hariçte 
1 HÜ k fi met 

temsili ihracat taciri • 
rıne 

Elçilik müessesesi, beşeriye
-<:in ilk füdalarından biridir. Bi
ribirinin mevcudiyetinden ha
berdar olan, yekdiğerile tema
.sa girişen milletlerin başlıca ta 
nışma ve konuşma vasıtaları el 
çileroi. Başlangıçta muvakkat 
bir mahiyeti haiz olan elçilik, 
milletler arasındaki münasebet 
ler çoğalınca daimi bir müesse 
se haline inkılap etmi~ir. Bey 
nelmilel münasebetlerin zaman 
ile kemiyet ve keyfiyetlerinde 
görülen tahavvül hiç şüphesiz, 
onları tanzim ve tedvir vasıta
sile mükellef olan elçilik mef
humunun tekamülünü de tesri 
eylemiştir. · 

Beynelmilel hayat ilk zaman 
larında nisbeten daha basit idi. 
Milletler arasındaki münasebet 
ler, daha ziyade komşuluk te
maslarına ve askeri zaruretlere 
İr-hisar ediyordu. Basit müna
S( betler.in idaresi, elçilik vazife 
sinin de basit olmasını mucip 
oluyordu. Elçilerin tetkik ve 
müşa>hade mevzuları nisbeten 
daha dardı. Askeri ve siyasi 
mevzular haricinde bilhassa ik 
tısadi ve fikri mevzular ile meş 
kul olmak ihtiyacı hissedilmi
yordu. Bu itibar ile elçiler, boş 
zamanlarını reıımi: kabullerle 
geçirmek ihtiyacını hissetmiş
ler, ve bunu da nihayet~ir va
zife telakki etmek ve ettirmek 
diplomatlığını göstennişlerdir. 

Iktısat programı ha
zırlanıyor 

İhracat eşyamızın 

mevkii 

kuvveth:ştirilecektir. 
·-----

ihracat eşyamıza prim 

verilmesi için progra

ma bir madde kondu. 

r, 

Şakır Bey 

Ankaardan şehrimiz alakadar mahafile gelen malumata 
nazaran Hükfimet ihracatımızı himaye ve hariç piyasalarda 
ihracat eşyamızın mevkiini knvvetleştirmek iç.in bazı mühim 
tedbirler almaktadır. İtkisat vekili Bey tarafından hazırlanan 
"İktısat programı" na ihracat eşyamıza prim verilmesi için bir 
madde konulmuştur. Bu primin ihracat eşyasının satış fiati' 
üzerinden yüzde on mıktarında olduğu kuvvetle söylenilmek
tedir. 

Bu takdirde ihracat eşyamız hariç piyasalarda rakiplerine 
nazaran daha müsait bir zemin bulacak, cihan piyasalarına da
ha ucuz olarak arzedilebilecektir. 

Iran mebuslarından 

Müzakere 

M. Fokas Ankaraga 
gitmek 

Yeni mühim 1 

bir kanun 

1 
için emir behllgor. Hangi suçların kararı 

-- - kat'1 olacak? 
--o----(Türk - Yunan) itilafnamesi 

ne ait müzakeratın, kısa bir te
vakkuf devresi geçirmekte ol- Şekavet, fesatçılık ve 
ması dolayısile şehrimize gelen devlet otoritesine 
Yunan mübadele murahhası M. k .. .. I 
Fokas dün birmuharririmizede arşı yapılan curum er 
miştir ki: 

[ 

Akşam gazetelerinin verdik
--A~.karaya. nezaman gideceği'!1 leri haberlere gore Adliye veka
henuz malum değildir.Bu,vazı- !eti memleketin bazı havalisin
yetin alacağı şekle tabidir.Müza de ~sayişi temin. adalet maki
kerat hakkında yeni malumat nesinde daha fazla sürat temin 

Yunan mDbaatıt murahhası M.Fokas 

etmek için gayet mühim bir ka
nun hazırlamıstır. Bu yeni ka
nun, muayyen yerlerde muhake 
mat usulünün bazı kısımlanm 
tebdil ediyor. 

1 
Şekavet, fesatçılık, devlet oto 

ritesine karşı koymak gibi bir 
1 takım suçlara verilecek cezala-
n hususi usullere tabi tutacak 

1 olan bu yeni kanunun belli baş
lı farikası, mahkeme kararlan
nm kat'i olması, ve temyiz edil 
memesidir. Mahkemelerin bu 
gibi suçlar hakkında verecekleri 
cezalar, temyiz edilmeden, der
hal infaz olunacaktır. İdam ce-
zasmm dahi temyizi mümkin ol 
mıyacaktır. 

Zamanımızda milletler arasın-
daki temas ve milnaaebetler o 
kadar çoğalmış ve nevileri oka 
dar artmıştır ki, onları bari~ 
temsil ve tedvir vazifesile mli
keUef olan elçilik miiesseıııesi
ne aiıt me-fhum da tamamen de
ğişmiştir. Her hangi ecnebi bir 
memlekette· temsil edilen bir 
millet evvelii o memleketi ta
nımak sonra da kendisini ora
da tanıtmak gayesini takip e
der. Bir milletin diğer bir mil
let ile ince tanışması, mil
letler hayatının şekli ha
zırın.da kolay bir iş de
ğiLdir. Elçilikler karşıbklr ola
rak açılmıs ıbir nevi taraıssut ve 
müşahede, tefe~ür ve muhake
me organlarıdır. Elçiliklerini 
bu asri telakkiye uyduran mil
letler ibeynelmilel hayatta tü.P
hesiz ilk safı işgal etmeğe mu

Cevat hanın beyanatı ~~mca Akaraya har~ket edec~-

1 

gım. Herhalde bedbin olmak ı
çin hiç bir sebep yoktur. Yakın 
da işleriı.ı intaç edileceğini ümit 

Suçlar cürüm ise beş kişiden, 
eğer kabahat ise üç kişiden mü 
rekkep adliye mahkemeleri hu
zurunda göriilecektir. Bu kanu-

Gazi Hz. bütün şark 
mililetlerinin 

büyük rehberidir 

lran, Gazi Hz. ne karşı 
büyük ve 

derin bir sevgi besliyor 

Bir tetkik seyahatine çıkmq 
olan İran meclisi meb'usan iza. 
smdan Mirza Cevat Han Buşeh 
rinin İstanbula geldiğini yu, 

vaffak olurlar. 
mrştrk. Tahran meb'usu olan Tahran mebusu Cıvat Han 

Fransız ayan meclisinin harld 
ye bütçesi mazbata muharrlrl 
M. Henry Berenger -kıl bjr 

Mirza Cevat H~n dün. Avrupa- 1 mektedir. 
ya hareket etmış ve bir muhar- . . 
ririmize ı;unlan söylemiştir: Ecnebiler, İstanbul pıyasa-

smdan !ran halılannı kolaylık
la tedarik etmektedir. kaç eme evvel Fransanm Va- "- tktrsadi tetkikat yapmak 

'şington sefiri idi- bu yeni te- tayım. Avrupadan avdet eder-
13.'kkiyi şu suretle izah etmkte- ken Ankarayı da ziyaret edece
dir: " Bir sefarethane bir hUkQ ğim. İranda yapılan yeni şimen 

diferleri, kıral hazretlerile bir
met merkezinde monden hayat likte gördükten sonra lrak tarl-
icaplannı düsünen bir diploma- kile buraya geldim. Bağdadı ti
tın ylnız hususi ikametgahın- caret itibarile cok durgun ve se
dan iıbaret değildir. Sefarehane falet içinde buldum. 

Fakat işittim ki, bu halılar
dan vergi alınmasına karar ve
rilmiştir. 

ediyoruz". 

Gümrük umumi müdürü 

Gümrük rniitlarii umumisi 
İhsan Rifat Bey Haliçte ıiisu
matm yeni getirttiği kaçakçı ta 
kip motörlerini tetkik etmiştir. 

Mektepliler 
milsabalıası 

46 ıncı haftanın 
btrlnctlllll~rl 

Mektepl.iler müsabakaaı 46 
ncı hafta birinciliklerini sırasile 
yazıyoruz: 

1 - Feyziati ıiııeainden 263 
Nezihe Hamdi Hannn. 

Adliye Vtkıll .ı . .ıhmut Esat Bty 

nun birinci umumi müfettişlik 
mıntakasmda tatbiki düşünül
mektedir. Başka yerlerde tatbi
ki derpiş edilmiyor. 

2 - Galataaar&Y lisesi tale- Fesadın, ve bilhassa şekave-
besinden 685 Feridun B. tin adet hükmünü aldığı yerler-

3 _ o ·· faka lises· d de icra edeceği rehakir,tesir dü 
arıışşa ın en ünlil"" b ' dll k 

109 H .. ddın· B ş urse, u yeru a anunun 
usame · · · d h 1 anı 1 H" ehemmıyetı er a aşı ır. ıç 

4 - Erenköy kız lisesinden şüphe yok ki, henüz aşiretler a-
Nimet Muhtar Hanım. rasmda kan dava~t, gazve gibi 

!~UGU 

il ııasıl ııt...ııı.ı 
Harl_ı ... habertef' 
3 ıineJ ~ahifede 

1 · Çoeuk bakıın yu arı 
açılıyor 

2-- Hurinin m11h•ken1est 
3~ lzdi•aç anketimiz 

• 
prım 

GDzel Yalova 
kaplıcaların • 
dan bir .kaç ~ 

geni 11111nz11ra -

~ 4 nnc.il s~'ı'ı 
1 te o lattiı: 

t lk ) e. K11 ~ 

- • inci ıı ıiıede: 
"- 1- Halk ve l:snal 

6 ıncı sah lede 
1 T.konoml, şehir haberleri 

verece 

Yal ova kaplıcaları nisan 
sonuna doğru açılıyor 

Seyrisefain idaresi her keseye elverişli 
bir otel tarifesi tanzim etti 

Kaplıcalara gidecek olanlar evvelA mütehas 
ııs doktorlar tarafından muayene edilecekle 

Geçen senedenberi imarına 
çalışılan Yalova kaplıcaları Ni
san nihayetlerine doğru halka 
açılacaktır. 

Kaplıaılar, her suretle, hal
kın sayfiye ve banyo ihtiyacım 

temin edebilecek derecede mü
kemmel bir hale getirilmiştir 
Tecrübe ile sabit olmuştur ki, 
kaplıca sulannm havi old ~ 
"radyoaktif'' maddelerle 

(Mabadı Jiçünoü sahifede) 

Kadın Birliği azası Fırka
ya müracaat etti 

Kadınların Fırkaya kaydi meselesi Şinasi 
Ps. nın avdetinden sonra tavazzuh edecek 

Yeni belediye kanununda kadınlara intihap hakkı verilmek 
te olduğundan, Kadınlar şimdiden huırbklara batlanııltır. 
meyanda sabık kadm birliği reisi Nezihe Muhiddin H. m Bey 
oğlu kaza merkezine müracaat ederek Halk fnica&ıııa kaydedil 
mek üzre teşebbÜ&te bulunduğu söylenıntıkte i&ede bu hal>eıl 
henüz teeyyüt etmemiştir. Fakat Kadm birliği heyeti idareein 
mensup H. !ar kaydedilmek üzre fırkanın vilayet merkezin 
müracaat eylemişlerdir. Her ne kadar f.irlaı nizamrıamıeısi"indltl 
her ferdin fırkaya girebileceği gösterilmiş isede bu vaziyet 
şısmda ne yapılması Iazmı geldiği merkezi umumiden sorul 
muştur. Hakki Şinasi Paşa da bu mesele ile meşguldür. Anka 
radan geldikten sonra vaziyet tavazZllh edecektir. 

her ecnebi millet merkezinde 1ü İstanbul çok cazip bir şehir! 
zumu olan teknik vesait ve teş- Burada gördüğüm teshilatr ve 
kilatı ile bir Fransa evi olmağa terakkivatı parlamentomuzdaki 
mümnayilcür., Öyle bir ev ki arkadaŞiarıma bir mektupla bil 
Frt*a dipaonÜ.una · göre ~ dinlitn. Şimdi çok kalamadığnn 
tUn Pı;anııız jenieini hariJe şa· ~ iki buç~ av tı??ra ~önd~ 

Bu tahakkuk ettiği takdirde 
İstanbulda halı fiatleri çok yük 
selecek ve ecnebiler buraya uğ
ramıy.arak doğrudan doğruya 
kendi piyasalarından mal alına 
ğı tercih edeceklerdir. s - GalatasaraY lisesinden iptidai zihniyetin hakim ?lduğu =-=-=---=== ..... --..... =------. .......... ____ _ 

140 Mahmut Şerif B. yerlerde Almanyada can muha Markoninin ,Teni keşfı" 

, _ _. _ _._ -''•..tr....:"· ~ ğüm.zaplan ıktUıadi ıJJlen·tetkık 
Ş88Jliilıul ... c-, Ve w•-~'1 'l:a>: ~deceğim . • . 
nışmanm faal bir merıte.n. ola- · 
ca.kiJr ' İtalya, F.'atısa, tngUtcr, ve 

• . }Jal.çikada: tet!Hklit: ~wı.tıııiı 
.2'4manm zanıfe~ ve icaplah- !!Olll'll Am.erikaya ·da gldccefbıt. 

na 1'}nmyan mwet'!seft:lP ~let ~~~~llt neticesinde İraı:ıliı 
ler in ağır bir yült t~şkil.eder tı.ca~,nıunasebau.:cııan memle-

tç .. . . ~tler ha°kkında bııı raoor hazii-
, ler. Bunun iç.in her m.~~eyı i;ıy;ı_clifım. Bu rappı; fra,un i.IC
rniUot menfaati nokiaj tı.azann ttsadı islerinin ink_fşafı _için ı~ 
daıt.diişünmek za:nıretinl duyan :ımg~len t~dbirlerl muhtevi o!A 
dev!etler elçilik" mefhiıirıUnda caktır. 
da ~ir inkılap yapmak !s.tiyor-. (Türklye - İran) iktısadi 
lar. Hayat cidali bunu ica(!...et- münasebatı Çok kuvvetlidir. Si
tiriyor. hiç şüphesiz muvaffa- yaıiı.1mkülna~e~ath. ~'!.". mttütekabil 
kıY>tlt' bu •hada da önayak o- dost u . a ı.vı ır ., ... re ~ cere-

Bu vaziyet karşısında İran 
halılarmr doğruca ecnebi piyasa 
!arma arzetmeğe cııecbur olacak 
tır. 

(Mabadı üçünd aahifede) 

ı~-'" . ~a . ym-Je ınkışaf etmektedır. 
-114tta aııttlr. . İlk hürriyet kurbanlarından. • 

Zeki Mesut Kıra! hazretleo buna cok e-
hemmiyet venn.ektedir. Türki- · Ali Kabuli Bey 

••• 

. kemat usulünü tatbik ederek a- • 
Bu Hanım . ve Bey!~nn ga- sayişsizliğin önüne geçmek ka

zetemiz idaresıne muracaatla bil değildir. 
ikramiyelerini almalan. 

47 nci liafta 
Vatandaşların istirahatini, 

devletin emniyet ve asayişini 
mütemadiyen ihlal etmeyi ken-

47 nci hafta başlanuştır. Ö- dilerine meslek edinmis insanla 
nümüzdeki perşembe g~ü ak- ra, ancak medenilerin müracaat 
şamına kadar pktemızde çı- edecekleri uzun usuller arkası
kacak haberlerden en mühimmi na gizlenmek imkanını bahş et 
ni seçip CumarteSİ gilnü müsa- mek. fesat ve sekavetle melOf 
baka memurluğuna gönderiniz. olanlara daha fazla cesaret ve-

Ali karar 
Rapor başvekaletçe 

tasvip edildi 

riyor. 

Bu yeni kanun bu uzun ada
let yollarından ııakilerin istifade 
si imkanını selhedecek, adalette 
sürati temin evliyecektir. O ha
valide bu yeni muhakeme usu
lünün pek cahıık tesirini göste
receği. muhakkaktır. 

lrlanda da buhran 
yeye baslıca ihracatrmız h::ıh,ku 
ru meyva ve yündür. Bugün Ahmet İhsan Beyin Heyeti mahsusaca DUBLİN, 28. A. A. - Muh-

Bilhassa halı ticareti c;ok mü matbuat hatıralarından pek zi- •• tar İrlanda biikOme>ti kabinesi 
dlR TASHiH 

Dünkü başmakalemizin son himdir. İstanbul İran halıları i- yade dikkate şayan bir makale- verilen hükumler ke- ihtiyarların tekaüt aidatına ait 
taraflarındaki: «İstikbal için cı'n büyu .. k bir transit merkezi- yi neşrediyoruz. Bu makale 31 enlemyekün sayılacak kanunda icra edilecek olan ve - Hani, şu kAşi/ Mar.knnl golı mu /talgada•ve 
ıneıı k d Mart irtica ihtilalini, Ali Kabu- f 1 f ·h · bi i 
d .are teşviktir .. » cümlesin- d-ı·r. Bu İran icin olduğu a. a.r az a masra ı tıyarmı istil- r aretle .411•alnllgadalıl l~lllb•l•n ga/ı91f.. 

ek f ld 1 di linin ölümünü hikaye etmekte- • 
lil 1 «istikbal» kelimesi «istik- Türk tacirleri icin de a e ı r. dir. Bu makaleyi dördüncü sa- (Taf•ll~t •on haberlerde) zam edecek bulunan tadil tek- -O ..,._,;./•de karanlı/da el•lll'fl•mlle • 
z ı Şeklinde çıkmıştır. arzı iti- İstanbuldan senede takriben 20 hifemizde okuyunuz. lifi dolayisile mağlubiyete u- fi& ıa. Btll/11 lnN/11 (IBllr Ü 111'/t~ IAıroa * 

..__ar_ed_erı_._z. _________ ı .. m .. il .. vo...._n_l_ira_h_k_l_r_an_hal_ıs_ı _ g_eç---------------------------· -~r .... a=<iıibndaın. istifa etmiıı;u"r~-!.....:p=--,,.,._ 



R AI:DI iMiZ trABERI:ER J 

Alman kabinesi istifa etti 
----------·-

Terci•• ,,. llıdb~ı lıalıtı .. ahfıııCl•r 

- 3~ -

ı Karadeniz f aarruzu 
Hadise nasıl oldu, iğfal 

edilen kim?. 

Müller kabinesinin istifası bir 
müddettenberi bekleniyordu 

--··--·-·---- • uu•••~"ııUl•1t1uı1111u111111•1••••• .. ı11tnı~ıı•ı11111•1111111111111111111111111Hııııııın• .... • 

baskın gaplığı Sıv•slopol'd11 98 harbinden 

sonr• gapılan Rus abld~sl 

Alman yada ------
Kabine 
buhranı 
--·-·-

Mililer istifa etti 
- .............. 

Dünkti gazetelerde Berlin
den gelen bir ıtelgrafta Alman 
.kabinesinin istifa ettiği bildi
riliyordu. Müller kabinesinin 
istifası pek de beklenmiyor 
dcğ.U.di. Son aylarda Alman.ya
da ıfırıkalar arasında .olup biten 
mücadeleler çok :hararetli oldu. 
Bi•hassa Y oung planını kabul 
etmemek için ınilliçilerin takip 
ettikleri hattı hareketin Müller 
kabinesinin siyasetine ne kadar 
muhalif olduğunu aylardanbe
ri devam eden hadiseler gös-
ot.ermiştir. 

Mülga meb'usan meclisinin 1 "Gayreti vataniye,, torpido- Bir kaç ay evci Müller kal>i
şinoi şubeai tarafından yapı- su tarafından atılan bir torpil nesinin maliye nazırı Hilfer
n tahkikat esnasında Karade- ile 1100 ton hacminde Kubanes ding çckilmcğ-c meobur oldu. 

iz suikastının bu evveliyatını ismindeki Rus top çeker~ bat- Fakat Young planı nihayet 
· nlerken Muş meb'usu İlyas mış ve "Muaveneti milliye,, nin Reichstag da kalbul edildi. Mül

ami Bey, hayret veya hiddet- attığı bir torpil ile de diğer bir ler kaibinesi de en ziyade oğraş-
e: Rua gambotu mühim hasara uğ tığı bir seylc müvaffak oldu. 

:t - Bu Enver Paşanın itham- ramışttr.,,. Fak bu - k b. 
l',.amesidir demekten nefsini at na ragmen a ıne-

de ' . tir "İıbu muharebe esnasında nin mevkii earsılıyordu. Geçen 
aene menuş · gark ve tahrip olunan Rus se- gün Mmıuheimdc ehali Iırkaısı 

a Karadeniz suikaati nasıl ika fainind~n ~u~tarılan Ü~ za~it ~- kongresinde,muhtclif fırkalar a 
ık dilmişti? . le yctmış ıkı nefer esır edılmış nsmda pazarlık netice&i olarak 

Bu meselede de başlangıç- tir. J?~ayi hüma,run ha~- iktidar mevkiinde kalabilen 
ü nberi ittihaz ettiğimiz usulü dennıllah bır zarara ug~m.~mış Müller triikUınetinin sosyalist 
1 ki ederek evvela bizim ta- ve muhare:ı>e donanmayı huma-

f Pd. li 1. yunun lehıne olarak devam et-a ı ın ye ım: b 1 . t . . mckte u urunuştur.,,. 
. Vak'a stanbulda Teşrınıev-
11f.elin yirmi dokuzuncu Perşem- Hük6meti seniye donarunayi 
o:te günü her tarafa yayıldı, hat- hümayunun bir kısmı tüz'isine 
1
.• a akşam üzeri Sadrazam ile karşı Ruı donanmasının vuku-

1~1 azı Nazırlar tarafından bile bulan işbu tecavüz ve taarruzu
Jı, Jyulduğu halde ertesi günkü nu pddetle protesto edecek-
8\,azetelere, memleketi tehlike- tir,,. 

bir harbe sürü.kli~en bu. ~di- Hükfımet tarafından doğru-
~ e hakkında, hıç bır tcblıg y~- dan doğruya yapılan tebliğe gÖ

ılmamıştır. Fakat 31 Teşrım- re de. 
~ vvel tarihli gazetelerde biri · . 
'logrudan doğruya umumi ka- "Alınan esirlerin ifadoıın-

k~ r "'h tarafından ve dig .. eri"Os- den ve gelen donanmadaki tor-
bı:' c. ·1 f. . . .. dil d R 

nanlı ajansı,, vasıtasile yapıl- ~ı se ıncsın~ vucu n ~~ us 

Jnglllz •mlralının kızı 

Hindistan da 

Gandhi çalışıyor 
Hindistandan bildiriliyor: -

Milliçilerin reisi Gandhi silah
sız mukavemet hareketini ba
§8I'l'Il~ için oğraşma'.ktadır. 
Her tarafı dolaşarak nutuklar 
irat ediyor. Gandhi nin şu &on 

bir kaç seınedcrlberi yanında bir 
İngiliz kadını vardır ki bu kıa
dın Amiral Slad'm \kızıdır. 
Facrkt kendisi bir ıkaç acncden
beri Gandhinin din.ini kabul e
derek onunla birlikte fakirane 
bir hayat geçinnekte ve kendi 
giymek için yünden esvap yap
makta yün bilkmektedir. 

!!!_gllterede 

Yeni misak __ .......... --
Yeni bir şekil 

aranıyor 

LONDRA, 28. A. A. - Ga
zetelere göre başmurahhaslar 
askeri rnahiyetıtcn temamilc 
tecrit edilnıŞ umumi bir emni
yet misakmm akdi imkanını 
tetkik etmekle meşgul bulun
ma4ttadırlar. 

vdnı iki resmi tebliğ görülüyor. fı.l~unun Bogaz ~eth~~~nı tor
oJ ::latta Kurban bayramının ikin- pıl ıle kapamak ıste~ı~ı ve bu 

·ı günü olmak münasebetile suretle donanmamız~ ı~'lye ayı
a etelel'in, bermutat, 0 gün in- rarak :nahvctmek fıkrınde bu

. ar etmemeleri mukarrer ıikcn lundu~ an~aşılmı tI~: Bu su-
tC ınza mezkur tebliğatı neş- retle anı bır te~a .... vuze ~z [Londra bahri tahdidi tcsli-

y e t rmek ve başmuharrirlere kalarak Rusların ıılam harp sız hat konf cranaı mihver.i şimdi 
P nunasip yazılar yazdırmak için muhasemata başladıklarına za- bu emniyet meselesinden iba-
~ evkalide olarak çıkanlmalan hip ol.an filomuz _dagılmış ol~ Herr Mililer ret oldu. İtalya, Fransa ile mut 
ı ımrolunmuştur. Bu vesile ile Rus fılosunu takıp ederek Sı- laka bahri müsavat istiyor. 
o 'Jal. Kel Efendinin baladan al- vastopol'u topa tutmuş. N ov • proğramı takip etmesine imkan Fransa ise buna razı olmuyor. 

ıgı ilhamlar ile yazdığı şu sa- rosiski 1.imanınd~. eUi petrol vcrilmiyeceği ğeçcn gün t~p- Kendi donanmasını indinnck 
ki larm mefhumu bugün ne ka- ~eı><>!'u ı!e. on dort asken .. nak- lanan ehali fırkası kongresın- için evvela emniyetinin kuvvet-
e lar müstehzi bir manzara ar- li sefıncsını •1e hububat magaza- de söyleniyordu. lendirilmesini istiyor. Ameri-
n etmektedir: lannı ve telsiz telgraf istaıyo- .. . . . .. kanın iştirak etmiye«ği hcr-
d nunu tahrip etmişOdesada bir Mullcr ka'bınesı ç,ckılm~g~ hangi bir emniyet misakının 
b "Muharebelerin tarih naza- Rus kruvazörünü batırmış ve mecbur olduktan sonra reı'Sl- fili hiç bir kıymeti olmıyaca
Y.-ında bir mes'uliyeti vardır ki diğer bir kruvazörü fena halde cü~huf" H~d~r.g ye~~~- ğını bilen Fransa ancak Vashin 
fi, nun başkalarına terk!ni bir harap eylemiştir...... Gerek !1emn ~eşkı~ın~ Herr B~n~ng ton'un gireceği bir misakı isti
rl aT.ifei vicdaniye addediyorduk. Odesada gerek Sıvastopolda e tevdı etmıştır. Herr Bru~nıng yor. Şimdi ise teımamile aske
)1 'Nakzı ahit'' aleni bir şekil donanmamıza sahilden top ate- Reichstag'daki mcrık-ez fırkası ri hayatlardan hariç bir misa-
' ılmadıkça muharebe etmemek şi icra edilmiştir.,,. reisidir. Bu fırka şimdiye kadar ktan bahsediliyor. Amerika as 

Devleti Osmaniyece bir an'anei (Devamı var) müşkil ihtilaflarda f!1"kalann keri taahütlcre girişmez. Bu 
r ;ıyaaiyedir. Huaemanıızm ihti.. arasını bularak kısmı azamı 60 iki noktayı birleştinnek zordur. 
J -sta adavette ne kadar ileri • • "" • • syal dcmokratlartlan olan Mül- · .. ' Fakaıt görülen bır fCY vana o 

ittiklerinin tarihe kaydolun- Ilı dı lcr kabinesine miızaıkeret edi- da hiç olmaz sa konf eransm 
naamı Osmanlılığın istikbali Aaıer a a yordu. Rcichstag da merkez dağılmadığıdır. Bu bir !kardır]. 
1oktai nazarından elzem görii- y .. 1 ·ı· t• • fıl"kasının yardımı olmadan ye- LONDRA. 29. A. A. _Kon-
oniuk. Entrika ile meramları- enı ngı iZ se lfl ni bir kalbine teşkili kabil gö- feram; rnahaıfilindc bu sabah 

u vasıl olamıyacaklannı ~bn- Vqhinıtondan bildiriliyor:- rülmüyo:,du: İşte b~un için ortaya çıkan, fakat henüz l'CS-
4:nn: onlara anlattığmdan nıha- t-...:1..a. • . V h·na+ Ikrr Brunnıng bu vazıfeyc da- men tccyuiit etmiyen bazı şa-

K d . d d aag.anerenın yenı as ı.""' .on . . 1 J -

t Ruslann ara enız e O- f . s· R ki L"nd vet edılmıs o uyor. yialar.a göre Akdenize mütcal-
:ıanmamıza taarruzu vukua gel- 9e ın ır 0~ 1 say ge- "" 

. çen pazartesı BERL1N, 29. A. A. _ M. lik bir emniyet ve se1ı~ct mi-
1 • • • rcisiciımhur 11' Brünning yeni kabineyi teşkil saki :akdi ıbakkmda ogılterc ~: 
Osmanlı ajansının teblıgıne Hoover'e tevd azifesini kabul etmiştir. le Fransa arasında ~apıl~ mu 

ore: etmi , bir d ••••••••••••••••••••••••••• zakerelerin temamıle hır cık-
'Donanınayı humayunun bır kırat tarafında ANCAK maza girdiği anlaşıl yor. 
mı cüz'isi Teşrinievvelin 14 yollanmış mek "EKSAN.TYA" vapurile Nevyor~ Fransız mahafili bedbin gö-
15 ı·ncı· (yanı 27 ve 28 .inci) p v.-rmi ti tan portabl . Underwood •• yaz.ı ~aki ·· cktedı·r İngı·liz mahafilin-

" neleri Amerıkadan ancak yetı~tiler. runm · 
lcri Karadcnizde talimler- Bu metku Klatçılık matba cılık Anonim Şir de ise bu mesele hakkmda her 

meşgul iken Rus filosu cvve- kıral İngiliz<; eti Telefon Beyo lu 1761 hangi bir mütaleada bulunmak 
tun talimleri takip ve ih konu n iki b (, ndertlmıştlr. istenmemektedir. Fransa ba-

l vP. dunkü on latıncı (29) yük millet ar hriye nazırı M. Dmnesnil sa-
Per mbe günü de Donanmayi sındaki dostlu dra balhri konferansında teklif bahleyin Parise gitmiştir. 

'llna. ta~rruz e~e~ek mu- ğun devam111 olunan istişari misaka Ameri- Sovyet sefiri 
cmata ıptıdar etmıştır,,. temenni etmiş- Sir Lındsay kanın istirakine katiyen ve a-

tı·r M Hoovcr lenen muarı·z m...ulunan M. Bo- LONDRA, 28. A. A. - Dün ' Vukubulan muhe!rcbedc do- · ·. ıu 
de aynı wretle mukabele et- rah ile sair azaya iltihak etmiş Buckingharn<ia verilen :resmi 

mayi hümayun tarafından . . l-buld-- Rus eef iri M. Sakolni-
. h kl p th d mıştır tir. Mümailevh, ~ devlet a- ~11 .... a eru namın a · J' ·~ koff, kırata takdim edilmiftir. 

,,, ... ___ ton"latoluk ve 700 kadar M. Hoover susuyor rasında aktcdileıcek bahri bir k 11 'Ik 
b pek ·· k Bu mülakat sefirin ıra a ı ·~---m havi bir torpil vapuru muahede :için unwı yu -

~ .. .-..~ ... ve Rus torpidola mdan bi- V ASHİNGTO~, 28. A. A_·-. sek bir fiat olduğunu söylemiş görüşmesidir. 
· mühim haaarata düç:U: etli~ ~emok~~lardan ay~ ~eclısı: tir. M. Hoover bu husus hak- [Sov_ret sefi-? e~e}ce kıral~ . _____ __.._..__ 

Fransaci':.l 

Youn'::_.plam
1 

Mecliste müna
kaşa uzadı 

PAR1S, 28. A. A. - Öğle
den sonra melbusan meclisin
de Lahey itilafları hakkındaki 
müzakerelere devam olunmuş
tur. M. Paul ıBoncour, beynel
milel emniyet ve ıselameti te
min ve tensik etmek ve Cemi
yeti akvamın alelade ıbir takım 
platonik temenniler izhar e
den bir akademi haline gelme
sine mani olmak lüzumundan 
bahsetmiştir. Mumaileyh, Fran 
sız siyaseti haricisinin gerek 
harpten evvel ve gerek harp
ten sonraki ittıradından dola
yı ıbcyam memnuniyet etmiş.tir. 
Rarikal sosyalistlerden M. Bcr 
ger Young planını tenkit etmiş 
ve bu planın Fransanın matlu
bunu tenzil etmekte olduğunu 
söylemiştir. Mwnaileyh, bey
nelmilel bankanın ifrat derece
de kuvvet ıs~ibi olmasının ma 
1i sahada bir rekabet amili teş
kil etmesinden endişe etmekte 
dir. 

M. Reynaucl Davcs planının 
Almanya ile Fransa arasında 
normal münasebatın teessüsü
ne hadim olmuş .olduğunu ha
tırlatmış ve Beynelmilel Ban
kanın tahvilat ve banknot ihra 
cma mezun bankaların bir mer 
kezi olacağını ve piyasaya kısa 
va&li bonolar ihraç etmekle 
iktifa edeceğini söylemiştir. 

Başvekilin izahatı 
PARİS, 29. A. A. - Mıebu

san meclisinde La Hey itilaf
lannm müzakeresi esnasında 
M. Tardieu, La Hey konferansı 
hakkında uzun u~drya izahat 
vermiştir. 

M. Taıdieu, Young planının 
Fransaya lkafi der~cedc t-cmi
nat bahşetmesinden dolayı ta
mirat komisyonunun ilga edil
mesinin doğru olduğunu ispata 
çalışmış, Almanya taahhürleri
ni ifa etmediği takdirde Fran
sanın Almanyaca da meşru ol
duğu tasdik edilen zecri bazı 
tedbirler .almakta serıbest bu
lunduğunu tasrih etmiştir. M. 
Tardieu, bütün fırkaları hu me
sele etrafında birleşmcğe davet 
etmiş ve bu yolda vücude ge
tirilecek bir ittihadın Fransa, 
Avrupa ve bütün beşeriyet için 
daha eyi maddi bir ati hazırla
mağı mümkün kılacagmı söyli
yerek beyanatına nihayet ver
miştir. 

Nihayet vazgecti 
PARİS, 29. A. A. - Madam 

Hanau hali hazırda müvaktka .
ten serbest bırakılacağını ü
mit etmekte olduğundan 29 
gün devam etmiş olan açlrk 
grevine nihayet vermiştir. 

[Madame Hanau kendinden 
çok bah6ettirdi. 928 de Paris 
pi yasasını altüst eden Gazct 
dü Franc meselesi ile 'Şöhret 
bulan bu kıadın sabık zevci ite 
ortak olarak bir çok mali te
şelblbüslere ginniş ve nihayet 
iflas edince ıtıakkmda yapılan 
tahkikat bu kadmın mücrim ol
duğıunu gösterdi. Madaırne Ha
nau tahkikata itintz ediyor. Fa 
kat bu talep kabul edilmediğin
den kadın da açlrk grevi yap
mıştır. Şimdi hastalandığı için 
müvaikkaten serbest bırakıla
caktır.] 

tık iyi olduğu için RU6 sefiri 
ni kabul etmiıtir. 

İtalya Hariciye Nazırı ile .. 

LONDRA, 29. A. A. - M. 
Grandi, öğle yemeğini yann 
Cheküeııs'te M. Mac Donald i
le beraber yiyecektir. Bu ziya
retin akvam cemiyeti misakı
nm 16 ınıcı maddesinin tetkikı
nı kolaylaştmnak ma!ksadile 
hazırlandığı 2l8ı0Jlolwıuyor. İn
giliz ve Fransız müt.ehassısla
rmm bu sabah bir ara a e~-

Heyeti mahsusaca 
verilen kararlar 

Ali karar heyetinin af hakk1ndaki rapo 
başvekaletçe tasvip edildi 

Af hakkında bir kanun hazırlanarak Mili 
Meclisine tevdi edilecektir 

ANKARA, 29. (Telefonla) - Ali karar heyeti taraf 
Başvekalete takdim edilmiş olan rapor ve raporda heyetı 
susaca verilmiş olan bilumum hükümlerim lkeenlemyekUıı 
dedilmesi suretile. adaletin 'temini hakkındaki teklif ve t 
ni ıtasvip edilmiş ve bu husus nazarı itiba:e alm~ak üzre 
adliye vekaletine tevdi edilmiştir. 

Öğrendiğime göre bu hususta bir kar. ın hazırlanarak ın· 
meclisine tevdi ed lecektir. 

Millet Meclisi mi1zakera 
Halı günırük rcsn1inin tenziline ait 

kanun kabul edildi 
ANKARA, 29 (A. A.) - nun rey~ konularak kabul 

Meclis bugün halı gümrük res ınıştır. 
minin tenziline ait kanun layi- Müteakıben belediye 
hasını müzakere etmiş ve tenzil nunun 49-uncu madesine ki 
aleyhinde serdedilen mütaleat müzakeresi yapılarak Paz 
üzerine İktısat Vekili tarafın- si günü toplanmak iı re iç 
dan' erilen izahattan sonra ka- a nihayet verilmi~tiı. 

Tahvilat ve Kupunlar 
---~------------~--~~ 

Maliye Vekaletinin kan1bivo müraki 
liğine mühim bir tamimi 

ANKARA, 29 (Milliyet) -ı tediye edilecegi taahhüt ed 
Maliye Vekaleti kambiyo cektir. 

mürakıplerine atideki tamimi Bu baptaki beyannamenin 
göndermiştir: sureti murakiplikçe bcyann 

.. . . nlıshai asliye:;i alınmış ve 
Turk parasmı!1 kıymetını ko- kfir tahvilat ve kuponlarım 

ruma hakkın?akı 1 n~rah.ka leketten ihracına mezuniyet 
ram~me. a.hkamına gor~ Malıye rilmiştir, tarzında bir şerhle 
Vekiletının muvafakab .olmak- za edilecek iade olunacak 
sızın memleketten tahvılit ve bu varaka bu tahvilatın ih 
kupon i~racı memnu bulunma~ na mezuniyeti natık olacak 
tadır. Bınaenaleyh bedellen K ı·k ı·k· b. 

h ·ı d"l k ·· l.k. eza ı mema ı ı ccne ı ta sı c ı mc uzre mema ı ı d 1 k .. 1 k . . . e satı ma uzre mem e c 
ecncbiyede tedıyesırmeşrut va- b kala ·f .1 tah ·ı""t 
d · h l" 1 · k 1 la an r man etı e vı a csı u u etmıyen upon ar h r d · kild be 
amorti edilecek tahvilitın su- racı a ın e aynı şc. c 
reti ihracı bcrveçhi ati tesbit e- name alm~ak ~aydıle ~arafı 
d·ım·ştir· dan mezunıyct ıtaıı caız old 1 1 

• gibi bedeli tediye edilm 
Bankalarca bu kabil tahvila- kaydilc hariçten tahvilatm 

tın ve kuponların cins ve mik~ bi caizdir. 
tan bir beyannameye rapten Bu son şekilde banka 
mürakipliğe kablelihraç bildiri- tahvilatm vürudunda mu 
leıcek ve beyannamede bunların liğe malfunat itası, icap 
bedeli memlekete bankaca dö- Bankalara tebliği keyfiyet 
viz olarak celp ve Türk paraBI- ması temenni olunur. 
na tahvil edilerek -ashabı eline MALİYE VE 

I-lindistanda bir müsliiman 
derebeyi te,rkjf edilmi tir 

LONDRA, 29. A.A. - Karaşiden ·Daily Maile bildirili 
Yukarı Pcnçap eyaletinin en nufuzlu müslüman d~ 

olan Pir Pagoro tevkif edilmiştir. Hadise o civar haHanm 
yecanını mücip olmuştur. Derebeyinin malikanesinden b' 
hin kişiyi silahlandırmağa kafi csliha ve mühimmat ile bi 
ihtilalkar beyannameler bulunmuştur. 

Cenubi Amerllıada 

Şiddetli kış 

LONDRA, 28. A. A. - Nev
yorktan Daily MaH'e bildirili-
yor: Şimali Amerikada krş gö
rülmemiş bir mülayemetle geç
tikten sonra birdenbire müthit 
bir soğuk çdanış her rtarafa kar 
yağmağa başlamıştır. Birçok 
kimseler soğuktan ölmüştür. 

Yal ruz N evyorkta, 11 ceset bu
lumnuştur. Bazı mmtakalarda 
iki metreye yakın kac vardır. 
Vasaiti nakliye büyük zorlukla 
işliyd>ilmektedir. Şikago ve 
ıhavalisindc hararet srfırdan 30 
der~eye inmiştir. 

met ha.kkmdaıki metalibini, İn
giltereyi yeni bir takım askeri 
taahhütlerde bulunmağa mec
bur bırakmaJksızın, is'afmı te
min edecek bir şekil bulmak ü
zre Akvam cemiyeti misakında 
bazı tetkikatta bulunmuş olma
ları bu mesele haldtmdaki mü
kalemelere devam etmekten 
vazgeçildiğine dair verilen ha
berin vakitsfa olarak ortaya çı
karılmış olduğunu göstermek
tedir. 

Bütçede açık var 

Dante/acıların n1Jm11gl. 
CALAlS, 28. A. A. - 30 

kadar dantelacı kadın ve e 
amele Amerikaya ihraç o 
dantelilardan alınan _. .... - .. 
resmının aııtırılmaısma 

protesto makamında o 
üzre dün şcbrin büyük so 
nm dolaşmak suretile bir 
mayiş icra etmişlerdir. N. 
yiş tam bir 9Ük\ın içinde 
yan etmiştir. 

!J,000 Jılşl 

LONDRA, 28. A. A. -
akşam hük6met tarafnıdıan 
lar kamarasında bahri 
ranstaki heyetler şeref ine 
pıları resmi kabulde takti 
3 bin kişi hazır bulunın~ 

tın 31 inci günü saat ·16 da 
rhayet bulacak mali scne}'C 
varidat ve masarif hakkınd' 
pJlan umumi hesaplar bilt. 
15 milyon İngiliz liralık bıf 
çık bulundugunu gösterme 
dir. Bu açık varidatın aza 
smdan ve ma anfm ço 
sm<lan ileri gelmi tir. BU 
ğın diğer bir rehebi de t 
reye ödeneı;ı bo~lann 
kabinedeki maliye na ın 
f ından tahmil edilmiş otaıı 
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Istanbul, 
kzm evleri 

Usküdar ve Beşiktaşta süt ve me/(tep çocuğu ba. 
açılacaktır. Kimsesiz çocuklar meselesi ne oldu~ 

etruk çocuklar hi
maye edilmeli 

Mütekaitler Aile faciası Casuslar 
nketi 

Ankaraya bir hey'et 
j gönderdiler. 

Adnan Bey nasıl 
katledild1? 

Dün istiçvabata 
devam edilmiştir Safiye Hüseyin Hf. nin cevabı -

Emanet ve Sıhhiye 
müdüriyetinde 

ne düşünülüyor 

r 1 
lnhisarlardaki müte-

kaitlerin maaşı 
Şahitler ne diyorlar? 

Hafi celse .. 
Tahkikat bir an evel 

ikmal edilecektir 
ilk şart sadakat! 

Vilayet bütçesine ço
cuklar için 

---
Yaptığınu- tahkikata göre ı· Boksör Adnan Beyi vuran Ecnebi konsoloshaneei hcsa-

inhisarlarda gulunan mütekait t~ccar .. Basıi Beyin muha~~- hına gizli vesaiık toplamak mad 
ve maluller umumiyetle ücretle : su~e dun k~labalık bir samıın <lesinden tevkif edilen dört ca
müstahdemdirler. m~v~cehesın?e devam olu.nd~. · susun dün mütemadiyen 4 ün-

Karı kocanın biribirine sa 
dahalı yuvanın temel taşıdı 

(40) bin lira kondu 

Hilmi/ v. 11/1 Rıza Beyler 
Met:rfik ve kimsesiz çocuklara ait bir bakrm evi tesisi tasav

vuru etrafında müderris Besim Ömer Paşanın nolctai nazarını 
neşretmişti.k. Besim Öıner Paşa bakım evlerinin tesisinden 
eve! gebe kadxılarm icabında iltica edeıbilecekkri yurtlar ya~ 
pılmasıru münasip gönnektedir. Besim Paşa bu suretle g~yrt 
meşru çocuk •kazanan, yahut içtimai vazi~tleri, ~aişet sevı~e
lcri çocuk •beslemeğe mani bulunan kadınl~rrn.mu~~a.at ~~ık
leri uçacuk düşüre» itiyadmm önüne geçılebıleccgını soyle-

Mütekait ve malullerin inhi- Hadı.~e .. gece"ı Basri Beyı evı- cü müstantik tarafından i11tiç- - Allo, allo. · · Safiye l 
sarlardan aldığı para maktudur. ne goturcn ve kapıyı ~!arak va plan yapılmıştır. seyin Hf. mi? 
Reji zamanında alman ücretle- k.a.~.1nı.n açı_lma·ını teı;u~ e_de~ Müstantiık Salih B. casuslar-
re tahsisat namı verilmektedir. şofobr ıdle dıger iki şahı~ınBıs~- dan lvan Setkofu istiçvatı et- - Evet Hf!... Milliyet ... 

çva ın an s?nra Baı;n. e~n miştir. Evvelce dinlenen lvan Anket için iahatsu edecektik •• 
Tütün inhisarından alınan k~yı ı pederı ~aha B. dınlenıl: Zibzof da arasrra odaya davet . 

ücretlerin maaş olmayıp tahsi- d!. Baha B. ıstiçvabında dedı edihniştir. Bundan iki maznu
sat olduğu ve bu paradan aida- kı: • nun müvaceheleri yaplğı tah 
tı tekaü~iye namile .. bir para a- -. «~ız~n Nevzatı BaBn B. min edilmelctcdir. 

Telefonda ancak il§itilebilen 
bir ses cevap verdi: 

lırrmadıgından tekaut maaşları- ve aıles1run mu'"temadi lsrarlan Tah"-'k tın ·· ti ikmal 
k ·1m · · · b k'I "ı a sura a e-nın esı emesı ıçın aşve a et üzerine verdim Fakat krztIIl ge a·1 k _,_ b" l h 

ı k ü A k . . · . ı ere evı ..... ın 1r an eve rna e temas etme zre n araya I çınememış ve annesine şıkAyet it d"" ı lmakt 
bir heyet gönderilmistir. emeye tev ııne ça ışı a-

drr. 

- Yamı Hilftliahmerdeyim. 
Safiye Hf. yi, ertesi gün pek 

sevdiği el işleri dairesinde kü
çük bir broderi yastık başını ta 
rlf ederken buldum. mektedir. 

Bu mesele ve Besim Öıner bir başka müessese vücule ge- Halbuki müvazenei umumi-. Kcndiainden bahsedilmesini 
paşanın noktai nazarı hakkında tirsin, getirebilsın. yeden gerek mülhak, gerek hu- Kömür deposu nerede 
ne du··şun·· dügu" ··nü anlamak üzre Maamafih çocuk meselesi hiç susl bütçe ile idare olunan ma- 1 k? istemi yen Safiye Hüseyin Hf. l 

yapı aca • evvela biraz tereddüt ener gibi · 
Emanet muavini Hamit Beye ihmal edilmeğe gelmiyen bir hallerde maaşla müstahdem o- oldu: ı 
müracaat ettik. Hamit Bey di- memleket meselesidir. Vekalet !anların tarihi tayinlerinden iti Şehremaneti, bir kömür deposu ı 
;yor ki: bu bahse çok ehemmiyet ver? baren maa•lan tamamen kesil- tesisi için tctlrlkat yapmq, fakat bir - Bana sormasanız olmaz, 

k d. mektedir. Her hangı· dairede çok aebeplerden dolayı buna imkAn mı? Hem ben başkalannrnkin-
"- Metruk rocuklara malı- me te ır bulunamamı'tır d f l .. li b"l" · ' 

3 yevmiye ile çalrsanlarrn maas . .. en aza ne soy ye ı ınm. , 
sus olmak üzre Darülacezede Vilayet idarei hususiye büt- . Emanet deponun Ü5küd~rda Pa_ııa Fakat, o kadar ısrar etilin ki 

· · ki ve tııhsisatlan kesilmemistir. ı an d Ah k d ı a ettir • 
bir kreş vardır. Bu kreş halen çesinde bu sene ıçın çocn · ara lnhisarlarda maaşla müstahdem ~~k ~fye~i~ı'~!ir. 'kö~~rad~posu in: nihayet m':1_tlaka bir ey söyle-
faaldir ve emanet bütçeı:inin bu mahsus olmak üzre 40,000 lira şaatma ait te ... bbUslere, Muhiddin mek mevkimde kaldı: 

talı · t ardır Bu para ile üs- olanlara maaslannm kemakin .-
günkü vaziyeti değıl yeni tesi- .dmsa İv b ·1 v Be ikta ta tediyesi için Zati !erine vekilet ~tı.:~;~':,ı;'.'dan avdetinden sonra . - Bence, dedi_, izdı.·vaç bah-
satın vücuda getirilmesi hatta kti ar, !ltan u e ş ş ten h ü b" ı ·ı · ' d 1 k f l Jd • • s·· kt cug·u bakrm en z ır em r ven memış- ,, sın e ev enece c;ı t enn o ugu 
bu kreşin tevsiine bile müsait " ut ve me ep ço. . 1 tir - kadar ana ve babanın da muva-
değildir. 1 

evi» namı alt~da üç dıspaııser . B srı Bey p ofeso·· r Bergstra"'se fakatr $<\rttrr. 
B . ö .. j acacağız Bu dıspanserlerde her 1 te bulunmuş Nihayet mesele- r .:ı. 

at es::d me~~sanın/~utaj.e 1 branşta mutahassıs etibba bu- Darülbedayi' de yi bana açtrl~r Basri Beye tel- "Münich" darülfünunu ls- Gençler, yaşlarının icabı, bi-

k. ınl ı ? ub11!k· k bayı·a ati.ı alın kı- : lunacak ve kendi mıntakaların F h • grafla ... mür~caat ederek gö- 1 lam Akvam lisan ve me<leniy. raz fazla hislerile hareket ettik 
ır enn tat 1 a 1 ıye a - da süt e mektep cocuklannın e ım gecesi.. .. . 1.. d !eri için her eyi derin ve etraf 

kında bir ııey söyliyemem çün hh' ". . _. 1 d rul ?IDemız uzum.unu y~z ~· r yeti eri müderrisi meşhur Türki- 1ı muhakeme edemezler. Ana, 
k. tki' tın d" y 1 ' b sı ı vazıyetlerını kontro e e- şırn var t<'hriren göriışelım 1 yat AJimi profesör Gottel Ber-

Saııye Huseyın HF. • 

İngilizlerin dediği gibi 
zaman "Loyal" olmak lazrmd 
A kta, izdivaçta, vazitede, 
her türlü rnünasebetlt.,.d ıla , u te < e e ım. anız u k · B kl eli D .. " baba elbette çocuklarının saa-

fkrin meydana çıkarılma . . ce 1tır. u cocu ar ya span- arülbedayi artistleri her cevabım verdi. Bu, 'bence rnum- ı gtrasse, bazı tetkikat icin İs- detini di.i ·üneceklerdir. Fakat, 
E·~~net hu""tces· . k sı ıçın s~r erde, yahut evlerinde. teda- sene olduğu gibi bu sene de Fe- kün olaınaooı. Kızıma bir avu- tanbula gelmi tir. MüşariJnleyh ma sadakat.. e 
~·~ ının ço genış ol vı altın al ki d h · · h bu. eski tarzda izdivaç demek . . 

m 1• - . . . a maca ar ır. ım gecesı azırlamaktadırlar. kat tutarak talak davası için {1915 den 1918) e kadar İstan deifüdir Eski izdivaclar, çiftle - Kızl~rnnız, şırndı en t51 azrrndır. ~ımdılık ;:apıl~- Budispanserlerin çocuk vefi- 31 Mart Pazartesi gecesi Tepe- l}1Bhkemeye iiraca,aıt i.k. bul darülfünununda umumi !in- ri hiç 1 ;r vechile tatmin etmez 1 yade hangı meslek er!)abını t 
ca §ey Emanetın bu. kabı! mu- yatı üzerinde faidcli bir tesir Y!1 ba§!Ilda İ. G~ vın (Bir ko- Ölen Adnan kardeşimin oğlu gurstique ve elsinei samiye kür bazen de oniann felaketleri!~ ı cih ediyor?. Bunu şimd'· kı 
~ı;~e~t~ ~eyd~na get~rmeğe ka~ pacağı muhakkaktır. Jur. Elimde v~ krzımla bent- süsilnü işgal etmiştir. neticelenirdi. dar tetkik etmedim. Ailem bel 
ır ~. a,,e ge mesını temenru Dispanserlere ait projeleri ber büyümüştU. Her zaman e- · Dr. Bergstrasse geçenlerde z l1 tü k k d 

1 
bil ü vaktinde evlendirdi"ti i İT' es 

etme tır. Sıhhiye vekaletine gönderdik. vimbıe gelir giderıdi." İstanbul türkçesi hakında mil- . .?va 1 ~ a. ~n an, t n sen bu gibi şeylerle meşı;..ıl 0 
Sıhhiye müdürü ne diyor?. Tasdik edilerek iade olunduk- İkinci olarak katil hadisesi- him bir tetkik neşretmişti. El- ~m~nce geçınecegı adam hak- cak vakrt da bulamadım. 

. 
Diğer taraftan İstanbul Sıh

hiye müdürü Ali Rıza Bey ço
cuk meselesi hakkında diyor ki: 

tan sonra dispanserler teşkil o- nin yeğane şahidi maznunun yevm anız hakkın<la bir eser ha ' ~n ? ~vlen~~de'l evvel vazıh 
lunacak ve haziranda faaliyete baldızı Nüzhet H. dinlenildi. zırlamakla meşguldur. İstanbu- t ~t (~~)r sahıb~ ol:.nazd~. meııe-
geçecektir." Şahit vak' ayı anlattı: la geli~i bu yeni esere dair bazı y~şın a ır a am. 15 

Fakat kısaca söyleyim: Bı a 
koca herhalde bir meslek sahi 
bi olmalıdrr. Çocuk yuvası - Kapıyı yabancı bir ses çal- noktalarin tetkiki icindir. hai~nddaedb.':. kız 31bl!yorldu .. b~er-

d Batı d arda idi PO&ta- a e ıgım gı ı va nrz ır ta 
ı. 3~ ~nn E~i~tem e ı firara ait müstantiklik tahkika rafın muvafakatı kafi değil. Ta Safiye Hüseyin Hf. b u~da 

fi~:~~r il!~la iç~ fırladı v~ tı nihayet ~u~?ş~u~. ~- mcı is- ~feyn de biribirini istemeli<lir. sonra bahşi çocuk Hilalı:ıhme- . 
"- Besim Ömer paşanın. fik 

ri daha geniş bir projeyi ihtiva 
etmektedir. Maamafih bu tasav 
vurun emanet bütçesile mevkii 
file çıkarılabileceğini zannet
r-.., . Ben, şahsrm itibarile, 
memleket sıhhatına yarayacak 
her nevi teşebbüse taraftarnn. 
Fakat zannetmem ki, emanet 
Darülacezedeki kreşe ilaveten 

Himayei etfal cemiyeti, ço
cuk yuvası yapmak maksadile 
Saraçhane başında Arnıcabey 
medresini almağa karar vermiş 
tir. Himayei etfal cemiyeti rei
si ve müzeler mildürii Halil F 
tarafından medrese cok rnuva 
fık bulunmuştur. Medrese asar 
atika cihetinden de çok kıymet-

t b Ö"silme dayadı tintak hakimı hır ıki gune ka- Bır yuva kunıluyor. Ru yuvayı rine çevirdi ve anlattı anlatt 
a ancayı g g · · · k k 1 bl "b" 1 · · b " · t . d d üzerine evv IA dat karamamesını yar.aca ve uran ar n ır ennı e~enmez Bellı baslı fikirleri olan her k t 

. stım a un_ ag" abeyım" Aed- .mes'ul olanları mahkemeye ve- !erse o yuva pek çabuk bozulur .. tür sahibi kadın gibi mütema 

Yalova 
( Birinci ~ahifedcn mıbad ) 

kürt, manganez, ve sair kalevi 
emlah uzviyet hilçeyratının ha
yat faalivet"ni tembih hassaları
nı haizdir. Bıı "" :ı<le Yalova, 
aynr zamanda mhhat ve tedavi 
yeri oluyor. Kaplıcalarda her 
türlü tesisatı ile mükemmel bir 
sılihiye teşkilatı ihdas olunmuş 
tur. Te. avi için kaplrcalara ge
lecek kimseler, evvela mütehas
sıs doktorlar tarafından muaye
ne olunarak lüzumuna göre 
banyo, duş, ve sair suretlerle 
tenavi edilecek ve icap ederse 
elektrik ziya, masaj gibi rniha
niki tedaviler de beraber yapıla
caktır. Darülfünun kimya. he
:Yetinin raooruna göre kaplıca 
sulan, Nevrasteni, kansızlrk, 
hünyevi mafsal hastalıkları, 
1'1akris, romatizma, mevzii ve 
uınumi sismanlık, intani mafsal 
ha.~tahklan sivatik, asap ağrı-, . ' . 
ı,· n, ınme-ler, cilt hastalrklan ~ 

. );r rok hastalıklara pek nafi
dı~ 

Yılov~ otel ve 'caolıcalannda 
t :ılt bir •ıırire tııtb'k edilerek 
() B ı ta'ife tesh"t olunm ·~tur: 
. 'e~1er dört sınıf Ü.7.erinedir. Bi 

• c.~ 'Jln>fta iki k; 'n\n bir ı;ece-
111 ~creti azami 15 lira, ikinci 

'lr•: ta a_zami 6 lira, üçüncü sı
rvo~ 4 lıra, dordüncü sınıfta ka 

ır .başına 125 kurııstur. 
5, ı~f0~ sınıf yemek bir günde 

ll~Ylicı. sınıfa 3,5 liradır. 
baıı , k havuzda 25 kuruşa 

0 YaPrlabilecektir. -

lidir. ı 

Cavat Han 
Birinci sahifeden msbat 

Halbuki İstanbula gelen ha
lıların alıcıları Türkler olmadı
ğına göre, bu işi tamamen ser
best brrakmak iki memleket için 
de çok istifadelidir. 

Halılara bilhassa Amerikada 
çok alıcı vardır. Türkiyeyi 913 
senesinde görmüştüm. 

O zamanlara nisbetle c;ok de 
ğişiklik ve terakki var. İranlı
lar, Türk milletini biraderane 
bir alaka ve muhabbetle sevmek 
te ve faaliyetini dikatle takip et 
mektedir. Türkiyeyi kurtaran 
büyük dahi Gazi Mustafa Ke
mal hazretleri bütün şark için 
rehber ve nürnune olduğu kana 
atindeyiz. Bütün İran, Büyük 
Reisinizi yüksek bir sevgi ile 
yadetrnektedir. 

İran, süktinet İtinde çalr;
maktadır. Yeni kırahn iş başı
na geldiği zamandanberi geçen 
beş sene zarfında İran 100 se
ne kazanmıştır. 

Ümit ediyoruz ki, şimdiki !a
ralın idaresi altında 20 senede 
İran Avrupanın en iyi memleket 
teri gibi olacaktır . 

İranda içtimai hayatta taas
sup yoktur. Bir kanun olma
makla beraber istiyenler şapka 
giymekte serbestir. 

Zevcinin muvafakatı olmak 
şartile peçesini çıkaran ve apka 
giyen kadmlar vardır. . Ya~aş 
yavaş şapka iksa edenlenn mık-

fehlm. Bey 
medi) isimli adaptasyonu ile 
Naşit Bey tarafından bir per
delik bir komedi oynanack ve 
müsamere üç saat devam ede
cektir. 

Gümrük mütarekesi 
Paristen yaııhyor: - Cenc

vrede toplanan gümrUk müta
rekesi konferansı nihayet hul
duğu cihetle buraya ıwdet eden 
Fransız murahhası M. Flandin 
Fransarun tıu konferarvıtan 
memnun olduğunu eöyleditken 
sonra ticaret muahedeleri için 
yeni bir konferan11 aktedileıce
ğini söyleml§tir. Devletler a
rasrnda başlıyacak milzakera
tın tarihi kat'i surette tcsbit c
dilmemiştir. M. Flandin bu mü 
zalı:eratm Avrupa piyasaısmı ge 
nlşletmek neticesini vereceğini 
~~ylemiştir. 

tan artmaktadır. 
Yeni harfleriniz, Türkçeyi 

kolay öğrenilen bir lisan haline 
getinniştir. Fakat lranda henüz 
bu tarzda bir inkılap hareketi 
yoktur. Memleketin imarile 
meşgul olan kıra 1 hazretlerinin 
şimdilik bir Avrupa seyahati 
yapmak tasavvuru yoktur. 

İran Türkiye sefiri Funıgt 
Han, mezunen, Tahrandadır. 

Sefirimiz, iki memleket ara
sındaki muhadeneti takviye ile 
meşgu~dUr". 

anneTn ve son·- . Ö d"ği . .. ' 
nan yetiştiler. Basri B. Adnaru recektır. ğrcn ı mıze gore - İdeal bir erkeğe gelince 1 yen çalrs~a~t.an zevk ~l<!•f:~ n 
görünce sil.Ahını ona çevirdi ve yukarıda, ayrı bir katta bulu- böyle bir erkek, herşeyden ev- l kadar bellı ıdı. Son saz erı :ı 
iki el ll'tes ettJ, Bu esnada ağa- nan Hay~amı firarın ~a~ ~ld~ vel pek sadık bir adam olmalı· 'oldu: 
beyim bağırıdı: ğ~ ~ata bılShare na~rl ındit;~dı- dır. Sadakat aile kur, luşunda, - Alkolla mi.i~adelc ... Fa 

- Ba11ri beni .lrahbece wr- ğı bı~hassa şayanı dikkat gorili tem~! taşı vazifesini görür. İde kadınlara yardun. Çocuk hil 
dun Sonra onu altına aldı ve mU$tilr. al aıle kadını da erkeği gibi ve ahmeri. . • Umumi hıfzı< ,ıh 
mtkaaele başladı. Poli.~ler gel- Halit Fahri B. in davası erkeği kadar yuvaya sadık ol- İşte benim en tatlı meş{!'ale!e 
di ve yakaladılar. Ablam hiç Şair Halit Fahri B. tarafın- malıdır. rim.... M. SALAHADDİJI 
bir defa Adnanla sokağa c;rkıp dan Dariilbedayi mecmuası 
r "''ı: ı Ar " mes'ul rnildilrU aleyhine açılan 

Son olarak maznunun karısı davanın tahkikatına niln de de
Nevza.t H. dinlenildi. Şahit di- vam olundu. Müstantik yazının 
yor ki: hedefi ve ne manaya geleceği 

_ «Basri Beyle ahlaknn ve hakkındaki ehli vukufu dinle
fi'ldrlcrlm uymıyordu. Çok asa- rnektedir. Diln bu cümleden ola 
bt Mi. . . rak muharrir Hüseyin Rahmi 

Miiteferrlh H. - -- 1 Fransız S~firi 

Evkaf· 
---·~ 

iM. de Chamb.;un mem 
leketimiz hakkında 
bir nutuk söyledi 

- -- --Maznun vı:killeri bu şah.idin B. istlçvap edilmiş ve yazı hak
hafiven dinlenilmesinl istedi- kında kanaatı sorulmuştur. 

Layiha Df1 vlet 
şurasına verildi 

Evvelki giin şehrimizdek: • 8 • 

Evknf asri şekilde mai dolayısile Fransız Sefiri M "t\ ler. Mahkeme iddia makamının Matbuat davaları 
mlobini kabul ederek hukuku 
umumiye davasına ait şclıade
ıtin alenen cereyanına karar 

ıslah edilecek Fransız ticaret kulilbün!in içd •la 

verdi. Şahit dedi ki: 
- Uzun evlilik hayatında bir 

gün bile rahat g~inemedik. 
Bana hic; bir _.man Adnaru 
knrkandığmdan bııheebnernf4-
ti.' 

Hal'buki şahit ilk ifadesinde 
beni Adnıından ve hırttl baba
sından kıskanırdı demiş. Reis 
bu te:ıada işaret etti. Şahit son 
ifadesinde i9nır etti ve dedi ki: 

- Umumi surette kıskançtı. 
Fakat Adnan kardeşimdi. Böy
le olmasına Tllğmen bir defa 
bile gemıedik. S~ ~asri B: 
ile geçinememeınızın hır sebebi 
de. . . Şahit bu sebebi alenen 
söyliyemedi. Maznun vekilleri 
de bazı mahreın cihetlerin tc
mamile tenevvüril için hafi ta
lebini tekrar ettiler. 

M2hkeme talebi kabul ede
rek davayi hafiye tahvil etti. 
Firar hadiaui tahkikah 

Tevkifhanade vukua e"len 

Yarın gazetesi aleyhinca- __ _ de Chambrun bir nutuk irat et-
çılan davalara dUn devam edil- Evkaf kanunu liyihaoı Devlet Şu- miş ve Türkiye - Fransa arasıll! 
di. EvvelA Akbaba gazetesi ile ra11 ~imat dair~d tara!ından ka- da geçen sene aktedilen ticarej 
birlikte açılan rnUstehçen reairn bul edılcrek heyctı umumıycye tevdi h d . · tn ·· t ti le-i 
neşriyatı davası görüldü. Yu- edilmiftir. mua e esırun uspe ne ce 
suf Zıya B. resmin bir Avrupa Yakında mllzakereıdne batlanacak rinden bahsetmiştir. 
mecmuumdan iktibas olundu- olan bu Iiyiha,_ mutah•~- M. Lenan SefirTürkiye gibi büyük zcngiıl 
ğun. u ve rıplaklığm Garp "!~ tarafm~ .teklif edtl.difi veçhile ~ti: servet membalanna malik b~ 

,. a ~- tlln lılcnnm aıd bir ıdanye tcvdilnı eml k t · · kA b" halka 
mlnde taammOm etti.tini söyle- ı.tlhdaf etmektedir. ın e e ın, azını .. r ır 
di. ve memleketi terakki yolwıa ~ 

Yamı velıcill ise resimde Ajana binuına ablan türen devlet adamlarına mallJıı 
müstehcen mahiyet olmadığını kartlar olan bu memleketin a§ikir su. 
ve bunun ehli vukuf tarafından lmıirde Anadolu ajanıuna meçhul rette geçici olan bir buhrandan 

bir ph11 tarafından muhteviyatı çıkması lc;in behemehal bir yof 
tesbit olunacafmı söyledi. Malı yalnıs resimden ibaret olan Uç kart b 1 ğmd .. h di!m ,..ı 
keme Yusuf Zıya Beyin mcçmu atılmııtır. ~ ~~I . 8 1:1 şup e e em.i 
asını aslını getirmesi ve Yann Ajanı daireli erkim gece geç va- nı soy emıştır. 

kit vazifelerini terkettlkten sonra bi- - • 

Fransa - Mı ır 
gazetesinin de ehli vukufu ta- nada kalan odacı ve müvezzi anıu:m 
yin için 5 nisana talik edildi. bir taham merclivenlerden üst kata 
Tütün inhisarı müdürü Behçet çılrtt~ını görmUgler. Meçhul tahıs,mU Fransa ile Mısır hükumeti 
Beyin açtığı dava Usule alt nok vezzı ve odacılarla karıtla§ınca ge- a md . b" . . • 0 riye d!!nmilf, çıkıp gitmiştir. Ta& • a .Ye:'ı ır tıcaret ıtılrtf 
sanların itmam edilmediği için Odacı De müvezzi bu halden 9Up- aktcdılmı tir. 
itmamına talikan sukutuna ka- helenerek ap.ğıya inince merdiven ~-"!!!!!i!ııiiıiOiO._ __ ~,.,.,-~~i 
rar verildi. Musanna neşriyat başında üç kart görmU§ler, üzerin- tutan ilci el reami, diğer tar fta 
davasının evvelce mfidafaa11 deki gekillere baktıktan sonra bunlan kırmızı renkte gilneş tuaları va 
yapıldığı için kararın diğer da- aaklaml§lar ve ertesi aabah daireye Bunların komünist cııeri olduiu 
valarla birlikte tefhimi ıçı· n ta gelen ajana erkinma göstermitler- kında kuvvetli bir ~ varda'. 
• - dit. flyetten polla mlldUrü haberdar 
!ık olundu Kastın bir tarafında yckdljerinl miftir. Talıldlıat ya...-.Jrtas 
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30 MART 1930 
.REHANE - Ankara caddesi· 
IO Telıı:rııf adreıi: Milliyet, ı .. 

Haraket ordusunun İstanbula gelişi ve ahşı _ Hiç olmazsa zararı var 
Cehil ve irticaın bastlrıhşı - Giinlilk Serveti İyidir, hoştur, kimseye zara-

F .. k k p iA l • • n yoktur. Ylahut zararı yalnız ununun te rar çı ışı- ecr t nın ılk doğuşu kendisinedir. Hazret, !Af değil Sevgililer! 

hakkı 

46 ıncı haftanın 1 incilıği 
Feyziati Lisesinden 263 Nezi 
Hamdi H. kazanmıştır. Yazı 
şudur: 
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T- ki "h" · cak ıanı h ı ı her akşam bir binlik devirir. ur ye tarı ını yaza o ar j mu arrir erile " ttihadı Muhamme-Telolon numaraları: 
ıtanbul 3911, 3912, S913 

31 Mart vak'aımın elbette bütün in- di,, cemiyetinin kodaman•---- sak- Geçen akşam arkadaşlarla bera Ş ..... ._ b · i ermin yazı masasının başı-celiklerini ve veaikalannı ortaya ko- !anmak nöbeti 11e!rni,ti. Yeni gaza- er ıçt kten sonra meyhaneden 
yacaklardır. Çünldi bu vak'a Türk te ıahibi "Abdullah Zühtü merhum çıkmışlar. YUreği yanıklardan na oturmuş, pembe dirseklerini 
inkılabmda mühim ve tehlikeli bir ve ikdam sahibi Cevdet ~Y Pren• birisi demiş ki: sumenin üstüne dayanmış, ya-

Karısı surati bir karış asmış 
oturmuyor mu? ... 1 

'1.ı 

~"' 
BONE "tJCRETLERI 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruı 800 kurut 

dönüm hareketi idi.23 Temmuz 1908 Sabahaddin lıtanbuldan .. vuıtular. _ Şu yanunızdaki tul"§Ucuya kut tırnaklarıyla sarı dalgalı 
de batlıyan inkdabımız 31 Martta Sanki bir meddü cezir hareketi olu- saçlarım kanştirarak düşünü-

- Ne o Neriman, selam, sa
bah yok mu? .. 

- !! .... 

"Bu haftanın en mühim ha 
ri kadınlarımrzın siyasi hakla 
nın verilmesidir. 

1 ığı dehıetli bir darbeye uğraıruftLBen yor ve haaırlanıyordu. girelim de birer bardak turşu su -Yahu sana söyliyorum! Bu 
1 

· ı· yordu. bu müthiş vak'ayı latanbulda gör- Artık b" . ha l"k yu ıçe ım. 
düm ve ya§adım. Hatıralarım ıade durmas ıkızım mdat •1nı7nMa ayt Bizim keskin ak~arncı itiraz Bugün keyfi yerinde değildi. 

· b ı·k d k mi ı 1 ya famaz 1• artta " Fevkala~d a k 1 rd C l mat uata taa u e en ısı ara a t- kapad·"'-- • S ti" fü" etmiş: e c nı sı ı ryo u. a-

750 .. 1400 .. 
1400 " 2700 .. 

halin ne böyle? . 
- !! ... 

Geçen hafta B. M. Meclisi 
de münakaşa edilen Belediye! 
kanunu kadınlarımıza beledi 
intihabatma iştirak hakkını v 
mişti. Ankaradan gelen son h 
berlere göre bu hak daha vil 
bir şekilde tecelli etmt>ktedi 
Kadmlanmız meb'us intihaba 
na da iştirak edeceklerdir. 

. · K d. · d "h azmak "ktid ... ~ yevmı erve nunu kılın · · b" k "d ize l k . ·ırn tir. en ımı e tan Y ı a· 6 Ni .. ada tekrar çıkardık. Çok a k - Turşu suyu .. turşu suyu .. nmın SI ası ıçın ır ço cı -
. en evra gen ven ez nndan çok uzak sayarım. Matbuat lı"ıanla L.__ hl" K V"" çı:t dm · ill~ ah d1 sebepler yok değı"dı" 
· az hatıralarunı sade matbuat etrafında ........ ce_ !.n ve ur~.u . uı a- eış all yahu. · · 

- Allahini seversen Neriman 
Kuzum ne oldu? .. 

! Ul ,ti ger>n nuahalar ıo kurugtur. 1 k 31 Ma k' .. d .. ya yaraıır diltuncelerln muthif teh- Bunu da adeta iş gu··ç edindi- Evvel! yağmur yağıyordu. 
•- 0 ara rt va ası ıçın e yu- likel 1 · ak d"ktilk 6 NI S · b" k · f' l 

ıir <ete ve matbaaya ait i!1er için rütınek için bu ihtilal ıünlerini bir d t~-~- .. ~ar • 1?. ·d .. n. niz ! Hem size sorayım bu turşu anı yen ır ço mısa ır er 
' h"l" k 1• 1. a ........- sıy1111 ro une at an gaze- gelmiş gı"tm' k f ş· m· t" : ar· dllriyete müracaat edilir. az u asa etme azım ge ıyor. teınlzi ünl d k' .. h 1 k suyunun vücuda faydası ne? ış a ası ış ış ı. 

Bu ana kadar sakin 
genç kadın birdenbire 
kalktı ve başını hrrçm 
salhyarak haykırdı: 

oturan 
ayağa 

hırçın 
ı . 1 n ° 11 er e ' nuı 11 arı ço A Salesen parası vardı. Bu pa-
. ılıı' .etemiz ilAnlarm mea'uliyetin lhtil.il 31 Martta çıkmıttır. Salıya rağbet görmüttil. Tanin, .Şurayı Um- rkadaşlanndan biri dayanama 
' in J kabul etmez. tesadüf eden 0 gün ittihatçıların çok met ortadan kalktığı gibi Yeni ga- mış: raya yeni yeni mahalli sarf bul 
· ka güvenerek Selanikten getirdikleri z!'te ve ikdam dahi sus~uttu. Serbeo- - Bunca senedir rakı icersin mak icap ediyordu. 

- Bana kuzum filan derneğe 
selahiyetiniz yok Beyfendi. 

-Neden? ... 

Hükmetimizin bu kararı me 
leketimizin her tarafında muhi 
bir memnuniyet tevlit etmişti~ 
Bilhassa biz kadınlar muvaffa 
kiyetli bir muzafferiyet kaz:ın· 
mış bulunuyoruz. ~ 

beyaz geçe külahlı avcı taburu ef- tı, Volkan artık ate§ püsldlremez ol- demiş, şunun bir gün f;ydası Rabian kokteyli bitmişti. Ha 

'.! ııaaeıı n GharV.,N.t Kenü çBok A6 V•nA•• radı etraflarına bir çok kalabalık mu,tu. mi sen, sadisen .. iıh .. ilh.. cam daha toplayıp erkenden Sultanah- Ben o tarihte Ayııstafano•ta (Ye- var mı diye dUşiindün mil? Haz-
tt. d"ğl h sıkılıv. ordu. Patlıyordu işte. met meydanında toplanmıılar, sil.ilı tllköy) oturuyordum. Taliin bir cil- re n ver ı cevap oştur: 

ı-1 al ece idi. Bugün rüzgtr poy· lar atmı9lar ve sonra mızıka çala· vesi olarak benim oturduğum bu - Doğru söyluyorsun amma Tekrar saçlarım yumuk par 
'· ıirİ 1 cek, havı kapalı olacaktır. rak Yıldız ııarayma gitıniıler, orada köy 1909 da çok mühim itlere ve ta- demiş, onun hiç olmazsa zararı maklanyla taradı dağıttı. Sonra 

-Kuzum, camın, şekerim di-
ye siz Selma Hanıma hitap e
din! ... 
~ Selma Hanım da kim! 
Bu sefer Neriman büsbütiln 

horozlandı. Burun deliklerinden 
soluyarak, ağzını tos toparlak 
acarak cıyak cıyak bağırmağa 
başladı: 

Esasen itiraf etmeliyiz ki, 
. e "Padişahım çok ya,..ı,, diye bağır- rihimldn vak' alarma sahne olmuştur. var 1. •• birden bire gözü önündeki tele-
-~ leİ rJ makla iıe başlanııılar, Harbiye na- 6 Nisan akıama doğru Rumeliden Kulak misafiri fon rehberine ilişti.Rehberi aldı 

Türk istiklal ve inkılabı yalruıı 
erkeklerin değil ve fakat kadın 
ve erkek • her iki unsurun _ ga· 
yret ve birliğinden vücut oul· 
muştur. 

• ı ~ - ~AJ zınnın ve İttihatçı reislerin kaldo-ıl- gelen Hareket orduıu piştarları A· .., .,,.,,,....,0 ,m,,,,.,.,,,, .. .,.,,,,..,,"""''r-- açtı ve mavi nazarlarım bir sü-
"i ;ı masmı istemişlerdir. Bu hal bizim yastafanosa gelip i11al eylediler. 
i'rjtl _ ICLE , .\· tarihimizde tekrarlandığı görülen Mecliıi meb'usan Ayaatafanos kulüp Yenlneşrigal rü aboneler içinde gezdirdi: 
l 11,. --====•---•·- yeniçeri isyanını ve "iıtemezük!,, salonunda içtimaa batladı. Ve millet Mushsin Kerim Bey ... 
'' ar'' bağınılumı çok andımu§tı. Abdül- vekilleri lıtanbul hükumetini tanımı- Gazi Mustafa Muhtar Kemal Bey - Beyoğ-
-~ .. ~{<orya bataklarında bamit 1898 Yunan muharebesinde yorlardı. ıu Selam sokağı 9999 ... 

1 1 ı a zafer kazanan Müıir Etem Paşayı Hareket orduau akın akın geli- K 1 Telefonu actı: 
,ı n~ :ma günü Taksim stadyo- Harbiye nazın yaptıktan sonra isyan- yor, asker toplanıyordu. lıtanbulda- em 8 _ Matmaze·l Beyog-lu 9999 ~ cılar latanbulıı geçerek Meclisime- ki azgmlar sinmlılerdi. 10 Niıanda 
'<i:} 'a iki futbol maçı seyrettim bu .. nda mebuıları kaçımuılar, da- Topkapı kıılasrm Hareket orduıu Kıymetli ediplerimizden BUr- Neresi? .. Muhtarcığım sen mi-

r ''·'.s~/le harbi umumide Rus or- ha evvel yazdığım üzre Adliy~ na- itıral eyledi. 11 Nisan Cuma ııilnü han Cahlt Bey, Reisicümhur sin? ben senin Selma! 
· · a• mm düştüğü bataklığı bi- zırı Nazım Pa'!'yı kat~etmitler, ordu lıtanbulu taraf taraf zııptetti. Hazretelrinin hayatları hakkın- Der demez telefon birdenbi-
~ !ıe ı örmeyenler için cidden şa- Trablus • Şam meb uau Emın Aralan Babıili ele 11eçtl. Babıiliye kartı a- d gU l im1 . . h . d k dı 
1 f B.yi llldUnnüıler ittihat Cemiyeti- tılan bir ka t · . n-b-"' . a ze res en ı tıva e en re apan .. 
- :i: iikkat bir manzara teşkil ' ç op mermm, ua ıaıının b' ki · · Bilyilk Eyvah!. . Fe!Aket .. Telefo-
·ı. 

1 
rdu. İlk maçı idare eden nin gazeteleri olan "Tanin,, n kartmndaki eski matbaamızın k.,. ır tap neşretmiştır. 

r "ŞOnıyi ümmet,, 11azetelerl ldareha- narlarına sürünerek matbaamıza ıe- Gazinin bir tercllmei halini ve nu Muhtar Kemal Beyin kansı 
f ılı fi Fenerli aslan avcISI Sait nelerini yıkmıılar, Divanyolunılakl refli tahripler yaptı ve bunlar olur- ayni zamanda muazzan eserinln açmış ve Selma ismini duyar 
· :a . Çamur içinde muttasıl kadınlar ittihat kulübünü harap et· ken yevmi Serveti fünun basdıyordu. bir tarihçesini ihtiva eden bu e- duymaz ahizeyi şiddetle yerine 
l;ü. bu delıkanlıyı ahpaplan ıniılerdl. lı bundan s!'~ra eski tarih- Boyle tehlikeli g?nlerde gazeteınl ser, mukaddes mUnclmizin genç koymuştu. 

, ı·ı < eri zaman: !erimizde oldufu gıbı derhal koyu yazmakta, Ye tertip etmekte arkada§• liği t-L-"J l . 'Ik gU Un Muhtar Kemal Bey filhaki-
taa11up ve kara cehil tarafına dön- larım çok cesaret ve hamiyet gös- • wuıı sene en ve ı n 

ı · 1 • ; Bak, çulluğa suyu nasıl müı, gelen geçenin kolalı gömlek- tenniılerdi. Ben Ayastafanoıta otu- denberi TUrkiyeyi kurtarmak ka evli idi. Güzel, enfes bir ka-
·a.ı 1 di d 1 B d ö,ıı. )erine kadar kanımağa, bu "Frenk ruyor, orada Meclis toplanmalarında maksadına matuf olan faaliyet nsı vardı. Muhtar Bey bu mini-

~ ·iL · yor u ar. un an 6 - gömleğidir, çıkarl., demeğe, bir ten· olan vak'alan, Hareket ordusu ile ve llsannı toplu olarak göster- mini şeker kansını çok, amma 
ı, ·,',, ~n aslan avcımızm bir adı ha d d"b" kul d ı kada 1 d d d ki · ı ,~ uvar ı ıne •o ana amın g~ en a~ ··'ar an uy u arımı mek suretile edebiyatımızda bir pek ~ok seviyordu. Zaten Neri-
~ :ıı•ulluk" imiş: omzuna yumruk vurup "Ulan! Ayak- günde uç dort defa lstanbula adam ksan 1 mania ailesinin muhalefetine 
1 ı ta · "'rülm ·· ı d .. ı t göndererek matbaaya yeti" •ti"rı"yor- no ı tamam amış oluyor. 
< ·ıi ı 'J go ez, çome e oy e ap es ' B"" h C h" B • d eli;.;- "bi - _ _, k 1 . l 
11 •

1
, Ne çok adı var! dediğim boz , diye bağırmağa kalkıtmıılar- dum. Şurasını hatırlatayım ki 1909 ur an a ıt eyın e si gı ragmen !leV'lşere ev enmış er-

ı ~1,,;ı bana: dır. istanbulda hükiimetten eıer kal da latanbulda telefon yoktu; bazı "her satın Gazi Mustafa Kema- di ... 
· s·· mamıİh. Taraf taraf asilerin aradık- dairelere takılan ~~mi.telefon v~ tek lin eseri olan" bu kitap, her $imdi bu Selma kim oluyQr-
~· \;Adı ve tadı çok! cevabını lan ttlhııtçılar can korkuılle der· "!ll telgraf tellennı asıler keımışler- Türk vatandaşının seve seve 0 • du? Ne derneğe kara kedi gibi 
• \e:· · hal birer deliğe saklanmı,lar, yo- di. kuyacağl bir kitaptır bu mes'ut çiftin arasına girmiş-

~ 
,jl. lunu bulan ittihatçı reisler Avrupa- 11 Nisan Cumartesi ıünü Yıldız p k f' bi ·tt b tl ti? 

.1 ·ı Pul! ya kaçıvenniılerdi ve zannediyorum sarayının etrafını Hareket ordusu e ne ıs r sure e as -
,n. ki Abdülhamit - kendinin hazırlat- sarmıştı. Taıkıılada asiler biraz mu- mış olan bu gilzel eserden dola- Kocası muhakkak bu Selma 

ı i 1<' il 1 d il tığı bu isyanı - derhal benimsemek kavemet yaptdarsa da onlar da der- vı hem müellifi Bühran Cahit aşifteslne abayı yakmıştı. 
~ k·l1g n er e posta e gazete emeline düşüvennlttir. hal tol' _gül.'el.erile susturulmuş ve e- Beyi, hemn de naşiri kanaat ki- Neriman bu telefon muhabe-
,1 ıb'. karilerimiz eğer bandro- ı il t 
~r ~ stünde on paralık puldan Aailerin tazyikı ile çekilen kabi- e geçır. mış 1

• • taphanesini tebrik ederiz. resinden sonra dehşetli sinirlen 
l·,v~\:kep bir tezyinat nümune ne yerine Abdülhamit Tevfik Pafll· dak~3 N~ıarP:;:~eaı akJ;:nı,Jıldız- * * * di. 
ı\o,ı"':il 1 b yı Sadrazam yaptı ve hattı hüma- . ı aa er er 1 tes .. .0 u. 14 Anne olacaklara Ne yapacagı""ni ""· şırmıştı. 
· _ r erse unu gazetelerin yununu Babıillye gönderclL Bu hat- Nı,anda A,Yaatafano~ ~lu~ünde top- ,,.... 
l~ . memurlarının san'atkar- tı hümayunda en ıöze çarpan fıkra: lana?. meb_u~a~ ve ayan ıç~a~da ve Ne yapacağını bilıniyenler 
l l'.'lan ziyade pul kıtlığına "Ahkamı celilei ıer'i terife bir kat Ahdulhamıdın. '!kat k~ v~nldi. ve Annelere gibi hlingUr hlingür ağlıyor, O-
. ;r~tsinler. Çünkü ufak çap- daha dikkat olunması,, kaydının i- bu celaey~ tarihın garıp bır cil".e11 o- turduğu yerde ter ter tepiniyor 
·: \1 kalmamış ... Acaba pul l!ve edilmit bulunmasından ibarettir. ~;: ::!İ!t"' :;"d~ benak ~esr olup Muhterem doktor Besim Ö- du ... 

lY · f Abdülbamidin istibdat idaresi zama- a ım ur urm uzre Ab- mer paşa tarafından bu isimde $.imdi ne yapacaktı? kocası-
. . ~ği yağmur yağmak il§.n nındıı uzun seneler Hariciye nazır- dülhamit tarafından Sadarete getiri- f 
~ıp ;vvelden malilm olrnryan lıiı yapan Tevfik Paıamn kabine- len Sait Paıa riyaset etmiıti!. , çok aydalı bir eser neşredilmiş nın bu aşikAr ihanetini yakala-
,? •den midir? ıinde Hariciye nazırı merhum Rifat Abdülhamit derhal Selaniie gön- tir. Milli: dileğimiz olan Doğu- diktan sonra "iyi etmişin, pek 
/l!. Paıa:-~ ile hocamız merhum Abdu,.. derildi. Mehmet Hamis paditah ol- mu arttırmak ve ölümU azalt- ala etmişin" diye oturaçak mı-

• ·o.; Kadınlar büyüyor! rahman Şeref Efendiden ba,ka göze du. Abdülhamit Selinikte Alatini mak için yazılan bu kitabı tav- ydi? .. 
ho§ gelen sima yoktu. köşkünde kapandı ve 31 Mart vak'a· siye ederiz. Neriman yapacağını biliyor-

. 1 ~iın iki arkadaş gazeteye Bu kabine iktidar mevkünde iken 81 böylece bitti. !!.!!!..!!!..!!!..!'_!!!!!...!!..!!'!!!!!!!!!!!!!!!"!!"!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!! du. 
e cen söz kadınların meb'us lstanbulda her türlü çirkin vak'alar * * * loıninl taııyan edebi yeni gnıp Ser- O, hain kocasına gösterirdi 
ın'\a intikal etti .. Bu vadide oluyor, kabine aciz yaşıwrdu. Şa- lstanbula gelen Hareket ordusu vReti !ünund maEtbakrımda doğbdu. Bu, gilnilnli ... 

• d" ·· · d riat namına inkılaba ve me•rutiye- cehil ve irtica hareketlen"nı" ceza· ecaı za e em mer umun ve f ı 1 ':t soz teatısın en sonra şu ' T f"k F"k ti • d bi Sonra Muhtar Beye endi bö-' te müthiş baltalar vuruluyordu. !andırmakla ve meırutiyeti iade ile ev ı ı re n ' E e yatı cedide,, 
•b dloluk kadıncağızın teşhir isyandan sonra çıkmakta devam 8 • meşgulken "Tanin,, tekrar çıkmağa ıinden aonra ilk ve yeni bir edebi ha- yle kadım mumla arasın, k 
y.ği yere girivirdik. den gazeteler Abdülhamit baklanda başladı. Bizim akıamlık Serveti fü- reket idi. Fecriati fikri evvela Faik bula bilir mi? ... 
lr1ırkadaş bön bön baktıktan inkılaptan evvelki lisanla yazılar nun küçük kıt'ada devam eyliyordu. Ali Beyin teşebbüsile ortaya atılmıı· - Vallahi, billahi, diyordu. 
ırı yazmağa başladılar. Sarayın hafiye- Ve yav&§ yavaı batka gazeteler do- ~- ~akat daha •.0 ":'"a buna bir çok O kerata ile bir dakika bile otu-' ı/t dedi ki: len canlandı. Fakat Rumeliden gelen ğuyordu. Artık aklımız batımıza ıe- ~ı~dı ve kıYD_'etli fikir adaml~rı dah'! ramam! ... Giderim annemin e· 

haberler hepsini durdurdu. Hareket Jiyor, ihtilal sarsmtı6tndan kurtul- ıltihak eyledıler. "Fecriati,, e~e~ı 

-Kim olacak ben ne bileyim. 
Siz her halde benden iyi bilir
siniz? ... kara kaşlı mi mavi 
gözlü mü göğsünde ben mi var, 
dişinde altın mi, siz benden da
ha iyi bilirsiniz? 

- Ne bileyim ben? 
- Tecahülü arifane!.. İşte 

sizin anlıyacağmız, ben bu Sel
ma Hanıma tahammül edemem. 
Ben Üstüme ortak istemem .. 

- Ortak filan yok!.. Nere
den çıktı bu Selma Hanım? Se
nin ölünü öpeyim ki, haberim 
yok! ... 

- Selma Hanımın ölüsünil 
!ip!. .. 

- Onun ölüsUnü öpeyim! .. 
- Dirisini öptüğün kafi de-

ğil sanki ." .. Ben başka şey bil
miyorum. Oynanan komedi ka
fi ... 

- Peki sen nerden tefeül e
diyorsun? ... 

- Demin telefon etti. Seni 
aradı ... 

- Bir yanlışlık olacak!. . 
- Hayır Muhtarcığım dedi 

ben senin Selman! 
-Tuhaf şey! 
-Tuhafı filan yok, ben gidi-

yorum: .. 
- Nereye? 
- Canrmın istedi~i yere .... 

Var sen de Selma Hanım efen
dinin yanma git ... 

* "' * 
Serminin bu akşam gene ca

nı sıkılıyordu. Odasında sevgi
lisi ile beraber bir masanın ba
sında oturmuşlar konuşuyorlar 
di. 

İstiklal harbinin "kahraman" 
inkılabımızın «mütehammil» 
Türk kadınının tarihe hediye et 
tiği sayfalar, acaba kardeslerin 
inkinden daha mı az şereflidir? 

Hükmetimizin bu kararı Türk 
kadınlık aleminde feyizli bir fa
aliyet sahası açmıştır. 

Büyük Gazi nin irşadı ile yii 
rüyen Türk kadını; istiklill har
binde, büyük inkılapta , h1rf ve 
iktısat inkılaplarında gösterdi
ği muvaffakiyetleri . hic süphe 
e~iyelim ki - yeni giriştiği fa .. 
alıyet sahasında da tekrarlaya
caktır. Çünkü o da Türk kanını 
taşıyor ... Genı: Türkiyenin; me 
deni olarak gös ~rö!en bir cok 
Avrupa memlel ·•tle::-inden daha 
evvel bu hakkı tanıması; cihan 
medeniyetindeki yüksek mevki. 
inin bir tezahürüdür. Gelecek 
intihabatın bir dereceli olması 
da bu ciheti teyit etmektedir. 

Kadınlarımıza ve":ıc.'n bu hak 
teşkilatı esasiye kanuntımuzda 

. ufak bir tadilata itit' ıt; göster 
ınektedir. Kadrnların1 n Cüm 
huriyet Halk fırkasına ~za olma 
malanna da hiç bir m'p.i yok
tur. 

Türk "democratie" si, •')n 
vaziyetile, yeni ve kuvvetli bir 
adım atarak en mütemeddin ve 
mütekamil devresine girmiş bu
lunuyor .•. 

edeceksin? ... 
- Evet sevgilime!. '. 

- Neeee?. 

- Benim mevhum sevgilıle
rim vardır. Telefon rehberini a· 

Fakat masanıu başında otur 
mak bir genç kadını eğlenrlirir çar, bir numara bulur alay ede· 
m., rim ... 

ı.. . . 
Canı sıkılıyordu işte ... Pat \ Alo! .. Matmazel... Beyoğlu 

liyordu işte.. ! 8877 Ferhan Asm1 sen misin 
Önünde duran telefon rehbe 1 Ben senin Selman!... 1\- Monşer kadının büyüğü orduaunun beı Nisanda Çatalcayı muştuk. Serveti fünunun lıaftalık heyeti Hamdullah Suphi Beyfendının vinef. · • 

, c:tıammtilsüz bir şey oluyor! geçtiği anlaşıldığı gibi bir başka nüshasını edebi ve ilmi mahiyette riyasetinde olarak tam bir te§ekkül Aradan bir mUddet gecmisti. Nakleden 
ı r reaksiyon oldu, bu defa ittihat Ce- canlandırmağa karar verdik ve Nl- halinde "Serveti fünun,, da kuruldu. Muhtar Bey evine geldi, Yuka-

rini aldı ve karıstırmağa başla
dı! ... 

. 'ı' FELEK miyeti al.,yhinde bulunan gazete •an içinde ilk• defa olarak "Fccriatl,, AHMET İHSAN n çıktı. Bir de ne görsün?.. - Ne o bir yere mi telefon MÜMTAZ FAİK l Q:"'!!"'!!"_lllllll_ ... _ .... _ -- !!!!!~!!!!!""!""____!!!!!_""'!' _ _ _ !!!!!.__~~--~-""'!'_ ... _ -- ~"""""""!~--'!!"- 11111111111111_ 1111111_ ....... """!'!'!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!~~~!"""!!""!''!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!~'!!!!!!!!!!'!""""'~~----------""""!~~ ....... """"""-'!"' ......... ___ '"!!t 

1 ~Hll!JYe~,,irı edebi romanı: 5 9 
ı[ b~·'<!I ~ı· , 

~~n ,ft,E,;Q ,§ı§ Ilı 

i hoclet Bey sordu: 
1 Devam etsenize, dinllyt>-

lıle güldü, hayatının bu ce
ıoı etmekte olan kısmı için 
''ıi izhar etmekten çekinmif 
kaşlarını kaldırdı: 

ıl Ben size tarihten bahse
·dum, dedi. Hala devam e
lvak'alar tarih gibi anlatıl
·ı için üzerinden birkaç se
sun geçmeli değil mi? 

tevkif idişindeki za
ıa ve sohbeti istediği nok
tevekkuf idişindeke za
e bir kat daha hayran ol
u. 
le ayn.i leziz tebessümle 
etti: 
Mamafi umumiyetle izdi

an bahssedebi!it"iz. Ben 
aç için muayyen lbiT for-

Biirhan Cahil 

mül olması taraftarıyrm. 
- Ne gibi? • 
- Bir genç ikız şüphesiz ha-

yatta tecrübesizdir. Ana ve ba
ba ona örnek olamazlar. Genç 
kızlar hayaılperesıttirler. Haya
tı rüya giıbi görürler. Evlene
cekleri zaman miıhiıkeımelerin
den fazla gönülleri faaliyet 
gösterir. Bu cereyan onları çok 
defa sulrutu hayale diişürür. O
nun için yani genç kızlan bu in
kisardan kurannak için bir for
miil bulmalı. Mesela demeli ki 
·.evlenecek gençler evvela talh
sil ve aile terl:ıiyesi itibariyle 
hiribirine ya.km olmaılı. İyi ter
biye ve tahsil görmüş bir im: 
başka sebepler ve fikirlerle ken 
di seviyesinden aşağı bir erkek 
le evlenirse bütün öteki sebep
ler birer birer Madan ekiliı-

ve nihayet oııtada kendisile an- det ediyorlardı. - Bon nüi Cevdet Bey! 
laşılamıyan, basit, zavallı bir Cevdet Bey genç kadının bu - Teşekür ederiz Cevdet 
kocıa kalır. son sözlerinden, hayata, hayatı Beyefendi. 

- Ne doğru söyHlyorsunuz! na 'karşı ne kadar müşteki ve Bu mükalemeler arasında ay-
- Bir genç kız ne ikadar mad bedıbin olduğunu anLamuştı. nLdılar. 

dl düşünürse düşünsün bu fiıkir- İyi görmüş, iyi yeot:işmiş, ki- Cevdet Bey otomobilin souk 
le ıkabul ettiği erkeğe ıkarşı bir I bar kadın masaya geldi'kleri za i döşemesine yaşlandığm' zaman 
gün gelir isyan eder. Bu ' ıöyle 

1 

man bütün o deminki teessür ' kalbinin tatlı bir heyecanla 
çetin ibir ruh meseleııldir ki! İn- ve heyecanını bırakmış, ıkendi- çarptığını hissediyordu. Ken
sanlar maddi varlııklarmdaın sı- sine mahsus o canlı ne§'e ve di kendine. 
ynla sıyrıla bazan öyle l:ıir ha- teıbesısümle onlll!"a ıkalsJbalııktan - Ne kadın yarabbi! Diye 
le gelirler ki tahammül edilmi- baheediyordu. mırıldandı. 
yecek ıkad:ar iğrenç olurlar. Ve Geç vakite kadu (Şişli bar) Ve llıir an için bu kadına ma-
bu çirkinlik bütün o refah ve da ıkaklılar. Saat dörde doğru l lik otmayi düşündü. MeselA şu 
servet içinde bir kuru kafa gibi ıhep beraber çııkttlar. seyahata çikarken yanında o
sırrtrr. Genç kızlar vardır ki Kapıda otomobillerine ayrı- nun bulunuşu ne mükemmel bir 
bütün arzulan yüksek lbir hayat lırlarkert Hale l!tife ettıl • şey olurdu. Fakat kafir Galip 
yaşatacak heııhangi ibir erkeği - Aruk görüşe'!llezsek bon kadına kene gibi yapışmrştı.Bu 
bulmaktır. Bu (Herhangi) er- vuayyaj Cevdet Bey.eıfendi. limitsiz arzu bir hayal olup ka-
ıkeği lbulalbilirJer, fakat zamanın - Teşekkür ederim Hamm- lacaktı. 
ve hayatın meçhul lbir saatinde efendi, fakat gidetıken arzı hür- . . . Baharın İstıınbulu ~içek-
büsbütün başka iıhtiyaçları duy met etmeğe geleceğim. ler ve kokularla doldurduğu bir 
mağa başlıyan ruhları bu (Her - Ço'k naziksiniz. mayis günü Cevdet Bey kon-
hangi) erkek karşısında o ka- Cevdet Bey avuçlarını okşa- vansiyonel tremne biniyordu. 
dar zavallı ikahr ıki ! yan bu ufacık eldivenli eli bı- Onu teşyi eden arkadaşları 

Halenin gözleri yakın ve kor- rakrnak iıstemiyordu. Kalaıbalık aTaısında bulu.naın Nusret Beyı 
kulu bir hayaletten kaçar gibi ve ıkaTanlrk arasında bu küçük - Yirmi gün daha bek:lesey
kapamyordu. Cazıbant bu hafif el hafif bir lhareıketle parmak- din olmazmıydı, beraıber gider
folaıtrotun son parçalarım ıteık- lırım okşadı. dlik diye takılıyordu. Mama-. . " 

!bana haber ver. Seni gelip bu
lacağım. 

Cevdet Bey onu temin edi
yordu: 

- Bir kere Viyanada kala
cağım. Be&i sen oraya bile ye 
tişirsin ! 

- Sen istiralhat edeceksen bu 
yirmi giln zarfında bir tarafa 
çeıkil, dinlen ben gelince s«ıi 
ra>hat ibıraıkmaın. 

Son lbir kanpana sesi bq mU
kalemeyi cevapsız !bıraktı. 

Cevdet Bey pençereıden uzat
tığı başiyle dostlarını selAm
ladı. Ve tren gittikçe artan bir 
sürale ilerledi, Sirkeci garının 
niıhayeinde büküle büküle kay
boldu. 

A vrupaya birç.ok defalar se
yahat etmesine rağmen Cevdet 
Bey .gene içinde gıcıklayıcı bir 
neş'e hlısı;ediyordu. Bir kere bu 
seyahat sıl'f bir eğlence seyalha
tıydı. İşlerini yoluna koymuş, 
cebine dolar, isterlin olarak 
miktarı kafi dlin yalı:k: yerleştir
miş, İsviçredeki (Bank Fede-. . 

ki cüzdanın katmerleri arasına 
sıkıştırmıştı. Ömrünlin artık 
son baharında, gider ayak, göy 
le ağız tadiyle bir para yiyecek, 
keyif edecekti. 
İlk haftaları dinlenmek taze 

ıkuvvet bulmak fikrile (Seme-
ring) de geçinnek istedi. Vi• 
yanada bir gece kald:ıiktan son• 
ra bu güzel ve hakikaten en yor 
gun dimağları dinlendirecek, 
tazelik verecek bir inzi.vagab 
olan (Semering) e gitti. 

Hastalar ve yorgunlar içüı 
ayrı ayrı yerleri, eğlence ma· 
halleri, gayet şair§.ne manza· 
lan olan (Semer.ing) de terü· 
taze, Çilek gibi pembe, kesta· 
ne gibi kumral, altın başlı 
Alman kızlan da vardı. Fakat 
Cevdet Bey artık sonu yaklaşall 
gençlik tahasslislerini idare et· 
mek için ihtiyatlı harekete ka· 
rar vermişti. 

Zaten fikri burada dinienİP• 
hazırlanıp Fransaya, Bu ciha• 
nın eğlenti ve sefahat memle
ketine geçmek, hazırlığını or.,. 
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Esnafın dertleri 

'Bakkallık, Türk olmıyanların elinde! 
1 

/stanbulda 4229 bakkal vardır, bunların içinde 37 54 ilnül 

-

Bomba! 

100 ü bir kenara, 5 
yaşında ... 

-----

Tilrk olmıganlar teşkil ediyor.. ıBalıkç~~~~:üyor 
Zaro ağanı il gene midesi bozuld 

iyjleşirst• 1\n1<'rikaya gi<lecekL . 

~ --
Baldı:allar, aık sı:k günün de

dikodularına isimleri kanşan a
damlardır. Her hangi. bir hadi
sede dalma ha:k6ız çrkannağa 
çalrşılan bu adamlann öyle ta
nrtıklığı gibi işleri güçleri hile 
karlık yapmak mıdır? Biz, hiç 
te bu fikirde değiliz. Bilikis 
çok defa kendilerini hıtkıırzlı
ğa uğcarnıı vataııdaşlardan 
addettirecek hallere tesadüf 
ediyoruz. Bakkalların asıl şi
kaycıt ettikleri, imalinde hiç 
sun'u taksideri olmıyan yiye
cekler için «ıkokmUJtııır» «ter
kibatı bozuk.tur», «y>enmiyecek 
haldedir» deııilerf:4< kendilerin 
den ceza alımnaııı kayfiyetidir. 

Bakkallar diyorlar ki: 
- Filin imalithaneıden aldı

ğnnız sucuklar bozuk çııktı di
ye asıl o ııucukları yapan fabri
kadururken cezayı bizden alma 
lan doğru mudur? 

Sonra ildnci bir mesele de ce 

za pusulalarında maıhkfuniyeti- 'erkanındaki zihniyetin değinme 
mizin sebebi bildirilmemesidir. si meselesi haline gelınittir. 

Mesel! günün birinde malı- Öğrendiğimize göre İstan-
kemeden 'şöyle bir tebliğ geli- bukla ( 4229) bakkal vardır: 
yor: 
.... Bakkal Ahmet Ef .... 30 lira 

Bunlardan (21) tanesin! piyaııa 
merkezlerinde ve büyük cadde
lerdeki bakkaliye mağazıaları 
teşkil etmektedir. Sonra bunlar 
dan 600-700 kadan ikinci, 
1600 kadarı iiçUn.cü ve müteba
kisi dördüncü sınıf bakkallar
drr. 

Bu 30 lira ceza niçin? Malfim 
değil. Nakdi cezaya mahkftm o
lan bir adamın bunun sebebini 
öğrenmesi de hakkıdır. Z11;hita! 
belediye mernurlannm ışlen 
bkıkallara ceza kesmek. 

Cem. • · ı· gündüz Mevcut istatietl.k tehrin nüfu 
ıyettmız, geoe ı - '--·'-kallık • 

ın bu işlerle uğraşıyor. Bazı ce s~a nazaran ~ san?--
zalan refetmeğe, bazılarını in- jtınln ga~ mü~~ ~ınn elın 
dirmeğe de muvaffak oluyor. de oldugu hakıkatım meydana 
Fakat, bu iş bir cemiyetin ut- çı!kannışur. 
raşması ile ha.lledilecdc bir İIJ Şehrimiz.ıdelci gayri müsı.irn 
olınaiutan çlkı'nıı ta Emanet lıakkallarm adedi (3754) e ba-

. , 

!iğ olmaktadır. 

Baılı:kal dükkanlannda çalışan 
mmtıthdeminin mHrtan ( 1783) 
dür. Bunların da (574) ü erkek 
ve (108) i kadın ol.mek üzre 
(682) 6i Türk, (607) si erkek ve 
(101) i kadın olmak üzere (708) 
! nnn, (238) i erkek ve (5) ika 
dın olmak ilzere (243) ü Yu
nanlı ve (122) ısi erkek, (54) Ü 
kadın olmaık üzere (181) i İran 
lı ve diğerleri muhtelif devlet
ler talbiiyetindedir. Bal&allar 
arasında en çok iş yapanlar da 
gene gayri müslim aoasmdır. 

İçlerinde ( 400) bin liralık 
eermaye sahrbi kimseler vardır. 
Türk 'bakkallar, daha ziyade 
mahalle aralGtnnda aza kanaat 
eden kimselerdir. 

Bu mahalle l\ıaldı:allarının ek
sersi veresiye iş yaptıkları için 
bellerini bir tiltlü doğrultama
maktadırlar. 

kendisi: Kiif eci, Havatıı1 ta -

Sokak köpekleri çoğalıyor • 
eskici, 

Şu üç ahh;p çavuşların bir 
irada görünüşleri haya~an a
lınmış hakiki bir sabnedır. Bu
rada evvela küfesini sırtınd~ 
a.tıp yorgun ıbelini tramvay dı
teğine dayamış bir ıküfecı ka
dın görüyorsunuz ki dilini ~ika-
1'.P kainata meydan okur bır va 
~1Yet almrştır. Bu kadın, hay~
tını Yiik taşımakla kazanan hır 
n:sandır. Küfecilik etmeyip te 
2~ Yapsın? Cami avlularıftda 
Otekinebcrikine avuç mı açsın? 
80nra şu önilideki işile o kadar 
:neşguı r,örü:ıen adama b1kı
<tz .. ~u <la kim bilir kaç çocuk 
a-hibi b · · aile babasıdır. Sa-

•• 
çopctı ... 
isekmle üstünde kundura ya- · 
mayarak, sökük dikerek, pençe 
koyarak gününü gün ediyor. 

Ayakta duran adamı gördü
nüz ya ... ıbu da bir çöpçüdür. 

Gübre taşımakla geçen gü
nünden nasılsa birkac; dakika
sını çalarak ayakta etrafını 
seyred,Pıor. 

Bu üç çalışkan insanın 
bir araya gelir refah için
de yaşadıkları halde bir· hi-
çi vesile ederek havatlarm.dan 

1 
bıkıp ir..tihara kalkışan gafılle!" 
için ne canlı bir ibret sa lmesı-

. . ' 
Son zar anla~,\a, J; J_,I boş ~ö- 1 ı.1ıştır. 

Bomba ile balı!{ avlı
yanlar 

hakkında ne yapılmah 
Balıkçılar cemiyetinden aldığımız 

dikkate §ayan bir mektubu aync!l 
nakledi}'Oru7.: 

Balık saydında bomba k'llllanıl
ması kanunen ve şcdiden memnu 
olduğu ve bu ınemnuiyeti şedide
den alakadar sahil muhafızlarile za
bıta memurlarının haberdar olmaları 
icap eylediği halde maalesef bugün
lerde Marmara sahillerile İzmit kör
fezinden Karadeniz boğazı haricine 
kadar hemen bütün sevahilde balık
çılıkla ciddi bir alakası olmıyan bazı 
cilr'ctkarlar bir günlük istifadeleri i
çin attıkları bombalarla bütün bir 
memleketin kıymettar bir varidat 
membaı olan balıkçılığımızı mahve
diyorlar. Bu hususta esnafımızın ce
miyetimize şikayetleri her gün tevali 
etmektedir. Zaro ağa bu sene tam 156 Zaro ağa Çinde kendisine 

Bomba balığın kökünü kırmakta yaşına girdi Hayatının ikinci çıkan (200) şu kadar yaşmdıl 
ve geçen balıkları ürküterek tabii se- .. · ' d. k b" 'h · d · • 
yirlerlni bozup bir çok zararlara se- ~ s~ne.sıne ~e~. ·~~n u.ran ı ıgu.~lınyau·~ .. ·.an bahsedildiği 
bep olmaktadır. En çok denizle a- rıcık ıhtıyan onumuzdekı yaz Y 

JAkası olan göl ağızlarında ve dal- Amerikaya götürecekler, örn- -Hele siz inani misiniz? 
yan avluları civarında kulla~ılma- ründe ağzına içki koymıırnI§ 200 yaşında adam olur mı 
sından dolayı geçen aeney~. mabetle adam diye şehir şehir dolaş- demektedir. 
bu sene kefal, levrek, karagoz, ve taş z ağa b dediı-odu 
b 1 ki · tih I"t .~•·d d ks tırıp propaganda yapacaklardı. aro azı ... 

a ı arı ıs sa a ının ,_ e o an F k Z • .. . ,. __ · · d' l Sul 
derecesinde azaldığı görülmektedir a at aro aga bugünlerde LU<:nne şım ı sarge ene 
ki bunun iktıaadiyatımız üzerindeki gene haffiçe midesini bozmuş- Aziz devrinde çıkarttığı 11 
tesiri cidden şay~~ı. ~zard,ır. Bu tur. Kendisile görüşen bir gaze tevellütlü nüfus kiğıdmı g · 
tarzda avcılığın men ı .ıçı~ alakadar teciye: rerek: 
zabtıa memurlarının cıddıyet ve fa- Allah "k" .. .. Ah bakim b 1 (5 
aliyetle hareketleri icap etmekle be- -. .a şu ur, guc~ kuv - . '. ısız, . U r1 
raber esasen umumua sıhhatine az vet1m yerınde amma mıdem sına gırdım! (100) Ü bır k 
veya çok muzır olan bomba balıkları bozuk .. İyile:?İrsem giderim .. de da duriyi ..• 
müzayede memurlarınca pek çabuk miştir. Diye şakalasınaktadır. 
anlaşılacağından Bunlann balıkhane-
ce zaptolunarak sahipleri hakkında 
kanuni muamelenin tatbikına teves· 
sül edilmesi en salim bir çare oldu
ğuna ait olduğu makaınatın sür'at 
ve ehemmiyetle nazarı dikkatini celp 
için tavassutunuzu rica ederiz. 

*** 
Bu nasıl Jıaldırım? 

Kadrköyilnde Küçiik Moda
da arabacılann beklemekte ol
duğu Mekteıp sokağındaki kal
dınmlar uzun mtiddet bozuk 
kaldıktan sonra ahımış metro 
kadar bir yer ( arabalann bekle
meMe olduğu mahal) ancak 
muntazam olarak yapılmış ve 
mabadı caddenin devanı ettiği 
iıttilmrnete doğru eski sistem 
taş parçaları ile tamir edilmiş
tir. Esas olan cihet şudur ıki, bu 
sokak yapıldığı esnada çııkan 
toprak ve taş parçaları ikamet 
etmekte olduğumuz ve kısmı 
mühimmini ecnetıi teşkil eden 
ve bir müddet adliye vekili 
muhterem Mahmut Esat Beye
fendinin oturduktan hanenin 
bulunduğu sokağa aulmış ve 
sokağın başından itibaren otuz 
metro kadac bir yeri bu toprak 
yığınlarile kapanmı~tır. Sokak 
zaten senelerdenberl tamir yü
zü gönnemiş gayn muntazam 
bit' halde bırakılmıştır. Yağmur 
yağdığı zaman bu yığınlann ö
nünde mecra olmadığından su
lar toplanıyor ve gayri munta
zam olan caddeden geçmek im
kAn haricine giriyor. Pek tabi
idiır ki, sularm böyle birikmesin 
den hastalıklar da olacaktır. 
Yaz mevsi-minde mezkOr sokak 
Modanın pek ziyade geçilen 
bir mevkii olduğundan beledi
yemizin hiç olmazsa eeki kaldı
rım sisteminde olsun biraz ta
mir ettimıeaini o civar halkı na
mına rica ederim . 

Karllerinizden ve me:ııkur 
sokak sakinlerinden 

irfan Hakkı 

••••••••••••••••••••••••••• 
dişlerini göstererek saldıran bu 
aç köpekler içinde sıksık ku
duraınlara da tesdüf dilınekte
dir. 

Bir adık bu köpekler husuet 

1 
memurlara öldürtülilyordu: Bu 
tedbire uzun zamandanben de
vam edilmiyor olacak ki sokak 
!arda köpekten geçilmiyor. He 
le Balat ve Hasköy tarafların
da sürii halinde dolaşan bu kö- · 
peklerin şerrinden Adeta gece
leri sokağa çıkmak imkansız 
hale gelmiştir. 

S ·:ı'darında bu kadar serse 
ri köpek dolaşan bir şehir me-

Şehriıı sokaklarında .. 
İstanbul sokakları, ötedenıberi serbest alışverişe açık 

mıştır. Hele muayyen bir iki semt vardır ki burada 6eyyar sa 
cılann erıvaına raetlarsınız. 

• 

Mesela bakınız bu adamcağız bir kltapçidir. Kütüphane! 
rin tozlu camekinlarmda uyuklayan sararmış yapraklı lclta 
lanı müşteri arıyor. 

Son zamanlarda seyyar gramofoncular çoğalmağa 
Modası geçmis plakları piyasadan toplayıp tanesi elli 
satıyorlar. Resmimizde bu seyyar gramofonculardan birini 
rüyorsunuz. 

Bu adamcağız da ceneye kuvvet malının revacını temiııo 
lışan birisidir. Halkı sık sık etrafına toplayan bu adaınlııll'llJ 
mi böyle resimde görüldü~~ gibi kAfıt, defter A 



"?konoml 

rmbiyo ahın satımı 
ki numaralı kambiyo kararnamesi 

yakında çıkıyor 

~arnamede bilhassa tahvilat alım 
için e ·ash maddeler vardır 

satımı 

·------- -

HABERLERi ( MiLLiYETiN ŞEHiR 
ı--.---ı--....---

Vllllyette 

Mayıs sonu 
Havalar soğu- Emaneti• 

mağa başladı. Kaııalizasyo·n 
Bir kaç gün süren bunaltıcı _ • 

sıcaklardan sonra, havaların bü 
BOliin lsktln işleri ge tün tahminlerin hilafına birden 1 

lecek ay bitirilecektir bire soğuması herkesi. şaşırtt~. 
Havaların şu sırada miltehavvıl 
gitmesi hakikaten denildiği gi-

Yalnı:ı bir lskiin masası bi İstanbul iklimine mahsus bir 
lıalacalılır hususiyettir. 

Çıkarılan taşları 
kimse almıyor. 

Emanet bu taşları denize 
döktürecek 

~ 

OPERA dehakar vıldız -

VİLMA BANKİ yi 
Unuıulmu: SEHER VAKTi filmlnd· seyrctmış olanlar bu lllbl 

<•n·aıkArı en kuvvcdi temslll olan 

Cennet bud r 
SESLİ VE ŞARKILI 

1 

!iye vek31eti tarafından I reunek hakkı yalnız istatistik 
ıanan iki numaralı kambi- müdüriyetine ait olduğundanbu 

ısk~·n teffi·, muamela'tmm Kandilli rasathanesi, geçen- . . .1 filminde guraıek ve ışitaıekle balıdyar olıcaklnrdır 
. "' ~ . ki sıcaklarda dediği gibi, bu so- Kanalizasyon ınşaatı hasebı e ç.ı- OXX::.C:ıı=ô~<'.><'.><'.>ıôııôcô<. ><><>C:ıı=C:ıı=ôzC:<'.>ôôôO< 

malı s.ene sonu ot.an_ . may.ıs nı- ğuklann da gayri tabii olm~dı- kanlan taşlar Sultanahmede depo e-
h k d b 1 D ·• dilmi~ti. Bunlann içinden işe yara-
~~etıne ~ W: ıtınmı;s~ a- ğını söylemektedir. Dün azami yanlar Cinci meydanının ta~irinde 8.%%%%%%%%%%YYe•:::•••%%%%V%!.I 

~lil:'e. v~k~letı~den vılaye:te 'hararet 4 derece idi. Rasathane kullanıl ştı Kalanların ısteyen ---------- ....__"""""""""---- .... --

~~~lıl:;ktfi~r~~::~~:.~e~~i~t; ~~~ın p:~:~~~~~l~~:!~i!~~{~;- ~:;lQ~::i:~~J.i~~~~:1~~~:::· TEPE BASI ~ 
\ ramamesi çarşamba günü ı ay cedvel neşredilememiştir. 

i vekilede tetkik edilecek 
ı~ çıkanlacaktır. İpekçiliğin inkişafı için 
~ni kararname artlk istik
~yda etmiş olan yeni vazi- ttın ece ır. raret derecesinin dü ükliiC:ünü la 

lZ ~öre tanzim edilmiştir. 
a 1hassa tahvilat alım satı-
1:1 ın esaslı mevadı ihtiva et-

İstanbul Ziraat müdüriyeti 
geçen bir sene içinde zürraa 14 
bin dut fidanı tevzi etmiştir. Bu 
fidanlar ipek böceği yetiştir
mek için lazım olan cinstendir. 

Sene ba" lan ı · d n f n hiç kimse almamıştır. Bu vaıi-1 
.,ı 0 ıaztran a muha aza edeceğini söylemiş- yet karpsmda Emanet bunlan denize ' 

sonra, kalacak müteferrik işler tir. d .. kt'" kt d' 

11 >ıdir. 
~ iliz lirası dün Borsada nor 
'. ı~ir surette muamele gör-

Bu suretle İstanbul ziraat 
müdüriyeti mıntakasında da i
bekçiliğin inkişafının temin:ne 
çalı ılmaktadır. 

için, yalnız bir iskan masası -·---
0 

urme e ır. OARDENI• birakılarak diğer teşkilatın il- Bir te erru Üsküdar tramvayı 
gası mulll!rrerdir. Açıkta kala- Memleketimiz zenginlerinden bir Üsküdar - Kısıklı tramvay tir· 
cak memurlar, başka yerlere zat emlakini kfımilen Hilaliahmere keti heyeti umumiyesi bugün topla-

11jır. 
k /1 İngiliz üzerinden ilk mu 

l>a 1030 kuruşta olmuş ve 
'·ı~ tık 1033,5 kuruşa kadar 
1 atan sonra 1033 ~uruş on 
'·ıi kapanrruştır. Lırct 8,99, 

tayin edilccclderdir. vermeyi vadetmi~tir. Bu emlakin narak 929 senesi hesabatmı tetkik e-ı 

ı miktarı 100,000 liradan fazladır. drcektir. 
skclnda ıteffiz işlerini bitir- '""UIJIUU+llllOll" U il lllt illllll f tt llliUllUltlllllll 111111111111 llt 111111111 llU Ul"ll 111 1 lltl'li ılllllllllltll"Ullllllll 1 

Afyon rekoltesi 
memiş olanlar-" varsa bu gibi- lsıanbul ikinci ticaret mJh- ' 

·e · 934 kuruştan muamele 
\~ 'iştür. 

"u ':aret odası tarafından her 
ljJ L hayat pahalılığı cedveli 
ı i lilmekte idi. İstatistik neş 
1 • 

Muhtelif membalardan ge
len haberlere nazaran bu sene 
afyon mahsulümüz çok eyi bir 
şekilde yetişmektedir. Bu sene 
afyon rekoltesinin geçen sene
den çok fazla olacağı kuvvetle 
tahmin edilmektedir. 

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

!erin mayis sonuna kadar işle- kemesindcn: 
rini ikmal ettiımeleri !hım gel
mektedir. 

yeni teşkilat 

)<tınhul'dl Alıcı Hamım'da 67 
numeroda ve kcıılik Gılatı'da Topçu· 
lar caMcsinde 69-67 numerolu mağaza 
lırda hırdavat ve bavul '"e yoku enası 

Vilayetle Emanetin tevhidi tlcaretile mUıtegil iken mahkemece 
üzerine tatbik olunacak yeni 8-2·930 tarlhınde inhını kırar ve· 
mülki teşkilat kanununa esas rilmlş olan <;1mi birıJerler şirketinin 

olmak üzre hazırlanan rapor bu lnAsının kalkmasına '° merasimi ki· 

M E L J:i: K 
Slnemas•nda 

SAADE1' YOLU 
Fransızcı tımamen ıözlü ve şarkılı 
lllmi mOthiş muzafferiyetleri ihraz 
etmtkLdir. llheten ' MUZIK · 
HOl.'Dl·: BiR G~:c~: renkli ve 
şarkılı harikulAde bir film Ue 

gün Dahiliye Vekaletine gön- nunlyenin lüzumu i!as.n:ı 23·3-930 • 
·~p /i, t ı T~rkçc ilk şukılı fllmı DENiZ . o s e derilecektir. tarihinde mahkemcc• 1 arar \ er.lmıı a . lül.l EFTM.IA HANll\fın reper· 
· • Yeni teşkilatta vilayet için olmakla keyfiyet ilAn olunur. ""· \!.ılneler <aıt 21'1~ 4,~o 

, ,.. kaç muavinlik tesis olunacağı 1 ı ----
~·s· ·~o•• rt 8"-ıkgo-z bı·r du·· k- )"- d ğ•ld' Tütün nhisar daresi Umum •m'C•' tım,4a"ıii'·iiı· -----· y ma uuı e 1 ır. Müdürlüğünden: •• 

· <\. A J d J Yol programı Bursa İdarei İnhisariye Am- Hcycıjtlunda ---1!!! 
..-~ancıyı nası Ü andırdı Umumi meclis tarafmdan barla~~a mevcut olup Mu~an MULEN RUJ salonunda 

1 

2 NisHıı 19.)0 Çar.ı;;an1ba 

i LK DEFA 
OLARAKJ 
~leşhlır ht·yt>ti muganıııye • 

BEKEFFi l~ı tasvip olunan üç senelik yol i yaktalnkılte kİ~tbeanbub~a n~lkledıkil~-
programı tasdik için Nafia Ve- ce 0 an a .n .. ~ ır mı yon -

~\ruf bir zatin İSIDİnİ vererek 6 OtO- kaletine gönderilmi~tir. lo yaprak tlitun ıle M. Kemal-

i paşa Ambarlarından kanal ta-

TUrkiyenln büyük aan'atkArı 

KomilcN AŞ! 'f Be yıcmsilleri 
Bua kşcl, 1 hirlnci defa olarak 

'•~:_...:::-.:......-• ... :::_...:_...x-:"":::-·:_...:-:::· o nx:::::: x::: x: 
;i mobil lastiği alınca kaçmıştır Damızlık merkepler rikile tstanbula nakledilecek 
1 ı Fransadan İktı!at vekfileti na- seksen bin kilo tütün nakliyatı 

ı 1 nuna müba>-aa edilmiş olan. darmz 10 Nisan 930 tarihinde ihalesi 
< ;~~ifa VUkU bulan şikayet Üzerine bu dört hk (Puvato) ınerkeplerinden dördü 1 icra olunmak Uzre şartnamesi 
Cı l. d 1 d k 1 şe.hr!~!:•:c geti~lnıiş ve Baytar m~~ . mucibince ayn avn münakasa-
~ 1>', o an ırıcıyı ya a amış dıırlugune teslım edilerek bır ka_ç gu-j ya vazzedilmiş olduğundan ta-

gnla n>Usameresl 

iLKBAHAR B~LB~LLEHI 
BUyUk operet 4 perde 

\IUll zeybek rakıslan, alaturka ~ :I\ ne kadar Karaeahey harasına gönde-ı r 1 l t ·h· k" d 
ı 1 ı ı-~- barı d 1 dm rileccktir. ıpo an arın an ı rpez ur anev ıagannilrr. 

1 ı zaman'""" o an cı- 3 - Şehremininde muallim Zeki- el B B lid · 1 "ğ" 1~ >tmu?ıtelif namlar hesabına, muh ye Hanımın evinden bau e;ya atınl- • •- v ursa asm ur li U'le ve Meşrubcı m•cburi değildir . 
• e: lcar~lerl dolandı~dıklan ınııtır. Spor Sf"raiti anlatmak r e Umum Duhulıye 30, ·mevki 60 lcuruııur. 
\ , ıektedır. 4 _Kim oldu"u bellı' olm""'n bir Müdürliik kinci •B· Subesi MU l " ··-,- llu.<usl koltuklar da vardır. 

·~gUn evvel, Galatada bayle bir açıkgöz, Üıküdarda Nezahet isminde ,. dnu~·r~lli~·ğ~ü~n~e~·~m~U~·ra~c_:a~at~I_:a~n!:_. __ _.!~~~~~~~~~~~~~· 
• ('.:ılmuştur. Hilmi, Llgor, Koço bir Harimıılt elçantaıını kapıp ka~mı§ Gurefl k una : -
~_,11 iaimlerinde ~ört phıs, Galata· tn. Y' 'Y •• • ..... Bugün saat 14 1 /2 ta ~····ı 
~r.~;~~tl:~~iıe ~ğr:;:;: Bir buçuk okka eırar miisabahası ··sE TMU A: ~ IUN ENM UA s I{AD AN 
~ k neye müracaat etınışler ve Dün Yalovadan ıehrimiıe gelen •ı 1 1 
~ 1 ı'n !amini vermek ıuretile, na- Hasan isminde biri vapurdan çıktık latanbul ınıntakasr Güreş beycti.'l· 

11olkadar ~üph~ ve tered~Ut ~t- okka esrar bulunmuttur. müsadif Cuma !tünü Beyoğlu Halk 

:::::::::::::~cc: e :::::::::::: 
l ll·:Hx A ·u f\İR SÜRPRiZ 

Sabırsızlıkla beklenilen büyük arııat ... 
ekranın en muzaffer yıldızı 

M RiBEL 
Önumibdekl 81 man pızırıesl aktımı 

ELHAMRA Sİ EMASINDA 

Aşk geceleri 
....... ( La nult esı ı nouı ) 

lllmlnde tekrar arzı endam edecckılr. 

e 
, 1ııı; dıa ve Url iç lbtiği latemlt; tan aonra ahvali fÜphell ıı:örülmü; den aldığımız bir tebliğe göre Ku· ı i 
F v~ Bıttabi ~earethane aahlplcn ve üzeri arandığı zaman bir buçuk pa müsabakası 1 ı; 4193 o tarihine A D A M 
1 ·, latedıklcrlnl . VtrmIJltrdir. K il . . frrkaaı roıntaka ıdman salonunda sa- > 
ıg Jerin bedelinin bi.Wıara verile- ama e ıntihar at ikide yapılacaktır. ~ ,....,....., .... 

l l-: 1 ıöyllyerek ımTa kadem ha81111§- FeriköyUnde Saha aokıığmda otu· .. ı -; ~ü~bakaya iştira~ . e~ece~ > ba.ştan nihcyet~ kadar merakaver ve heyecanlı sesli ve şarkılı i "-'-.J'-".._.,._....,_,__""'""'",,,...__~_._,_.._...._.. ....... .J 

(, lt !'eden .•oara an.la~lmıt ve ran demirci Salih Sait Ef. dlln inti- gurqçılenn !~ı, pederlerının ısını- > fılm. Bu harlkulAde eseri herkesin gidip görmesi J&zımdır. Yılrındı ekranın en büyük yıldızı 
; f bldiae po~ b~dlrılmı.t v~ ~o bar lraatile kendini bllyilk bir kama l~ nuntaka 11cil _numaralarını muht~- > .......... O O O............ L Ü R A L A p L A N T E 
y cılarm etklli tarif edilmiştır. ile yarwmııtrr. Sebebi hakkında vı cetveller 11ciller hakkında tetki· -- . . . . _ 

'ıF: çolr ıeçmeden doland.ıncılan tahkikat yapılmaktadır. kat yapabilmek için kulüpler tara- Barik, hayat, kaza ve otomobıl sıgortalannızı <C_ 
b~mııtır. fından S/4/30 tarihin7 ka_dar ~e~e- Gılıtad• Ünyon hanında klln ONVON SiGORTASINA 

1• :ir hannnı soydular Otomobil kazaları mehal mınta~aya tevdı edılnıelıd_ır. yaptırınız. 
• 1 ı . . 2 - Kulüpler tarafından verilen 6 

ı c''kUdarda GUllem Hatun mahal- f dEyıpltde ııoflldr. Mı ehınet EfbeDndiAhtara- cetvellere ismi ithal edilmiyen gü- TOrklyede bll11 fasıla icrayı muamele etme kte olaa 
A la M h El d" ka" ın an are e ı en otomo , met il ka .. .. lıakal . . •• 

ıl : z a mut en ı ao .,ın Efendiye çarpmış, Ahmet Efendi de reşç er . t ıyen 11!usa ara ıştı- u N y o N 
.zahat Hanım gece Haydarpa· toförU döverek P ğ rak edenuyeceklerdır. 

1 
c•letinden gelirken Url me~bul f&• tır arma ını t1rmıı- 3 - Müsabıklar kcmafissabık u-
J'. üne çıkınıt ve batındaki 13pka · zıın mayo ve güret ayak kabısı giy-

' t 'bde 10 Ura bulunan cOzdaru Ş k f b "kal meğe mecburdur. . . 111 kumpanyasına bir kere uğramadan sip:orta yapnrma ·ınıı. 
1 c,..çmııtardır. e er a rı arı 4 - Tnrtı zamanı on ıkiye ka· il .... TP!efon '. Beyoğlu . 2002 .... !!!!!!!i!!!!!!!!ıii 

111 ki k al Al il d U k dardır. Her idmancı çıplak olarak • 
l \.a ocaaı yar amış pu u an ".~ §a tan ge- tartılma11 ve tartı neticesine göre -----------------------........; 
. 'rpkapıôa oturan Malatyalı len malfimata gore bu sene ge- aldığı sik1ctte müsabaka yapması ''Milliyet in eğlencelerl 
1

: H. dUn Mercandan geçerken rek Alpullu ve gerek Uşak şe- ıarttır. Elbise ile tartılmak biç bir ti 
. ~ kocaaı Malatyalı hamal Meh· kerpancan mahsulli çok mlikem vakit muteber değildir. 
1 ~ tesadüf etmlı ve Mehmet bi- meldir 5 - Mm taka güreş heyetile mü- \ 2 

1 Emine Hannmn üzerine hücum G • Al 11 k sabaka hakemlerine vaki ol•cak İti· 4 >:!...,....!.;:=~;;..,-;;... 
f ıı< yaralamıttır. . eçen sen~· • . pu u şe er razlar talnm kaptanları tarafından il. 
, 

1 
ı . · . . fabrıkası çok ıyı ış yapmıştı. tahriren yapılacaktır. 

' 
1 Bır sarhoşun ışı Şeker inhisar idaresi bütçe- 6- - Davet anından itibaren be§ 

ı tman Lütfi Efendinin idarealn- sinden Uşak şeker fabrikasına dakika zarfmda minder üzerinde is-
• \.ramny diln Akuraydan Sirke- bir milyon liralık avans veril- patı vüc~t etmiyen _güreşçile~ hük-
ı · l~oğru gelmekte iken henüz bil- d .•• d b b f b .k men maghip addedıleceklerdır. r, anlaıilamıyan çok sarhot bir dıg~n. ~n u senğe u ıı:ı .n and. r 7 - Kupa tecrübeli, tecrübetriz 
"1 

1 
tramvayın ıın tarafına asrlmak a ıyı ı~ yapaca ı ta ın e ı - ı;ürc~ilerin alacakları puvanlann 
t iae de yere düfertk yaralan· mektedır. heyeti mecmuasına gören en fazla 

t · puvan nlan klllübe verilecektir. 
' · 25 li Ankara sergisi 8 - Hakem heyeti Mıntaka güreg 

·ı raıını aşırmııt . .. beyctı tarafından teapit edilecektir. 
•itada Olimpiya otelinde oturan . :A.~ra S~ayı_ numune se;- 9 - Müsabakanın intizamı doğru-
r tebusmdan Koviç dün Lili is- gısı ıçın faaliyete devam edil- dan dogruya Mmtaka güreş heyeti 

• · ıerbcat bir kadını alarak Ve- ınektedir. Sergiye gidecek eşya tarafından temin edilecektir. 
, ao~~~da Odesa ot~l~ne ~ö~r içi"n vesaiti nakliye kumpanya- T A SHIH 
e Lilı hır aralık Kovıçm 3w 5 h· !arının yaptığı tenzilatlı tarife-
çalarak kaçmııtrr . b'ki b lan l 

ı nın tat ı ne aş ı rruştır. 

: ı, Tava devrilince • Ankara postahanesi demek 
smıpaşada oturan bakkal O • tuplann üzerine halkı ve mües-

•,;;ı. nin _evinde dün yemek pi§i· seseleri sergiye davet eden pul
tn zeytınyağr b ıhın:ın tnva dev- !ar yapıştırmaktadır. 
jf~ yangın çıkmış ısc de çabuk __ _ 
rüJmüştUr. • • • • 

Sekteden ölmüş Müessıf hır ırtıhal 
ıltada ZUiefa sokagında ot...ran Defterdar Şefik Beyin val-

Cuma günü yapılan G. S. F. 
B. maçına ait yazıda iki kelime 
nin yanlışlıkla dizilmemesi yü
zünde bir cümlenin manası de
ğişmiştir. Cümle şudur: 

ll•r tatl Y~•I 
lııll••c••lz 

SOLDAN SAÖA: 1 
1, Bir milletin budutlan dahili ( 5) 
2. Sayt aleti (2). Aktörün iti (3). 

Nota (2). 
3. tyi (3). Başlık (3). 
4. Kırmızı (2). Faideli bir bay

nn (3). Nota (2). 
6. Vatanın müdafileri (5). 
7. Su yolu { 4). O varken el yakıl

maz (4). 
8. CeyJ.Sn (3). Bir musiki aleti(3) 
9. Valde (3). Hayvan ölüsü (3). 

Dlakl lııHla-... a 
lıaUedUalf Hkll 

YUKARDAN AŞAOI: 

1. Kıymet (4). Kalın lrumat (J). 
2.Futbolda atılan (3). Nida ( 3). 
3. Zengin (3). 
4. Haya (2). Ap (2) . 
5. Üzerinde yilrüdUğUmib (6). 
6. Kırmızı (2). Muaet (2). 
7. Kudret (S). 
8. Yıl (3). Farisi bir adet 
9. Yalvarma (4). Temiz (3). 

lannda N sim isminde biri dün desi Hanımefendinin vefat etti
CJrni. inden_ geçer! en b;rdenbi- ği teessürle haber alınmıştır. 
up lllm_u ;ur. . Merhumenin cenazesi dün Aka-

' ayenesu '"e k.ılp sektcsınden retlerdeki hanesi d kald 1-
u anlaşrlmıotrr n en ın 

Galatasaray bu mevsim zar
fında yediği tesadüfi goİlerden 
birini daha yemi ve Fener de 
bu mevsim zarfında ekseriya te 
sadlif ettiğimiz havadan golle
rinrlen birini daha y:ıpmış oldu. 

Seyyahların Seyrisefaine 
Teşekkürü 

Pazarlıkla Ku~konnıaz lab~ı 
Dünki.i sirkatler 

- K< . lt.iytinc.e Çayır caddesın-
0 nur. ara'ı evin kümesinden 12 
çalıturuştır. 

- Meçhul bir şalını Bartınli 
'pın bir çuval ununu çalıp aavuı
,Jr. 

mış ve Maçkadaki aile makbere 
sine defnolunmuştur. 

Şefik Bey daha bir ay evvel 
çocuğunu kaybetmişti. Bu ikin
ci elim ziya ile kederleri artan 
Şefik Beye ve ailesine beyanı ta 
ziyet eyleriz. 

Halknlı ziraat mektebi Rektörlüğünden: mckıeptc yetiştirilen 
ve yevmi beş İla on kilo kadar tahmin olunan Kuşkonmaz mah
sulünün mektepte teslim edilmek ;artlle müzayedtl aleniye ile 

Geçenlerde karaya oturan Oceana 
vapurımdaki seyyahlann Seyrisefa
in vapurlarile lstanbula getirildikle
rini yazmıştık. Seyyahlar. gördükte- satılacaktır. Taliolerll' 2 ni~an 930 çarşamba giınü !!tlal on dörtte 
ri h~sı!ü muameleden dolayı, S~_yri- ı~tanbıılda Defıerdarlık binasında mueşscsatı ziraiyc ve ticariye mu
ııefaın ıdareaıne telgrafla teşekkür et 
mitlerdir. bayeat komisyonuna müracaatları. 

\ 
Şimdiye tadar v!icude gtdrllen sesli lilmlcrin ( 

en muazzamı olan ( 

Temaşa gemisi 
filminde allln sesli• konutıcak ve tıganol edecektir. 

--=- .. He~- ----...... -~H•~.n!~.!!.9~.-.....~~!!~..!.~..!!~J!: 
:ı B6til şehir challsi bugün 1! i' ASRİ Sİ.NEMANIN li 

:! 1VAN PETRÖvrç·kvE1d~iL DAGOVER i 
: lMPERATORtÇANIN YÜZÜGÜ 1 

filmini ıemışa eımeğe fltap edecektır. Bu son derece zengin n 
lllkı sinema Herlndc ..l vusturn kral sarayının b6tiln tıntana11, uray 
menıublnln entrlblan ~k muhteşem bir ıurene tasvir olunmılctadır 

Haılku!Ade ~OLNAY JANESJ Macar orkestrası ıaat 16,l/i ve 
111,1/11 aeanılannda filme refaket edecektir. Bu(lln saat 16,1 /!l ma· 

1 tlı>esinde ve sunrede .zengin varyete programı. 
~U*~~!i~------~ -~A!!,-llt !lf!t!..~4!..~~ 

••••••••••••••••••••••••• Yakında Operet-Revü'lerin en güzel en 
neşelisi en zengini ve tamamile sözlü, 

şarkılı ve danslı 

ÇILGIN MEKTEPLiLER 
Musiki san'atının bir harikası sözlU filmlerin 1.aferi 

••••••••••••e•••••••••••• 
ria'tızın ii zode vvdE: .1',:••i 

temslll müessir bir dramı musavver _ C 
B A B A D A. N E V L A D .Af 

muaz7.am sesli filmini ı:2rmek lizre herkes ~ 
. ELHAMRA SlNEl\1ASINA c 

l
"\fiıap etmektedir. İIAvcten:FOKS S~.:SLf OC, "\ A 1 IAVADISLER~vc 
' MEKTEP SONU iki kısımlık _çol; eğlenceli 
) şarkılı ve sozlü revu. ,....................... ~ 



--:ieJ~ris_e_lain __ _ 
1 

Merkez Acent• ı; Gılatı köprü 
basında, Beyoğlu 236) Şube 
acentesı: Mahmudiye Ilını alttnda 
lstanbui i40 

3 ı Mart pazartesi Trab· 
zon postası ~apılmıyacaktır. 

30 mart pazar Karabig& 
posıası yapılmıyacaktır. 

Ayvalık sür'at postası 
·(Mersin) vapuru 1 Nisan 

Salı ( 17 ) de Sirkeci rıhtı· 
mından hareketle Gelibolu,Ça
na.kkale, Küçükkuyu, Edremit, 
Burhanlye,Ayva!ığa gidecek ve 
dönüşte nıezkOr iskelelerle 
birlikte Altınolu:ta ıı!!;ravarak 1 
gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınu yuk alınmaz, 

ALEMDA=R=Z=A=D=E=L;E;Rr.:~ 
VAPURLAR! 

Seri, lüks kara.deniz postut 

l\1illet ':ı~i~~t 31 

Pazartesi r:ünil ak~amı 
~aat 18 de 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
[Zonguldak, lnebol ı. :am · 
sun, Ordu, Glreso,, ·:· .ı.bzon 
RV.e, :\l:ır;ı, ri, Pazar, Arde· 
~en. \Tiçc h c Hopc ) ye 
azimet ve a!nı iskelelerle "Gö ~ 
rele, Vakfıkebir ve Ünye ve 
Sinop • a uğrayarak avdet 
edecektir. 

1 Muracaat mahalli: lstan'.ıu', 
Meymenet hanı altındaki yazı

J!ane. Tr't:fıtt l l:u nl l 134 li -Yelkenci vapurları 
Kırad~niz posta:iı 

Anadolu 
vapur• 31 PH:.r,artesi 
'1ırt 

günü akşomı 6dı Sirkeci nhttmınd•n 
hareketle doğra [ Zongnldık, ine· 
bolu, Samsan, Ordu, Giresun, 
Trabzon, ~ürınene ve RIZ! l ye 
gidecektir 

Talsiltı lçln SirkeciJe Yelkenci 
hanında k1in acentesine mürı 

caat Tel. btanbu\ l 51 ~ -t SADIKZADE BiRADERLER 
\'.\Pl RLARI 

KARA DE.:\IZ :\IUNTA· 
ZA~f YE · (" ::"i POST ASI 

lnönü 
l>AZAR 't'ıpurı.. 

30 Mart 
günü alı:şamt Sirkeci nbb

mından hareketle ılonguldak, 
laebolu, Sams~n, Ordu, 

Ünye, Giresun, 1 nbr.on vt Rize 
lskelclerlnc azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafslllt için Sirkecide Mt1 
adet hanı altında acentahğıns~ 
müracaat. Telefon:lstanbul 21:. 

LLOYD TRJESTİNO 
Limanımıza muv.ısalatı beklenen 

\'.apurlar 
(STELLA DITALYA) vapuru 

30 Man pazar ( lcalya ve Yu
nanistan ) d;ın. 

( \' ESTA ) vuparu 2 Nisan 
çııcşamha ltalya ve Yunanistan) 
dan. 
Yakında limanımızdan hareket 

ede~ek 'apurlar 
( STELI .. \ DITALYA) vapuru 

8 1~isan per~emb~ sabah tam 
1 O de ( Loyd Ekspre;) olarak 
(Pire, Brendizl, \'en edik ve Tri
este) ye. 

( V ESTA) vapuru 3 Nisan 
oer,ınhe ( Hurgaz, Köstence, Su· 
ina, Kala , e lbralle ) ye 

{ ABAZlA ' vupuru 3 Nisan 
perşembe (~el~nik, Volos, Pire, 
Patra" Brendizl, Ankona. Fiume, 
Venedik ve l'rieste) ye 

[COSULICH Llne] kumpan· 
Ya ırıır hık< , upurlarına aktarma 
cd lerek ~ mali ve Cenubi Ame· 
•ık llma~laro~a gitmek için ten· 

t ı dojtrn bilet ,·rril!r. 
Her re\; taMIAt için Galatada 

mumh :ıe ( Llovd friestino ) 
~r . 
, a-ıı "c .ne. Telefor Beyoğlu 
~ \ 27 vav ı Galatı •a ayında 
1 ~k ·el•:ıık bonnı r~.ı ı bina· 

1 akı Vdzıha.nelerine. Telefon 
c vrıı;ı;ıu: 24CJ9 n }·ahut Sirkecid 
"'Tlad 

r n c hanındaki yazıhanesine 
lstarıb t edılmcsi. Telefon 

~ •. 2.-ıs. 

atll.t.!Y!T PAZAR. 30 MAllT 19--. 7 

L·T·PIVER 
PARIS 
1774 cıe te·sıe edllmlftlrp 

POORA-ESANS 

KOLONYA SUYU 

Portumllrl L.. T . P 1 V E R A.. Ş, , 

LOSYON• 

Pompeya 
Florami 
Vlvits 
Fetif 

Revdor 
Şipr 
~ Fujer 

Kinin 

lstanbul Şubesi 

Şifi) Ahmet Bey •Iİl<Dk No 611. Tel, Beyoljlu 30•• 

-------fl!ll= ~ 

ELEKTRiK 
Hıl11ssıbhı ıdi siıpurgelerl ve •oz 

tlm•ğı mı' sus tüvlerl mahk .m 

otmekıedlr. Çünkı bunlar ıozlm 

havıı ı kaldırmaktan \•aşka bir şey 

yıçmazlAr ve aile ooa~ımıı i~iıı 

l ir tehlike teşkil eden mik•onl.ır· 

<l.ın \'t! s.tir sirayet ,.J~ıt•lı;ındın 

,ıizi ·koruyamazlar. 

llun• mukabil ELEKTRiK SÜ· 
PORi;ESl bu vaz'feyi tımamile 

ifa eder. Tozıı cezb ve defeoler. 

\lılik olduğu bir çok tefcr; uaıı 

ı«•in~e bu süpürge t.alılon, per· 
1.1(; i, pırkerlerı, fŞ)ilnın ıııhı da 

ı!ah!I olma~ üzere müktmmel temiz· 

lor, Ayni veçhlle kütüphanel<rl, 

kitaplan kaldıraıı~a (Ozum obmlıo, 

clboselert, kürkler. ve sı!rey! de 
te~b:lcr. 

~ÜPÜRGE~İ 

Cereyan sarflyaıi hiç rce,.b<Sindedir, Talep vukuund• ikametKlhı 
• 

1 DEFTER
1Di'Rij~"1ILANATI 1 ~~;1;~"."~;~;~'''12 ayda tediye edilmek 

Nlf..~N ~ 
·-~~~~~~~~-· -

KURA GÜNÜ 

--

. - = .:;;.- üzere VERESiYE size takdim eder 

Satıl~~~::]: ~~·~~;~şap L B. o. Tun••. meyİlanı Metro han TıırkiJe Ziraal ~ankası ~oıuoı Mudurluğunde. 
Kartalda İstasiyon cadde ve karşısmda 32/16 N. lu tahmin Detltl ~enıir;olları ıe limanları uınuını rnaresin~en:~ 

edilen bedeli 1500 liradır. Bedeli muhamminenin %7,5 pey ak- Bir adet sabit buhar kazanı kapalı zarfla münakasaya kon-
çesi, pazarlık suretiyle 8 Nisan 930 Salı günü saat 14 te Kar- muştur. Münakasa 14 Nisan 930 Pazartesi günü saat 15 te Anka-
tal Malmüdürlüğünde yapılacaktrr. rada Devlet Demir Yolları İdaresinde yapılacaktır. 

OD *N* * M h Al' Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu-
KJRALiK A: O. 46, e n1et ıpaşa vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 kadar komisyon ka-

Hı\ntnın üst katı, Kara köy, ~eneli< kirası 720 tipliğine venneleri lazımdır. 
ı · 1 d ·ı Talipler münakasa şartnamelerini (10) on lira mukabilinde 

lira, kiralan1ak muanıe esı ?. eni müzaye e ı e Ankarada Devlet Demiryolları, Maliye ve Muhasebe işlerinden, 
13 Nisan ()10 p<' z:ır günü saat 15 te Defterdar- İstanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik edebilirler. 

Jıkta yapılacaktır. <H. 50) 

* * * 
KİRALIK ODA: No. 53, M0 hn1et Alip:ışa 

Hanının üst katı, Karaköy, senelik kirası üüO 

lira, kir.ılaınak ıuuamelcsi aleni müzayede ile 
13 Nisan 930 pazar günü saat 15 te Defterdar
lkıta yapılaccı ktır. <H. 49) 

lstan~nl-S. 1. M. Mü~ürı,.__oıo--..-n~e-n:__,__ __ 
lstıimbul Sıtma mücadelesi için kapalı zarf usulde 35 ton 

Motorin mübayaa edilecektir. 14/4/930 tarihinde İstanbul Sıh
hat müdürlüğünde müteşekkil komisyon tarafından ihale edile
cektir. Taliplerin şartnameyi görmek üzre İstanbul Sıhhat mü
dürlüğü mutemetliğine müracaatları iliin olunur. 

BUYÜK 

TllYIH~ rlllN~~~~ 
8. inci TERTlP 3ÜNCÜ keşide: 

11 NiSAN 1930 
Ke~idel~r; \Tilavet. Sehre-

) . ;, 

ınancti, ])efterclarlık, J~, Zi-
raat, ve ()sınanlı llankaları 

~lurakıpları ''e halk lıuzu
runda yapılır. 

BÜ)"Ük ikramiye 
40.000 Liradır 

Her keşidede çıkan Numara· 
lar tekrar Dolaba konmaz 

Maarif ve~aletin~en 
Orta Mekteplerde Türkçe, Tarih-Coğrafya, Tabiiye (Fizik 

kimya dahil) Riyaziye, Fransızça, Almanca, İngilzçe, Muallimi 
olmak isteyenler için 3 Mayıs 930, tarihinde fstanbulda Darül
fünunda bir imtihan yapılacaktır. 

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

ları, 
4 - Mualliınlik etmeye mani uzvi ve ruhi anzalarla malili 

olmamaları,. 
5 - Tam devreli resmi ve hususi Lise, yedi senelik idadi, 

Dört veya beş senelik Muallim Mektebi Şehadetnamesini haiz 
olmalan lazımdır. 

Muallim mektebi mezunlarmm en az iki s ne ilk mektep 
muallimliği etmiş olması şarttır. 

Bu suretle tilip olanların, bir istida ile 25 Nisan 930, tarihi
ne kadar Maarif vekaletine müracaat etmeleri ve istidalarma 
aşağıda yazılan vesikaların asıl veya tasdikli suretlerinin rap
tı Iaznndrr. 

A) N ufus teskereleri, 
B) Muallimlik için sıhhi bir manii olmadığına dair Maari( 

idarelerinden alınacak nümuneye göre tanzim edilmi bir sih
hat raporu. 

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

D) Haiz olduğu mektep şehadetnameleri veya tasdikli au-

"1'1arı~e~ı'r lilaJeti Daimi Encüınenin~en retl;;. Üç ade_t 4•5x~ ~badm~a karton~us. fotoğrafı, . U U l F) Mahallı Maarıf ıdareııınden tasd1klı Eotoğraflr Fış. 
P · keşifnamesine tevfikan yaptırılacak vilayet ko- 6 - İmtihanı kazananlar herhangi bir dereceli mektepler-

ro)e ve . . . · · ı bi üdd' -'l h-'- · b' 
- 1 bakı ei inşaatı bir ay münakasaya vazedılerek 16 Nısan de Muallımlık etmemış erse r sene ~- . "' e ".1"'angı ır 

nag "h"y .. d"f Çarşanba günü saat 12 de kapalı zarfla Orta dereceli mektepte Muallim MuaV'llll olarak 20 lira maaşla 
930 tarı . ıne ~u~a ı taliplerin keşifname ve şartnameyi gör- istihdam edilecelkler ve O· ders senesi nihayetinde talimatma 
ihale. edılecegı~ en.1• t daimi encümenine müracaat eylem•- I nazaran miivaffak ol<Iuklan teayün edenler muallim olacak:lar-
mek ısteyenlenn vı aye d~- .... _ , 

ı Jrri. 

Türkiye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü, Ankarada kıii 
idare merkezi binasına ilaveten bahçenin tayin olunan maha 
tine yeni bir bina yaptıracaktır: Bu işe talip olanlar aşağıd 
yazılı vesaiki ibraz edeceklerdir. 

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

si ve fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik, Talipler Ankar· · 
da iZraat Bankası Levazım ve meani müdürlüğüne İstanbul 
Galat.ada Bozkurt hanında Mimar Mösyö Monçeriye müracaa 
la bu baptaki plan mukavele ve şartnameyi yinni beş lira ml 
kır.bilinde alabilirler. 

Bu iş için 1 Mayıs 930 tarihine kadar teklif mektubu kab 
olımur. 

Teklif mektupları kapalı zarfla Ankarada Türkiye Ziraa 
Bankası Umum müdürlüğüne ve İstanbulda Ziraat Bankası 1 
tanbul şubesi müdürlüğüne tevdi olunmalıdır. 

İşi deruhte edecek zat ihale bedelinin % 10 nu nisbetinde 
minat gösterecektir. Türkiye Ziraat Bankası, mutlak surett 
herhangi bir talibi tercih hakkını muhafaza eder. 

KARON Alman Kitaphanesi 
Beyoj!;lu Tünel meydanında 523 

Devlet ~emirJolları ve limanları i~arnsin~en: 
İdare namına Mersin limanına gelecek eşyanın tahmil v 

tahliyesi kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 7 Nisan 930 Pazartesi günü saat 15 t.e Ankarad; 

Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mü . 

vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 kadar Münakaşı 
komisiyonwıa venneleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mükabilinde A 
karada, Maliye ve Muhasebe işleri reisliğinden, İstanbulda Ha 
darpaşa veznesinden, Konyada, Konya veznesinden tedarik ed 
bilirler. 

Devlet DeınirJolları ve tiınanları ~ınumi 
i~aresin~en: 

500 ton yerli çimento kapalı zarfla münakasaya konmufttır 
Münakasa 14 Nisan 930 ı:'azarteııi günü saat 14,30 da Ankara
da Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktrr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını v 
muvakkat teminatlarını ayni g ünde saat ı4 kadar Komisiyon 
katipliğine venneleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 2 lira mukabilinde An 
karada, Umumi İdare maliye ve muhasebe işleri da1resin<lcr: 
İstan.bulda Haydarpaşa veznesinden tedarik edebilirler. 

- -
\ ·1 

Aıkoks ile 

1 
ağrıları 

' 

• izale 

ıll it ediniz 

Göğ<is ağrılarına ve soğuk algınlığına, zaif riğerlere, 
öksurüıte, lnmboğo, ronıaflrma, •·e ya her hangi mev-
2ii sancı için, bu <'~ki ve teerübe edilmiş ilaç en seri 
en qf, ve c>n müessir olacaktır. Ağrı:un yere Alkoks'~ 
tatbik ediniz. 

AIICaCk~· 
)Plasters 

\lkOks Hariçten i~tlmal edilen ilaçların" en iyisidir, 
llrr f'c,ıanrdr blllanuı:, ~,,. ffi ALLCOCK MANUFACTllR!SG CO. Birkrnhud, Engl•nd 

'rirlclyt için acentah ,, J Brrt ,.t Şllrı-lıı.lsı P .. K Ga.fata: ı:a.J.J 

t 

\ 
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BiN SÖZ 
BlR RESiM 

• 

Jandarma imalathane Müdü-
riyetinden: 

7000 Takım kışlık elbise 
7000 Adet serpuş 
7000 Çift dolak İmaliye 
Y okarda yazılı Melbusat ku-

naşı imalathaneye ait olarak 
'capalı munakasa ile diktirilecek 
Jr. Miinakasa 9 Nisan Çarşam 
ba günü saat 14 te İstanbulda 
Gedik paşada yapılacaktır. Şar 
tname imalathaneden verilir. 
ieklifinamenin tarzı imlası şart 
namede ırıızılıdır. 

Sabık Gümrükkr Hukuk 'Hl 
şaviri Mahmut Sait Bey yazıha
nesini lstanbul Balıkpazar \lak
~udiyc Hanında (65) numaraya 
nakletmişı:r. 

latan bul yedinci icra claireıinden: 
Galatada Merkez nhnm Hanında 

18 No. odada Necati Beyo: 
Tevfik Bey zimmetindeki mat

JUbunuzun temini için mumaileyhin 
emvali gayri mcnkulesine eski icra 
kanunu hükmüne tevfikan vazetmiş 
olduğunuz haczi bir seneyi müteca
vi~ müddet terk ve ipka eylemiş ol
manızdan dolayı kanunu mezkur
un 118 inci maddesine tevfikan fok ki 
haciz talebinde bulunulmuş ve tara
fınıza gönderilen ihbarname zahrına 
mübaşiri ile odabaşı tarafından veri
len şerhte ikametgihıruzm meçhul 
olduğu gösterilmiş olduğundan tari
hi ilandan itibaren bir mah zarfında 
334-530 No. dosya ile daireye müra
caat etmediğiniz takdirde haczin fek
kedileceğl ihbarname makamına ka
im olmak Uzre ilin olunur. 

Dr. Horhoruni 

Resmimi& Akfeblr merkez mektebi talebılerınl elifi dersinde 
ıöetermıktedlr. Talebeler çek kıymetli ve fayanı dikkat eserler 

yapmalıtadır. Kllfede muallim Adaaa Bey ~GrU•DJG.~. 

lstanbul at verıileri mn~orıoıon~en ; 
62160 lira be~i muhammineli Manyas gülünün 19 Mart ~30 

tarihinden 1934 senesi Ağustos gayesine ~adar hı~ınlitr saydıy~ 
ve mastariyesile saz ve kamış rüsum eski. ve yenı kazaklarda~ 
Tuzla binaları da dahil olduğu halde 10 Nıaan 930 Per~ ~u
nü badelzeval saat 15 te ihale edihJlek Uzre 19 Mart 930 tarihın
de aleni müzayedeye vazedildiğinden talip olanların Bandmna 
Malmüdürlüğile İstanbul Av vergileri mi.ldürliiğ&de müteıp<
kil komisyona müracaat etmeleri i.IAn olunur. 

Beyoğlu Mektep sokak No 35 ' •• k 
muayene sabahtan akşama kadar. Evrak ve defatir tab ı muna asası 

or. Ihsan samı .llJll-. Zonguldak maden kömür mıntakasa müdür-
ISTAFILOKOK AŞ 1 x.M d 

lıtafllokoklardaa mUtıvelllt Ü.!'"> UO en: 
(erıeallk, lıaa çıbanı, lıoltuk İstanbul Mıntakası Maadin miiheındi11Hğinde mevcut ıartw 
altı çıbanı, arpac:ık) ve bQ- namcısindeki izahat ve nümuneler veçhile 21 kalem evrak ve 
tUn cilt hastalıklanna lırafı defatirin basılıp ciltlenmesi mükaddema müna•kacaya konul-

pelı tesirli bir •tıdır.•-1 IDU" idi. Teklif olunan fiatlar haddi layik görülmediğinden bu 
- Dlvanyolu No 189 .- •• iiddetl ka J - iş 29 Mart 930 tarihinden itibaren 20 gun m e ve pa ı 

lıtanbul 2 nci Ticaret mahkeme- zarf usulile yeniden münakasaya vazedi~~r. Taliplerin .yev-
ıinden: mi· ihale olan 17 Nisan 930 Perşembe gınıüne kadar temınatı 

Müvekkili Yelkenci zade Ömer muvakkatelerini ve kabul ve istirrkifı tazannnun edecek kat't 
Lütfü Beyin müudei aleyh Berutte • - · • •• d 
mukim tüccardan Mehmet Ellatiki şekildeki teklif mektuplarını müdünyeti umınnıyemıze gon er 
Efendi zimmetinde Vatan vapuru- meleri ilan olunur. 
nun bedeli icarından alacağı olan 
600 İngiliz lirasının tabaili hakkmda 
vekili Avukat Mehmet Behram Bey 
tarafından ikame olunan dava üzeri
ne mumaileyh Mehmet Ellatiki E
fendiye tebliğat icraııı mümkün ol
madığından Hukuk usul muhakeme
leri kanununun 141 inci madeıi hük
müne tevfikan ilanen tebliğat icra
sına tahkikat hikimliğince karar ve
rildiği cihetle müddei aleyhe muma
ileyh Mehmet Ellatiki Efendinin İs
tanbul Asliye ınahkomesi ikinci Ti
caret dairosinln tahkikat hakimliğin
de 1 Mayıs 930 Perıombe günü aaa~ 
on dörtte hazır bulunma11 ve akaı 
takdirde muamelei gıyalıiyc icra olu
nacaiı uaulon ilin olunur. 

Eı11vali r11ctruke miidiirlii~iindeı1: 

lablık nıaa ~Okkan ~ane 
Buğaziçinde Büyükderede Büyükderı;_ cadd~in~e kain üç 

kattan ibaret 7 oda iki sofa, matbah, hela ve bır mıkdar bahçe
yi havi ve tahtında bir bap dükkanı müştemil atik 322/324 ce
dit 312 numaralı hanenin bedeli sekiz taksitte ödenmek üzre 
4500 lira bedeli muhammen ile 8; 4/930 arihine müsadif Salı 
günü saat 14 te pazarlık suretile icrayi müzayedesi mlııkarrer
dir. Taliplerin % 7,50 hesabile teminat mak:buzlarile İstanbul 
Emvali metruke satış_ komisyonuna müracaat eylemeleri. 

P.\ZAR 
30 ~f.\.R1' 930 

Geçenlerde Irak kabinesi istifa etmiş, Bağdatta hey. 
i!IOl1 derecesini bulmuştu. Hatta bu heyecan yüzünden eski 
yeni Bağdat arasında mevcut üç köprüden mürur ve ubur 
ailmişti. Bağdat hava kumandanlığı kapısrnda her zaman 
cut olan emıeni muhafızlar yerine müslüınan asker konu 
'lıU. Bağdat polis müdürünün teşviıkile caddelerde h'll!Susi a 
lar "Ey Fayal Iraki kurtar" diye bağırıyorlardı. Neticed~ 
bPk haI'biye nazın Nuri Sait B. başvekalete tayin editmı 
Resimlerimiz Bağdattaki nümayişleri gösteriyor. 

lin~en: - . 
Osmaniye Kanlı-Geçit yolu üzerinde cem'an 7045 lı~İ 

kı.uş bedeli keşifli 12 adet imalatı sinaiye 13 M~rt 930 t<1;:1 
den itibaren 20 gün müddele ve kapalı zarf usulıle mevkıı 
nakasaya vuolunmuşur. Müzayede ve münakasa ve ihalat 
nunun talimatnamesi.:: mucibince mezkur imal31:ı sınai 
Nisan 930 Çarşamba günü saat 16 da Vilayet encümeninde 
lei katiyeei icra kılınacağından talip olanların 8 gün m~ 
dem münakasa şeraiti umumiyesi mucibince ehliyet ve5t 
mu Vilayet baş mühendisliğine ibraz etmeleri ve teminatt 
vakkatelerine ait banka mektubu veya makbuzlarını teklif 
tuplarile blrlike ~vmi ihaleden bir gün evvel diğer bir 
derwıuntla encümeni daimi vilayette tevdii lftzumu ilan ol 

lstanbul Mıhkcmel Asliye Birinci 1 Bursa cer' tenvir 
Ticaret Dairesinden: , 

S/11/930 ıarlhinde mahkemece kuvveİ muharfl 
mas.na lıarar verilen Saler ıade bl- TuM rk anonı'm şı'rket' 
raclerler mua•ının tedviri zımnında 
Avulıat lsmall laa ,,. Ahmet Sabri den: 
Beylorln Büro ualılılannı lndhap 
edilmif olduklanndan müfltsltr zim
mednde alacaklın olanlann ve istih
kak iddiasında hulunanlann tarihi 
llAndın hlbıren bir ay zarfında all
h ve lsdhkalılannı mahkemeye mü
racaatla delillerini kaydettirmeleri ve 
müflise borcu olanlnnn miktarı borç
larını, avnı mUddet içinde mahkeme
ye bildİrmeleri ve her ne sıfatlı 
olursa olsun müfllsin mallannı elle
rinde bulunduranların o mallar üze
rinde h•kları mahfuz kalmak şartile 
aynı müd<leı tçlnde emvali mezklırr.
yi mahkeme emrin tevdi cımelerl 
vi: hilAfına hareket cezai meı'ull
ycıl müstelzcm olacıgı ve makbul 
mazeret bulunmadıkça r6chan hakla
nndan mahrum kalacakları ve müf
lisin alacaklılan Jçtim11 olarak tarihi 
ilandan itilıaren on güa sonra yınl 
J 2 Nisan 930 tarihine mü adil cu· 
martcsl günü saat 1 ~ te mahkomcnln 

Bıırsa Cer, Tenvir ve 
Muharrike Türk Anonim 
ti hissedarları Beyefendil~ 
Nisan 1930 tarihine mü 
1ı günü ııaat on altıda Bu. 
şirket merkezinde akdedıl 
fevkatade heyeti umumiye; 
mamda hazır bulunmağa 
edilirler. 

Ruznamei Müzakerat'..ıııs 

1 - Sermayenin te:ıY"'" 
7 50,000 liraya iblağı. . 

2 - Nizamnamei dah1 

30 uncu maddesinin taditl· 
İdare MeclH n 

Murahhas Aza: G. JJ 

'
. fll• muamolltına mahsus odasında 

• Mes'ul Mildüru" Bürh hazır. bulunmaları ilin olunur. 
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