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Borçlarımız · 

Sultanlar idaresinden kalına 
borçlar meselesi, niçin yeniden 
ortaya çıktı? Bunun. ~ebep ve 
amillerini herkes bılıyor. Bu 
sütunlarda her vesile ile tekra.r 
ettik dur~~k: Bu b?rçlar, yeru 
Türkiye ıçın çok agırdır. Ik:ı
sadi ve mali bünyemiz, bu agır 
yükü taşıyacak kadar kuvvetl_i 
değildir. Hiç umulmadık bır 
zamanda birdenbire çökmek ih
timalini derpiş etmek, Türk hü
kfuneti için esaslı bir vazife idi. 

M. Venizelos"Türk~ Yunan davası ebediyen bitti,,diyo 
Yunan Başve ili 

• 
yenı 

beyanatı 

in Kadın Birliği 'r ikinci •• •• nonu 

) 

Belediyecilik hak
kında ilk konferansı 

---

-· .. -
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Hamillerle vuku bulan temas 
lar, bu vazife yolunda atılmış 
bir adımdır. 

500 senelik Türk
Yunan 

davası artık bitti 

Bu akşam Efzayiş 
Suat H. verecektir 
Kadınlar birliği idare heyeti 

dün toplanmış ve belediye kanu 

Bugün ikinci 1 nönü zaferinin 
yıldönümüdür. Türk milletinin 
hiç bir zaman unutamıyacağı bu 
zafer prk çetin müıkülat içinde 
elde edilmiş, Türk milletinin az
mü iradeıini, YBf8.mak karannı 
bütün cihana göatenniştir. lkin
ci lnönü zaferi kazanıldıktan ıon
ra Büyük Gazinin lamet Pa,aya 
yolladığı tebrik telgrafındalri 
cÜmle daima canhdrr. Gazi diyor
ki: 

Maliye Vekaletile Paristeki 
Düyunu umumiye meclisi idare
si arasında cereyan eden muha
berat hatırlardadır. Yine herkes 
biliyor ki, hamillerin vekilleri 
bir kaç haftadan beri Ankarada; 
hükumetle temas halinde bulu
nuyorlardı. Bu temaslıann neti
cesi ne oldu? Hamiller Ankara
dan nasıl bir his ve intiba ile 
ayrıldılar? Bugünün merak edi
lecek meselesi bu olmak lazım 
gelir. 

Bu defa gerek Maliye Vekale 
ti ve gerek hamiller vekilleri ta
rafından neşredilen tebliğler, 
bu temas ve müzakerelerin sa
mimi bir hava içinde vuku bul
duğunu gösteriyor. Bunun böy
le olmasını pek tabii görmek 
lizımdır. Borcumuzu inkar et
miyoruz. Bunu ödemenin yolla
rını arıyoruz. Hamillerin vekil
leri de -esaslı tetkikleri netice
sinde- anladılar ki, bu israrımız
da, bu iddiamızda çok samimi
yiz: Hakikaten memleketin ik
tısadl ve mali vaziyetine yeni 
bir inkişaf vermek lazımdır. 

Bitaraf mübadele 
azası bugür! 

Ankaradandönüyorlar 

ATİNA, 30. (Anek.) - YWlan başvekili M. Venizelos Ame
rikadan gelen ywıan heyetine Tüf"k-Yunan münasebatmdan 
bahsederken demiştir ki: 

- «TÜl'kiye ile bundan 500 sene evel başhyan bir davamız 
vardır. Şimdi davacı ile samimi bir surette anlaştık ve müteka
bilen istinaf ve temyiz hakkından feragat ettik. 

ATİNA 30. (Anek.) -Ankara Yunan sefirine gönderilecek 
talimat taa~yün ediyor. Yunanistarun yegane gayesi itilaf hu
sulil imkaninı tesbit etmektir. 

Bu takdirde itiliifname derh.al imzalanacak veTürkiyenin tadilat 
teklif etti ai diğer hususat için de mütavassit hal çareleri bulu
nacaktır. Yunan sefiri Ankaraya gidebilımek için ihtil3fatın bir 
an eve! halli hususunda·M. Venizelosun arzusunu da tebliğ ede
cekıtir. Gazeteler Venizelosıın ancak mübadele meseleleri halle
dildikten sonra Ankaraya gideceğini yazıyorlar. 

ATİNA, 29. (Hususi) - Alakadar makamla!" Türk teklifatı
nı tetkike devam ediyorlar. M. Venizelos ile M. Mihalakopoulos 
ağleıbi ihtimal yarın toplanarak Yunan cevabının esaslarını tes
bit edect>klerdir. 

nu mer'iyete geçtikten sonra a- "Siz bu zaferle ynlnız dü,manı 
lmacak vaziyet hakkında bazı değil, milletin mnküı taliinl de 

1.. • K yendiniz.,,. muınrrer:ıt ıttihaz cımiştir. a-
dı ı.ar birli ı, h~ :cnlarnnızın Evet •. M:lletin niakiia talii 1- \ 
b !etliye int le ahatı ~ faal bir nönünde yen'ld;, Bu tarihi daimn , . 

tebc11 ede:im. ' ' rol oynaması i!;h elediyecilik ,__=;;;;;.==;;..-------' 
Mev~uu etrafrrıda ac'ınlarımızı • 
tcrvıre ç 1 ·ac.ıktı Bu cümle-, 
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c:'en o1-,,ak uzre ilk konferans 
bu akşam saat 16 c. - birlik salo
nunda Efzayiş SuJt H. tarafın
dan verilecektir. Bu konferan
sın mevzuu «Kadın ve belediye
cilik» tir. Konferanstan evvel 
maruf san'atkar Cemal Reşit B. 
tarafından bir konser verilecek
tir. 

Tahvilat ve 
esham 

Bugllnden ihraç ve 
ithal edilebllebilecek 

Fakat alllkadarlar beyan
name vermelJe meclTurdur 

• 
/{oca Sinan ve Edirnedeki büyük eseri: Selim/ye cam. 

Mimar Sinan günü .. 
Bugün Koca Sinanın ölümünün 

342 inci senesidir .. 

Meşhur Türk mimarı Sinarun 
ölümünün bngün 342 inci sene
sidir. Her sene olduğu gibi bu 
senede kadirşinas Türklük bu 
biiyük san'at dahisinin büyük 
hatırasını tebcil edecektir. 

Türklüğe ebediyen yaşıyacak 
abidat bırakan Sinan için bugün 

şehrimizde ve Edirnede ihtifa 
ler yapılacaktır. 

Edirnede Selimiye camiindı 
bugıin ihtifal yapılacak, bu gec 
Türkocoğında da merasim yap 
lacaktır. Çanakkalede de Tür 
ocağında bugün merasim yap 
!arak koca Sinanın hatırası te 
cil edilecektir. 

Tediye muvazenesindeki açı
ğın, bir ırıuddet daha idame5ine 
imkan kalmamı tır. Maraz, teş 
his ed lmiştır. Fakat onu teda
vi etmenin imkan vasıtalarına 
malik değiliz. İktısadi inkişafı
mız için sarfına mecbur oldu
ğumuz bir kaç m.ilyon~ bulama~ 
ken padişahlar ıdaresınden mu 
dev~er borçların -yirmi milyo
nu bulan- senelik taksitlerini 
ödemeğe mecbur bulunuyoruz. 
Hüsnü niyetimiz, imkansızlık
la karşılanıyor. İmkansızlık ö
nünde yapılacak şey, beyhude 
yere didinmek, intihar etmek de 
ğil, imkan yollarını arama'·• -. 
Hükumet hamiller vekillerde 
yaptığı temaslarda daima bu ga 
yeyi gözetmiştir. Daima hüsnü 
niyetten ve ameli bir imkan ve 
hal çaresi aramak arzusundan 
mülhem olmuştur. Ümit ediyo -
ruz ki, hamillerin vekilleri de 
ayni his ve arzuların tesiri altın 
da vazifelerini yapacaklar, haki 
katleri olduğu gibi hamillere ve 
sair aiiikadarlara anlatacaklar
dır. Mesele pek basittir: 

Akropolis gazetesi hitarafların mübadil emlak meselesi hak 
kında verecekler k rarın mt>cburi değil anca'{ i ti ıri bir ma
hiyeti haız olması bitaraflarm vazifesini teshil ed~c tir, diyor. ı 

ANKARA, 30. A. A. - Muhtelit mübadele komisiyonu bi-/ 
taraf azasından M. Endersoıı ve M. Holştat dün akşam İstanbu
la hareket etmişlerdir. Hareketlerinden eve! bir muharririmize 
Türk-Yunan mukavelesi metni kat'! şeklini ıthtıasına intizaren 
!stanbulda bir kaç gün geçirmek istediıklerini söylemişlerdir 
Bitaraf azanın hafta nihayetinde Ankaraya avdetler! muhte~ 
meldir. Kadın Ur/lf/nde ıllinkll irtıma 

- Türkiye'nin hüsnü niyeti 
vardır. Yalnız ona tediye imkan 
ve kabiliyetini vermek liizımdır ! 

Eğer Parisin mali mahafili, 
işi bu cephesinden tetkik eder
lerse görecekler ki ortada halle
dilmiyecek bir mesele yoktur. 
Hamillerin menfaatı da böyle sa 
mimi bir tetkiki icap ettirir. 

Unutmamalı ki, borçlunun 
kuvvetlenmesi, tediye kabiliye
ti kazanması daha ziyade ala
caklıların lehine bir neticedir. 
İstikbalde yeni müşkülatla kar
§ılaşmamak için yol budur. Me
selenin anahtarı, buraya gelmiş 
olan hamiller vekillerinin işi a
lakadarlara izah ederken göste
recekleri hüsnü niyetin, samimi 
Yetin derecesindedir. Her halde 
l>aristen cok zaman beklemek
izin, her hangi bir teklif mahi
~~inde bir cevap bekliyebiliriz. 
0 Yle bir zan ve ümide kapıl
ak, fazla ir nikbinlik sayıl
az, kanaatindeyiz. Çünkü me

elenin pratik ve adil bir şekil
e halledilmesinin başka bir yo
u olınad -

ıgına kaniiz. 

Casuslar nasıl yakalandı
lar ve ne yapacaklardı ? 

Siyasi mahiyette bir sirkat teşebbüsü 
şebekeyi meydana çıkardı 

Maznun Osman ağlıyarak ''Cehalet yüzün
den bunu yaptım, iş işten geçti,, diyor 

Mevkuf bulunan casuslar ha·k · 
kmdaki tahkikat çok dikkate şa 
yan bir safhaya girdi. 

Bu mesele ile meşgul dördün 
cü müstantik Salih Bey dün 

1 maznunları geç vakte kadar is
tiçvap etmiş ve ilk tahkikatı 
yapan polis kısmı siyasi me
murlarından da izahat almıştır. 

Mevkuflar i·htilattan memnu 
bulunmaktadır. 

sına kaydedilmek üzre müraca
at ettiklerini yazmıştık. Hanım
larımızın bu müracaatlarına, 
son va:<iyet hakkında vilayet 
şubesine resmen malfunat veril
mediği için henilz cevap veril
memiştir. 

Vaziyet Hakkı Şinasi Paşa
nın Ankaradan avdetinden son
ra sarahat kesbedecektir. 

Hanımlarımıza siyasi intihap 
hakkr verildiği takdirde bir mi
tinğ aktedilmesi mutasavverdir, 

Kibrit fabrikası 

Kibrit fabrikalarının inşa e
, dileceği mevlcii tayin edecek 
'heyeti , Nisanın ilk haftasında 
tetkik sevahatine çıkacaktır. 
Bu seyahatte İzmit ve civarın
daki ormanlar tetkik edilecek-
tir. 
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KaraktJy kiiprasrı ile ktJpra 
tahs•/ a 'arından biri , 

Selanikli bir 
tacir 

tagayyüp etti 

Haziranda köprü 
yesi kalktıktan 

• 
mururı 

sonra 
Piyasanın maruf tacirlerin- Vesaiti nakliye ücretlerine yapılacak 

den Selanikli bir zat beş gün-
den.beri ortadan kaybolmuştur. zamla varidat artacak 
Mümaileyh bundan beş gün e- İstanbul Halkını çok sevlndi- 1 !ardır. Köpriller müdürü Cabi 
ve! ça.maşrrlarmı değiştirerek ren köprü mururiyesinin ilgası Bey bir muharririmize deınişıi 
evinden çrkmış ve ailesine hiç meselesi köprülerin müstah- ki: 
birşey söylemediği gibi mek- dem ve memurlarını teliişa dil- - «Köprülerin mun.ıriyes 
tup ve saire de bırakrnamıştrr. şürdü. Mururiyenin kaldırılma kalkımasıle 103 tahsildar açık 
Ailesi son derece merak için- sı hakkındaki kanun layihası ta kalacaktır. 

Asıl tertibata nezaretle maz- dedir. Büyük Millet Meclisine tevdi Fen · ı · b k 
50 

ki T'• 
· Kendisinin tagayyübüne bir edil · · ış enne a an şı ı., nunlara verilecek direktifleri mıştır. kadroda Emanet heyeti fenni· mana verilemediği gibi yaptığr-

Z bı dl' şebeke reisine bildiren ve top- mız tahkikata göre henüz bu Yakında müzakere ve intaç yesine merbut olarak çalışaca 
a ta ve a tye tarafından !anan maJ"-atı memleke~'ne ed"le ek olan bu 1 'y'haya g·· • ·· b 1 · · h yapılan tahkikat neticesinde w-rı u hususta zabıtaya da bir müra- 1 c ' a 1 ore, gına gore, aş ıca ışı para ta 

bu 4 kişilik casus şebekesinin gönderen sefaret memuru kaç- racaat vaki olmamıştır. Zabıta halk için müz'iç bir yük olan sili olan şimdiki müdüriyet te 
mücrimiyeti sabit olmuştur. mıştır. I hadiseden ademi mahi.mat be- mururiye kalkacaık, fakat ayni kilatma lüzum kalmıyacaktır 

yan etmEktedir. Söylendiğine varidat İstanbul ve civarındaki Vakıa köprü mururiyesinin şe· Bu maznunların ecnebi bir İvan Zipzof'un senelerden be bütün vesaiti nakliye biletleri- klı' cibayeti r<Jk sakildir, Faka• f 
· ı k ı d göre tagayyüp eden bu tüccar ~ , se aret hesabına çalışacakları, rı muhtelif mem e et er e bu ne birer kuruş zam edilmek su- vesaiti nakliyeye zam yapıl 

1 piyasaya da mühim miktarda 
memleketimizdeki cephane mik gibi casusluık işleri e meşgul retile temin olunacaktır. Hatta makla hiç köprüden geçmiyen M. Troçk/ bir borç bırakmıştır. tarını, bunların nerelerde bu- olduğu ve evvelce Bulgaristan- -+-- hiç köprüden geçmiyenlere de bir kısım halkın zararına olara lundurulduğunu, köprü imhaaı- darlar tevkif olunmuştur. da da gene askeri mahiyette bu suretle zam yapılacağı için köprü civarında oturupta he 
na mahsus vesaitle tayyare Maznunlar, sarih ve kuvvet- vesaik toplamak ve bazı fesat . Sadullah Bey varidatın, şimdikinden fazla ola gün birçok defalar köprüden bombaları ve sair harp malze- li delfill karşısında cüriimıen·- tertibatını idare etmek suretile Seyrisefain umumi müdürü cağı anlaşılımaktadır. geçenler yani a~ıı köprüden is 
mesinin ne kadar olduğunu da · · · Sadullah Beyin bu hafta içinde · tifade edenler mururiye ver te

sbite teşebbüs ettikleri anla- nı ıtırafa mcebur olmuşlardır. gizli faaliyette bulunduğu tes- Ankaradan avdeti kuvvetle mu- Haziran iptidasinda mururı- me'kten kurtulacaklardır. 
Mam.un. !ardan Osman yaptığı- b"t d"-· · İvan z· f ye namı altındaki sakil baç sis-şıımıştır. 

1 e urnıştır. ıpzo ' htemeldir. h . B"' 1 1 r' a as d .. d ı• na nadım olduğunu söyliyerek T 1 R ,- temi kalkacak, şe rın tramvay, oy e e ı . r ın a gun e , 
Gizli vesaik toplanrnağı sa- ağlamaktadır. roçkinin dostu 

0 
an us mül- otobüs, tren ve vapur gibi ve- kuruş köprü parası verenle~ 

n'at edinen bu şebekenin ele ba- Osman istiçvabında: tecisi Miçikofun, Alımanyaya M ek lep il le r saiti nakliyesinden alınmakta ' vardır. Diğer taraftan bir defa 
şrsr İvan Zipzof'un siy~~ı .. ma- hareketi esnasında bavulundaki müsabakası olan on para nakliye vergisi biri köprüden geçmek meclıuriye 
hiyette bir sırkat teşehbusu ca- - «Ötedenberi hemşerilik evrdkını aşırmağa te ebbüs et- kruşa >bliiğ olunacaktır, tinde olan İstanbul civarındak 
susluk meselesinin meydana münasebetile tanıştığım birse- nıekle de maznundur. Bu mili-

47 
İnci hafta başladı Bundan başka zata mahsus 1 t~en ve vapur yolcuları şimdi çıkmasına sebep olmuştur. faret kavası vasitasile aidatı!- teci maruf bir Rus muharriri- 1 otomobil araba ve saireden a- kınden fazla para verecekler 

d 1 .1 k dım. Cehalet yüzünden nasılsa dir 1 47 inci hafta başlamıftır. lınmakta' olan resim iki misli- dir. Bu sirkat işi 0 ayısı e en- bu işe karışmış ve düşmüş bu- · Gazetemizde çıkan haber-
disi istiçvap altına alındıktan lunüyorum. Bu iki mesele yakında malı- ıerden en mUhlmmlnl ıeçlp ~e çıkarılaca~tır. Vesaiti nak- Bu bir şehir işi olduğuna g<i 

nradır ki üzerinde bulunan kemeye intikal edecek ve şim- cumartesi ak~amına kadar lıye paso sahıplerile köprüden re, en iyisi her kesin i tirakin 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

sok b' k'g"ıt parrasında mev- Ben arkada lığın kumam ol- dilik hafi kalan bir takım esrar müsabaka memurlıı"uaa ,.
110

• bila mururiye geçmek hakkını temim edecek şekilde belediy 
ufa ır a ~ · d p· ld · · 'h 1 · d ·· " • h · 1 1 k · · · · k ldu cut yazıların casusluk işine aıt . ıım. ışo.1anD o . t·~ amma 

1 ş fd engı;: ~· et erı e tenevvur e- deriniz. aız o an ar , anunda zıkredı- vergısıne zam yapma o 
oldugu an a~ı • 1 _ tarak bütün alaka· 1 l'~ten geçtı.» em1ştır. ece·Ktır. ı.·--------------1ılen zamlara tabi tutulmıyacak-

1 

kanaatindeyim." 
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HARİÇTEN AL DI <iI MIZ HAB ER LER 

Filistin de yeniden endişe ediliyor 
Terci•• .,. lktlbaı llakkı m•btu«•r 

- 36 -
Bu sefer de yahudiler ekscrİ)ret idia ediy·orlar 

f 

'1 

< 

-· < 

l 

11 

rpitolarımız Odasa 
a nasıl girmişlerdi? 

,·nver paşa bu baskının neti
cesiııden ııe bekliyordu?. 

• 
l 
1 

Fllistinde 

Yeniden 
karışıklık 

Gene kan mı 
dökiilecek ? .. 

ı>. : 
• 

1 

Geçen ağustosta Araplarla 
Yahudiler arasında çıkan kan
lı vekayi üzerine İngiltereden 
Filistine bir tahkikat heyeti 
gitti. Fakat aradan ayalar geç
tiği halde Filistin in müstak- ~ 
bel idaresine olacağı, yani hem 
Araplan, hem de Yahudileri 
tatmin edebilecek bir idare kur
mak Yolunda ne yapılacağını 

gösterir ortada bir alamet yok
tur. Şimdiki halde Filistindeki 
idare takviye edilen lbir zabıta 
idaresidir. Halbuki memleketin 
ekseriyetini t~kil eden unsur 
Arap unsurudur. Bunun karşı
sına dünyanın ötesinden beri
sinden getirilirek teşkil edil
mek istenen sun'i lbir Yahudi 
ekseriyeti konmağa çalışılıyor. 
Bu ise iki unsur arasında git 
igde artan husumeti azaltacak 

11 ; . 
' ) 

:,: Tarihi bir rr&im: Hamid/ye Odesa limanında.. bir tedbir değildir. Kudüsten 
'· gelen aşağıdaki telgraf vaziyet 

1' tıj Biraz ~~nr9: g?r~eğimiz Ru~ nakliyesinin silahı bulu~ , hakkında bir fikir veriyor. Bir 
·I ı~·i bu teblıglenn ikı~ı de ha- madıg_ından kumand~ as~erı ay, kırk gün sonra kurban bay
, • .ati tahrif etmektedırler. E- sancagı çekerek sahıle dogru 
.ı .1.en donanmanın bir kısmı ile gitmeğe başlamış ve o sırada 

l 1.abah Karadenizden avdet e- teknenin altındaki delikleri de 
~ lı:ı 1 bahriye zabitlerinin hikaye açtırarak gemisini batınruştır. 
) 1t inden hakikat anlaşrlmağa, Mürettebatının bir kısmı sandal 
l ~ ıli arasında bile yayılmağa !ar ve can kurtaranlar ile sahi-

A1 ;lamıştır. Ertesi gün Tanin le gelebilmişler ve bir kısmını 
ı: 1 şayial!l1'a ~e"'.ap vermeğe ve da (Göben) e refakat eden tor
R ıe hakikatı gızlemeğe çalış- pito toulamıştır. 

~ 1 ~ trr. Merkezi umumi gaz;t~- Ayni zamanda (Bresliiv) Kefe 

1 t
1 
m şu fıkrası ne kadar maıu- Theodossia yı ve Hamidiye 

, 1. uır: (Novorossisk) i topa tutmuşlar 
, Böyle bir zamanda milletler dır ,, ı • . " 

~ı : nız t~rihten korkarlar. ?•z Karadeniz vak'asmın ilk doğ 
, '\ ·p ıstemiyoruz. Ekserıy:ı h"k" · · k"d b" f , 11 d"l bil • . .b. .1 1 ru ı ayesını, es ı en ır se a-
t• ı ıne 1 e ecegı gı ı ves~ .e. er rette o ataşe navad ve ben katip 

ı,ı anna da koşmuş degıliı.,, .k kad lık tf ". · .. k 
~ 1i sade Türkçe ile "bizim har 1 ekn ~b 1 .aşb·. be hııpmız yub·tı·
' - d · · se rot e ı ır a nye za ı -' · 'Orla çıkardıgrmıza aır şa vı- . . . . , 
·.\:· r doğru değildir. Hem kim- mızden dın~~mıştım. Vak a es- Flliııfin de dwar dibinde 

ağlıya11 yahudl hBdınlnrı f ıl· 1 korkup ta yalan söyliyece- nas.ında (Goben) de bulunan bu 
-. , Biz ancak tarihten korka- zatın bana anlattıklan, gene ay 
.ı ı· · ni gemide bulunan ve o hadise- ramı olacak. Keza Yahudilerin 
A l 'fşte Karadeniz suikastinin !ere. ~h_it. o1'::1 ~i~er bir: bahriye de ı~ .ayl~rda hamursuz ve sai 
~ 't 1 rettipleri biraz geç te olsa, zabıtım~zın Mıllıye.~,, ın 14 ve re gibı bır takım bayr~l~n 

,1 ıayet Türk tarihi mahkeme- 15 Ha~~~an 1928 n~s~alarında , vardır. Bu bayramlar. v~sılcsıle 
ı 9 in önünde ihzar edilmiş bu- neşrettıgı malfimat ıle ıkına! ve ·tezahürat yapılırken ıkı tarafın 
4 uyorlar. tamamile teyit edilmiştir. lbirihirini ~inirlendinnesi ihti-
ı. Bütü!1 bir milletin iğ~ali ~e Geçen kısımlann birinde gö- mali vardır. 
liı iın cıhana karşı hakıkatın rüldüğü gibi o sırada donanma- KUDÜS, 29 (A.A.) - Yarın 

; 
1~ ~ aşağı .~ahri~ .ol~nm~s.ı - mız, Teşrinevvelin yirmi beşin- Londraya gelecek arap murah
. l ıler~e goreceg.ımız gı~ı. 1- den itibaren, harp kabinesinin has heyeti azasından bulunan 
l J payıt~htlar~~a !farıcır,e kararile, başkumandan vekili- belediye reisinin gaybubeti es
i •arctlenne te.?Iıg e.dılmek uz: nin mes'uliyeti altında bul:;,.,u- nasında yene araplardan olmak 

- . ı ,efaretlere gondenlen resmı yordu. Bahriye nazırı donan- üzre 'bir reis vekili tayini me
ı-' ı~rafnamede aynı ~asa~. tek maile alakasını keserek zabitle, selesi dolayisile bir takım yeni 

1 o~unmuş v~ d~vletı1?' mumes re bila kaydüşart Amiralin ve-1 güdükler çıkını tır. Yahudiler, 
, en pek g~p ~ır vazıyettekal receği emirlere itaat etmeleri !belediye reis vekilliğine bir ya-

1 
1 ;lardır-ıtı?anl~ .b~şka '?ı:m 1.'izımgeldiğini tebliğ etmişti. 

1 
hudinin tayin edilmesini israr

• ;
1
: e~ler~en .hıç bırın%_tanhın-ı Bu suretle bütün salahiyetleri e la istemekte ve btuıa sebep ola-

1 h, b~~~·~alı buluı~~a ~mı z~ 1 line alan Enver Paşa da derh~I rak yahudilerin ekseriyeti t~-
1 .tıgımız "bu hadısenın n~~ 1 Alınanlarla beraber Karadenız · k·ı ti"ini ileri sürmektedirler 

cubuldugunu anlamak ıçın . k h 1 1 

1 et g . .. .. 
· b 1 d k'k d suı astını azır amıştır. Zabıta bır ay müddetle hertur-. er mem a arı a tet ı e e- .. • , • . 

t ·1• Alman Amiralr (Loray) ın lu tecemmuları dagrtmaga, sı-

1 l I' R. · ı· E Ih dt ta zikri geçen kitabında anlattığı- lah taşıyanları yahut halkı kar 
., us amıra ı nge ar ra .. d . . 1 k • - k d ı 

~ ı • dan hükumetine verilen ra- na gore başkuman an vekıli. ta- ı::aşa ı . Ç_J~anna~a sev e en e-
t ·· rafından Suşon Paşaya venlen rı tevkıf ıçın ernır almıştır. Ya-

• ·a gore: · "T .. k d ki d" • b la ·· e 
• ı 1 Rııs donanması Teşrinievve- emı~ ur ?n~ı:rıa~ın~ Kara a~an ~ı ayram r munas -
1 11 

yirmi sekizinde Karadenizde denızde bahrı haktmıyetı behe- betile yenı kanşıkltldar çıkma
. , ccvelandan sonra hiç bir ta-• mehal eld~ ~tmesi lazım geldiği sın.dan korkulmaktadır. 
ı .- • ı ta Türk gemilerine tesadüf 1 ve bunun ıçın Rus donanması ----+ • eıı • • , 
·ı' niyerek akşam olunca Sivas- aranıl.a~ak nere~e. bolunursa 

ıol limanına dönmüştür. harp ılan e~meksızın derhal ta- Alm11nunda 

1 
1 

' 

j 
Z8 - 29 Teşrinievvel gecesi arru.za geçilmesi,, zeminindedir; 
ıal m saat be inde filo ku- yanı 1904 te Japonlar tarafın- Alman kabinesi 

anına (Odesa) dan telsiz- dan Port Arthur da Rus donan- teşekkül etti 
ı tinderilen malumata göre I ~asma .yapılan. b.askın taklit e- İ A A M 

d im k BERL N, 29. . . - . 
saat evvel -yani sabahın ü- 1 e ıstcnmıştır. Brmıning kabineyi t~kil etmiş 

'· 1de - iki Türk torpitosu kır- Şimdi işaret ettiğimiz mem- tir. Kabine şu suretle teşekkül 
zı, y~il ziyalar ve Rus bay- balardan aldığımız malfunata etmistir: 

i · ;laıile [ vak'anın gece ecre- (göre asıl vak' ayı hikaye edelim: Basvekil: M. Brunning. 
:ı, 1 ettiğine göre Rus renkleri 1914 senesi Teşrinievvelinin Ha~iciye ve':<ili M. Gurtin, 
1. olacak] limana girerek Do-1 yirmi yedinci Sair günü akşam Dahiliye vekili M. Bredt. 

;z torpito çekerini batırmış- üzeri (Göben - Yavuz), (Bres-
ve Kobonetz top çekerinin lav-Midilli), Hamidiye, Gay- Serbest bırakılacak 

r; öniinde çekilmişlerdir. Bu 
1 
reti vataniye, Nümunei hamiy- PARİS. 30. A. A. _ Gazet 

> r üzerine Sivastopol da der · yet, Berkisatvet, Sansun ve Ta- dü Franc, iflasına ait muame-
1' ım gelen tedbirler ittihaz şozdan mürekkep donanma Ka leleri teftişe memur olan müra
•ımuş ve sabahın s:ı.at yedi- radeniz boğazından çıkıp (Kil- kip bu gazete abonelerinin he
c'e sisler arasından (Göben) yos) açıklarında tevekkuf edi- yeti umumiyesinin Madam Ha-
yaHa makta olduğu göriil- yor. (Yavuz) da bulunan Ami- nau namına 800,000 franklik bir 

tür. Limanı yirmi dakika ral diğer gemilerin süvarilerini kefalet akçası temin etmelerini 
~ r topa tuttuktan sonra geri yanına çağırarak, donanma ha- istemek niyetindedir. Madam 
-i ~ek o civarda dolaşmağa reket edip dağıldıktan sonra açı Hanau'a borçlu olanlarda bu 
lıvan (Göben) Sivastopola lıp okunmak ve icra edilmek Ü- 1 hususta istimzac edilmiştir. İ
l t etmekte bulunan Pruth z~re, .... arflar. içinde emirler tev- J fası laznngelen bazı adli mua
<lı ve gemisine rast gelerek zı ediyor. Bıraz sonra gemiler melelerden dolayi madam Ha-
·h 1 teslim olma"'"' emr .. t. dağılıvorlar. nau ancak sali günü akşamı ser 

ı tir: (Devamı var) best bırakılabilecektir. 

Bulgnri~tanda 

Sırp-Bulgar 

münasebatı 

Franaada 

Milnakaşa 
uzadı 

Almangaya karşı 
ne yapılacak? 

• Hudutta askeri hazır
hklar 

yapıldığı doğru değil 

Be!grattan yazılıyor: - Bul-
gar - Sırp mü
nasebatı son za 
mantarda iyi
lcşmeğe yüz 
tutmuş bir de 
itilaf aktedil
mişti. Lakin 
:ıunu istemiyen 
!rnmitacılar hu 
duda yakın bir 
Srrp şehrinde 
lıombalar ata-

PARİS, 29. A. A. - Mebu
san meclisinde M. Blum, bazı 
beyanatta bulunaf"ak Almanya 
ıhükfuneti Lahey adalet divanı- ı 
nın kararlarına mümaşat et- 1 

rak vaziyeti ih-
M. Borof lal etmek iste-

mişlerdi. Hatta bu hususta Sof
ya hükumeti nezdinde teşebbü
satta bulunularak komitacıların 
faaliyetlerine karşı tedbir alın
ması bile istendi. Fakat bu va
ziyetin Sırp - Bulgar dostluğu 
yolunda yeni atılmak istenen 
adımlara mani teşkil edeceğini 
zannetmek müşküldür. Her iki 
devletin başında bulmıan devlet 
adamları Sırp - Bulgar ihtilafa
trnın artık çok uzadığını, iki İs
lav milletin bu yüzden çok çek
tiklerini düşünerek maziyi tas
fiye yolunu tutmuşlardır. Son 
günlerde Yugoslav hududunda 
Bulgaristana kar ı askeri ha
zırlıklar yapıldığına dair bir ta
kım şayialar bile çıkarıldı. Hal
buki, bunun tarafeyn münaseba
tını ihlal edeceğini düşünen Bel 
grat hükumeti keyfiyeti hemen 
tekzip etmiştir. 

Leh is tanda - ~ 
Buhran uzadı 

Kabine teşkil 
edilemedi 

Lehistandaki kabine buhra
nı uzadı. Geçen gün bu müna
sebetle söylediğimiz gibi kabi
nenin teşekkülünde en kuvvetli 
mani marşa! Pilsudskinin yeni 
hükumete girmek i~in ortaya 
bazı şartlar koymasıdır. Bu 
şartlann en mühimi şimdiki 
millet meclisinin - Dict -
altı aydan aşağı olmamak üzre 
içtimaını tatil etmesidir. Halbu 
ki Diet meclisinde pek çok fır
ka var. Bunlar arasında !kuvvet
li bir hükumet teşkili için bir 
türlü pazarlı'k neticelenemiyor. 
Bilhassa ımutu!mamalı ki mar
şal Pilsudski nin dahil olmiya
cağı bir kabinenin ömrü de pek 
kısa olacaktır. lıehistanın is
tiklal mücadelesinde pek çok 
hizmet etmiş olan Pilsudski
nin pek taıbii olarak memleket
te nüfuzu da ona göredir. O
nun için marş.al olmadan de
vamlı lbir kabine de yok demeat 
tir. 

Mareşal Pilsudslci ka4>ine teş 
kili vazifesini kabul etmiyor. 
Son günlerd'! biraderi bu vazi
feyi aklı. Lakin tahmin edile
bilir ki Di·et meclisi kaıbinenin 
teşkilinde kendisine yardun et 
memiştir. $imdi diğer bir tec
crübe yapılıyor demeıktir: 

NİHAYET OLDU ... 

VARŞOV A, 30 (A.A.) 
M. Slavek yeni kabineyi dün teş 
kil etmiştir. Eski kabineye da
hil bulunan nazırların hemen 
hemen hepsi bu kabineye de 
alınmışlardır. 

[Bu telgraf dün akşam son 
gelen haberdir. Lehistanda ye
ni kabinenin teşkil edildiği an
laşılıyor. Fakat mareşal Pil
sudski'nin şartları da Diet mec
lisinin vaziyeti hakkında bir sa
rahat görülmüyor. Eğer yanıl
mıyorsak yeni Leh kabinesinin 
kuvveti hakkında bir fikir edine 
bilmek için biraz beklemek la
zmı e:elecPktir. l 

mek istemediği takdirde Fran- J t k d J G ı 
sanınbeynelmilel vaziyetinin spar a a ın arının az 
pek ziyaqe güçleşeceğini söyle-

1 
f 

miştir. M. Bliım, böyl• bir ih- Hz. ne teşekkör te }!ra J 
timal karşısında Fransanm 
haııJe ıkalkışımamak arzusunu ANKARA, 30. (Milliyet) - Beledlye kanunu ile türk kadı· 
göstermesi lazrmgeldiğini de nına ·belediyelere intihap etmek ve intihap olunmak hakkrnlll 
s~zlerine iliive etmiştir. M. Tar 1 verilmesi memleketin her tarafında ~ü:•ük ?ir s.evinç uyan~ı~: 
dıeu, M. Bliım'un bu beyanatı- . mıştır. İsparta kadınları namına mutea<ldıt ımzalarla Reıs• 
na müspet mahiyette birce- cümhur Hazretlerine şu telgraf gelmiştir: 
vap vermiş ve Almanların teah 1 

- «Belediyelere intihap etme ve olunma hakkının türk ~a· 
hütleriıı.i yerine getirmek için dınlarına teşmili ile yüksek medeniyet ve Cümhfiriyet prensıP
yapıl:ıöilecek her şeyi yap.ına- !erinden bir kaidenin daha tatbik sahasına konulmasını i!haıJl 
ğa çalışacaklarına kani bulun- ve temin buyuran büyük ve dahi Gazimize sükranlarimiz ve 
duğunu söylemiştir. Bundan , minnetlerimizi takdim ederiz.» 
sonra M. Bitim, hükumetin Ak- ı Dahiliye vekaletine de şu telgraf gelmiştir: 
vam cemiyeti misa:ki ve Kellog «Belediyelere intihap etme ve olunma hakkında türk ka· 
muahedesi imzasının şerefini dınlarına hak veren kanunun hazirlanmasında ve m~tı~~aasınd• 
muhafaza edeceğini beyan et- , gösterdiğiniz yüksek dü ünceden mütehassis olarak şükranla· 
mişıt:ir. nmız ve minnetlerimizi sunuyor ve kabul edilmesini rica ediyo-

1 .. 
Bu beyanattan sonra kürsiye 1 ruz. 

~~~~g~ia!r:a1:!:da~~~:
1

!: Kazançvergisinde tadiller 

M. H. Blum 

kidatta bulunmuş ve Young 
planını oııtadan kaldrrmağı can 
dan istiyen harpçu bir Alma
nya karşrsmda Fransız hudut
larının müdafaası için hiçbir 
şey yapılmamış olduğunu kay
detmiştir. Bundan sonra M. 
Herriot söz alarak Fransanın 
seroestii hareketi hakkındaki 
şeklin ve te5viye suretinin e
hemmiyetten ari olduğu fikrin 
de !bulunduğunu beyan etmiştir 
M. Tardieu verdiği cevapta bu 
şeklin ve tesviye suretinin Al
manlarla mutalbık kalınarak ka
rarlaştırıldığını ve Lahey ada
let divanı ile Akvam cemiyeti 
medisinin kararlan alındıktan 
sonra tatbiki kabil olacağını te 
krar etmiştir. 

Nihay et tastik edildi 

Paris, 30. A. A. - Y oung 
planının tasdi1ki hakkında me
busan meclisinde başlamış olan 
müzakere sabahleyin saat iki
ye kadar devam etmiştir. M. 
Herrio bu planm muhtelif mad 
delerinin ayrı ayrı müzakeresi
ni istemiş, M. Marin ile M. Dü
bois datasdik aleyhinde bulun 
muslardır. Nihayet hükOmet, 
itir~at meselesini ileri sünnüş
tür. Bunun üzerine meclis tas
dik haıkındaki layihayi 55 mu
halif reye karşı 530 reyle ka
bul etmiştir. 

[Young planını tatbik etme
diği takdirde Almanya ile ala
caklıları arasındaki ihtilaf hxke 
me havale edilecektir. Alma
nyayı taahhütlerini ifa etmedi
ği takdirde cebren ona karşı 
bir şey yapılamıyacaktır. Ar
trk Alman topraklarının işgal 

edildiği zamanlar geçmiştir. 
Fakat Almanyanın hakem ka
rarile de kabahatli olduğu anla-
ılrrsa ne yapılacaktır? İşte 

Fransız mebuslarının anlamak 
istediği budur. Lakin ilave ede
lim ki Y oung pliim Almanyayi 
taahhütlerini ifa ederse daha 
karii çıkacağını temin ediyor. 
Taa·hhütlerini ifa etmek Al
manların şimdiki halde menfa
atleri icabı görünüyor. 

Ilazırlaı1an yeni l{azaııç 're-rgisi 
kaııtınunun projesi 

ANKARA, 30 (Telefonla) -
Maliye heyeti fenniye kongresi 
toplandı. Kongreye müfettişler 
den Mithat B. riyaset etti. Ka
zanç vergisi kanunu tetkik olun 
du. Mer'i bulunan kanunun sa
kat taraflarının çokluğuna bi
naen yeni bir proje ihzarına ka
rar verildi. Ancak hazırlanacak 
bu kanun projesi gelecek sene 
kanuniyet kesbedebileceğine na 
zaran mevcut kanunun üzerinde 
yapılması elzem bazı tadilatın 
esasları tesbit edildi. Bu esasla
rın başlıcaları şunlardır: 

Madde 1 - Mükellefler ver
mek mecburiyetinde olduktan 

beyannamelerin tetkikinin veki 
letçe bilimtiha 1 alınacak usulU 
muhasebeye vakıf muhasiplere 
havale edilmesi; 

Madde 2 - Beyanname ver
miyenler hakkında kanunun zı 
inci maddesi mucibince vergile
rinin tarhı salahiyetinin tahak· 
kuk memurlarından alınarak 
mütehassıs bir heyete tevdii; 

Madde 3 - MüstahdemİJI 
vergilerinde müesseseler tarafııı 
dan verilen beyannamelerin i
sim üzerinden değil, adet üze
rinden verilmesi. 

Kongre mesaisini perşem~ 
ye ikmal edecektir. 

~~kalliyetler evkafına vaziyet se
lahiyeti hü.kı1nıete verilecel{ 

ANKARA, 30. (Milliyet) - Evkaf Iayihasinin müzakere ve 
tetkikine Şurayi devlette devam ediliyor. Ekalliyetler evkafına 
vaz'iyet edilebilmesi için layihaya ilave edilecek muvakkat bir 
madde ile Hükumete saliihiyet verilecektir. 

Çiftçilerin Ziraa~ Bankası
na müracaatı 

ANKARA, 30 (Milliyet) -
Ekin mevsiminin vürudu ve 

Maraş vilayeti ziraat müdüriİ 
Fuadi Bey pirinççilik tahsili i· 
çin İtalyaya gönderiliyor. 

• 

bazı yerlerde de tütün ekme İzmir liman istatistiği 
ve bağ hazırlama işlerinin baş- İZMİR 30 r A A ) _ Şehri· 
l~~ası üzerine muh~elif yerler miz ticar~t od~s~~ yaptığı it· 
zurraı t~afından Z~at Ban- tatistiklerden alman neticeye 
kasına muracaat edıterek yar- .. t · r 

1929 
ene 

dım ve kredi talep edi!meğe g'.lre zml ır ımlrka~ınh m 
25

S il· 
b la tır sı son a tı ay ı racatı ın 
aş nmış ·-o- yon 110 bin 94-0 lira 60 kurul' 

baliğ olmuştur. Ayni müddet 
Elaziz ipekçilik mektebi zarfında limana giren ve çıkaII 

sefain ve motörlerin adedi de 
3138 dir. ANKARA, 30 (Milliyet) -

Elazizdeki ipekçilik mekte
binin Diyarbekire nakledilme-

-o--

si İktısat Vekilliğince takarrür 600 bin lira isteniyor 
etmişti. Mektebin Diyarbekire İZMİR, 30 (A.A.) _Yun~ 
nakil ve tesisine başlanmrştrr. işgali esnasında Standard ()il 
Diyarbekir, gerek iklim gerek kum 

1 
aJ· 

· · ·b ·ı · k T" ı panyası namına ge en g vazıyet ıtı an e ıpe çı ıge e ve 1 b r ~ ld " 
600 

b" idi· 
rişli ve müsait olduğundan bu arını· al ıkg ~. u~.uk 1':1 • ·iO 
mektepten Diyarbekir mıntaka sur ıra ı gum~ r~smı 1 ~ i· 
51 çok istifade edecekt>ir. Ve- kumpan':'a ~le~lııne hır dava 
killik ipekçilik mütehassısı Ta- kame edılmıştır. 
hir B. gerek mektebin nakil ve -o-
tesisi esnasında ica peden ter
tibatı ittihaz etmek ve hem de 
Diyarbekir ipekçilik vaziyetini 
tetkik etmek üzre mahalli mez
kure gitmiştir. 

-o-

Ankarada yağmur 
ANKARA, 30 (Milliyet) -

Ankara ve civarına nafi yağmur 
lar yağmağa başladı. Civar bağ 
!ara kar düstü. 

-0--

Pirincçilik tahsil için 
ANKARA, 30 (Millıyet) -

Tütün hastalıkları 

İZMİR, 30 (A.A.) - Tütiil' 
hastalıklarında kullanılmak uı
re şehrimize 300 bin kilo tütiil1 
tozu celbelonmuştur. Bun!:'' 
mülhakata gönderilecelt ve rnıı· 
cadeleye derhal başlanılacakttl"• 

-o-

Türkocağında temsil 
ANKARA. 30 (Telefon}a) ~ 
Artist Marie Belle geldı. :Sd' 

akşam Türkocağı tiyatrosUll 
ilk temsilini verdi. 



1 

• 
MiLLi v Ki· rı<:sı P ıZ.\RTE~l .ı r :\!ART I IJJO 

1 

Fransa ile İsviçre arasındaki 
beynelmilel futbol maçının ya~
murlu bir hava ve çamurlu hır 
! sahada 3-3 berabere neticelendi 
ği yazıldı. Bu mühim maça ait 

1 resimleri dercediyoruz: 

1 - Fransız Nicolas muhak
kak bir sayıyı kaçırırken. 2 -
Fransız Cheuva bir gol yapıyor. 
3, 4 - Maçın hararetli safhala
n. 5 - Anatol, İsvlçrenin üçün
cü golünü yaparken. 6 - Bu 
son maçla ellinci defa beynelmi
nel olan İsviçre millt takım kap
tanı meşhur Ramseyer. 7 - Bü 
tün maçın tarzı cereyanı daki
kası dakikasına telsizle ilan e
diliyor. 8 - İsviçre kalecisi 
Pasche tehlikeli bir şütten topu 
'ana atabilmekle kurtuluyor. 

Son maç 
1 

Alaylı ve eğlenceli tarafl~rı. 
Büyük bir farkla üçüncu bır 

mağlubiyeti tahmin edilen Ga-
latasaraym, bilhassa Fenerin 
beklemediği «dört muavin» ta
biyesini muvaffakiy .. tle tatbik 
etmesi neticesinde beraberlikle 
biten bu ıriaçın eğlenceli taraf
ları pek çoktur. İşin butarafı her 
kesin rasgele sarfettıği cümleler 
de mündemiçtir. Ben hu cümle
lerden bazılarını aynen kaydet
tim, aşağıya yazıyorum: 

Maçtan evvel 

Fener tribününde: 
- Bu ne çamur yahu! 
Arifane makalalerden mül-

hem on be~ • yaşlarında afacan 
bir Fenerlı: ' 

- Ne olur sanki?... Bizim 
Fener, döner döner yener, vi
dkta da yener, balcıkta da ye-
ner!.... -

* * * 
Müdiriyet odasında bir stad-

yomcu ile bir mmtakacı arasın
da: 

- Ne dersin? Maçı tehire
delim, takımları çıkarmıyalım 
mı? 

- Takımları çıkarmamak ko 
lay, fakat sabahtanberi bekliyen 
bu üç bin seyirciyi çıkarmak 
güç!... 

"' * * 
Galatasaray tribününde: 
- Bugün de ~enilirsek ya

rın al gözünden gene beyitli bir 
yazıl... 

- Sen de içinden bir «mısraı 
berceste» okursun, c.lur gider. 

* * * 
Maç esnasında 

G. S. markalı kepi taşıyan iki 
mektepliden biri, oyunun tarzı 
cereyanından memnun dayantı.-
matlı: • · 

- Neredesin Mister Hanter? 
Arkadaşı tribiinden parmaği

le bir noktayı işaret etti: 
- İşte orada, kendi yaptırdı

ğı tribünde oturmuş, arlanı kap
lanı, fili ve ;';~veyi geçeıniyen 
Gazanferl seyrediyor. 

Gayri ihtiyari başımı gösteri
len noktaya çevirdim: orada 
Mister Hanter değil, fenni spor 
makalelerile maruf A. N. Bey 
oturuyordu. Ne mlinasehet doğ
rusu anlamadım. 

Galatasaraya gol olur olmaz 
bir genç içinden gelen bir tees
sürle Eşref Şefiğe eğildi: 

- Ah, azizim! «TürksporP., 
daki «Spor ve anaforcular» isim 
li son yazında neden böylesini 
unuttun! 

* * * 
Zeki golü yapar yapmaz Fe-

ner tribünündeki on beş yaşın
daki afacan bağırdı: 

- Demedim mi sana! Fener 
döner. döner yener, vıçıkta da 
yener, balçıkta da yener! 

* * * 
Rebiinin golü~de ayni afacan 

mmldandı: 
- Ne olur?.. Fener, döner 

döner yener ... 
Sonra isterniyerek ilave etti: 
-Ara sıra gol da yer ..... 

* * * 
Stadyomdan çıkarken 

Muhakkak, kafiyede güzellik 
ve zenginlik aranııyan bir şair 
taslağı olacak, söylenerek yürü
dü: 

- Muzaffer... misali gazan
fer ... misali şimenclifer ... misali 
acı biber ... misali yağlı lüfer ... 

Herkes gülüyordu. Deli miy-
di acaba?... • 

* * * 
Maçaktamı 

Bir barda beraberce eğlenir
ken Fener kodamanlarından bi
ri içinden gelen bir samimiyetle 
Galatasaray kodamanlarından 
birine: 

- Ah, monşey, heyhat etti
niz bizi.. .. Sadun Galip gazetede 
ilan etiği halde bu «sol tayafı
mızı tutmak için dört muavinıı 
tabiyesine aldıymadık ... İşin tu
hafı oyun bittiği zaman ben ve 
biy kaç kişiden maada çoğu bu 
tabiyenin faykına vaymadı ... 

, D!irt muhacimle be 

Paris-Londra te 

Fransız Brugnon .fransız Boro/ro 
Bu sene yapılan Paris - Lon- Paris kazanmakla beraber Lon- Fransızlar üç puan farkla 

dra tenis maçı fevkalade mühim dralılar çok muvaffak olmuşlar- nuvayı da kazanmışlardır. 
ve hararetli olmuştur. Her iki dır. Turnuvadaki on iki sempl turnuvanın en mühim ha 

müsabakadan sekizini İngilizler 
taraf ta en iyi oyuncularını in- kazanmışlar, fakat dokuz dabl Borotranın Austine mağlit 
tihap etmişlerdi. Maçı neticede müsabakadan sekizini kazanan tidir. 

lnglllz 011/fe 

oynamış gibi tesiy bıyaktmız !.. 
Tatlı dilli acı bir itiraf... 

* * * 
i' Makalelerden sonra 

Pür hiddet: 
- Bu kadar da olur mu? Ha

kikat bu kadar da değiştiriJ!r 
mi? GO.ya biz Rebiinin ayağını 
öpmüşüzl... 

Öteki sakin: 

- Pişkin ol yahu 1 Zekinin 
golü esnasında içinden gelen bir 
arzuyu - açıkta kalmasın diye -
fiil halinde bize maletmesini ge
ne bir galibiyet beklemiı olan 
bu muharrire çok görme ... 

• * • 
Galatasaraylı, Fenerli muhar 

ririn yazısmdaki mısraı olmdu: 
• 

zel, başka bahar~! ı 
Yanındaki Galatasaraylı ce 

vap vereli: 

- Onların baharı 29 gü:ılı.i 
Şlı1 ıat aylan gibi clört senede bir 
gelir. 

... * * 
- Oyunlarına çamur mini 

olmuş ... 

- Hakkı var, bizim Galata
saraylılar için sahada kup ku
ru yerler ayrılmıştı. Bir taraf 
çamurda, bir taraf kupkuru yer 
de oynadı. İşin tuhafı, yağan 
yağmur da Galatasaray için ay. 
nlan bu kup kuru yerleri ıslat
mıyordu ... 

* * * 
Biri muhaf 

lngiliz Aıı tiıı 

rine 'e oyuııı.:ul· rına ta 
den Fenwı-!i m harririn m 
atırlarını okuJukt n onra 

liiştti !er: 

- Yalmz bizi 1 · ·bırimize dü 
şiıremez. 

* * * 
- Boyle de spor yazılan oluı 

mu canım? Yok «Al Conson su 
ratlı» ... yok «değneğinden çık 
mış Karagöz kılıklı» ... yok «as 
lan, k-:ı.ı:ılan, deve, fil» . . . yo~ 
«zurnaôa peşrev olmaz, ne çı 

karsa bahtına» •... 

Arkadaşı hemon sözünü kea. 
ti: 

- Filvaki zvmada peşrev oJ. 
maz, fakat bazaıı böyle ın11 
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h lUll • namo elektrik motorları ve bir adet 
an ar_p mı; . en sava]l ve buğday almak için elevatör elli kil<>- her rcnkıı tmpermeablllzc 
Jım şırketını) de Cemıye· luk otomatik kantarlle beraber Ni-
z asla tanımaz. Keyfiyeti İ· sanın 2 nci Çarşamba günü saat 10 "MANDLEBERG"pardesüleri 24 1 ' ft1~~~ 
cemiyetim iz namına bu yol dan itibaren Cibalide Taı iskclcııin- i ın son modaya 1ııre bantmlare moh:'t.t fanıszi lcuıııışlerdın vı 
ara toplamak için müracaat deki değirmen _fabri~ımda bilmüz~- Trençkoı dan MANTOLARIN en milnılhap çqlıleri 
ıler olun;a Veznecilerdeki yede furubt e~ılcce~den talıpl_erın T L' O 1 Y A T T A 8 Ü Y Ü K T ES H İ J A- T 
L • • 1 A "' f • 1 yevm ve vaktı mezkürde mahallınde ı r. , 
ı<ezımıze ma umat lut edıl- lıulunacak icra memuruna müracaat 

• ~\rica olunur. . etmeleri ilan olunur ~··-····-·-·········-~·ııı•••• 
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°!)c:hi.iye Vek,l ti fuho.ışla mücadele için b'r ta!ıT<t..,_am.e e 1 . ir. o :ıdı ı lıi11i~I li';i1e 

!ı- rlryor, b•mda ı l:-1~ka Istan'bul Vilayeti il· Enc:ınet b r e~ı:_ı 1 )r v t, .rnrh ber: ber it.ldet· 
ri ıyor. Bu vaziyt..ler üzerine bir takrm te 'ilatt:ı t•De<! 1 ıht Ji so uk•a ve fr tın:ı hüküm 
ol '. ktır "t•rmt"k' clir. Fırt1<1a yüzünden 

B,ı cfurlf'den olarak zührevi ve diğer has.talı'•~::ır di.-rıa .ser- r !"arta "t!en wıpurlara kömür 
!erinde bar de~isi!dikler yaprlacağr söyleırne•l--t dır. Bunl:ırdan verilem=ekteclir. 
b i i de d •p;mserlerin tevhididir. Buglinkii sel<il " FJ111anet .... 
f-L•i•ıdu drı•ı;ı nde, Verem dispanseri müs•Psna, di~e·· c.lispa'ls.er- Rüsumat motörlerinin sür' -
! ,. _ ki ~ · hrevi h stalıklar dispanserler: lir - Emıınet S:l' hı:VC , at tecriibeleri yapıldı 
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.eıit b"kf"lll malı:kerresinı.le meşhur avu mt ,_rı>sınc:la tahac 
Mevcut :n...ıhtelif davalarından düs' ede•ı l:ir el vaVI rüyet etti. 
1 ta'y n 1 V:.,f'neti aleyhine ~ . \ la mi'-1 'e" a• ıkat R'l!tt• 
çı'mı · ola'l dav ya Nisan'm 10 I B . .'. mi l ; :ı: •yh (;"ki. adi, ye 
.ır fa ba!i<ıla •ktrr Türk . Yu- mı.; .. teşar Kenar eydır. Mah
:um ".~ T, üık - İ;igliz mahk

0
e- kemede Y. e:ıu ı B ';~'Ukat llJ:-

melenn <IC" ay,1; mesele h~ ~- gfir H. t~T"il ve M1'<h:ıf - et Sadıy 11 t• tak Hf. ar. tin -ı "Ma b i 

? • 

·ı 

lrı ıd ı d vala vu J. "· Verf'Se, mektedir. e Ş ı ce~u'1ı gövc rdı : t:> b n 1 c ı:cl 
T "p iyeden aycı! m bu l•~ıkil- Davani.T' rr .,, ı.. ı b'r ·ıcreti - Ortay'! attı ,m ıkı s ~temin l ı ı; t 
r ı .!er elincle ka'aıı ve Trab- ve ·füet me~ le 'c.ir B•ı -arip her ı üı; i miıda , tt, r _ I't ı a 1<.ı "1b 1. ı n 
! ıs, I:-ak, Suriye, Arnavut;ı11ı: c: ·varın t: f "latı s • 1 •r· 1 adar mıihiM ise nın -ı- bet - çoJ mt :1(;~ 
\t. saı ·e gıbi yerlerde bulunan !iri avu',at !'!'ti e· d: n•_::a:ıe ı yh'ndc ~oz sö ek 'lhi o E~·rli o ı:kl ı bir 
araz;, tarla çiftli'!, emlait ve ri sırasınc Davut Reşit B. na- .J r.:;ce kobydır; .. ~ k ı her ik· len ÇYt .ı ı içr. 
saire gi )i şeylerin iadesini d;:ı- mın<la'd ~ttan bi vekalet alır ' st~min ay~::'<tr J 'i . g+· oı gor..ı ıi r " ı ~e ; : , 
va etme.nedir. Bunun için her lar.Bu:ı.umütc"JkipKenanBcy n.ıhzurl ı da ol ıile ; t-l aJ ~r;ıı .>eh .• 
hükftmet aleyhirıe ayn ayrı da- le Eflatl'n B. aralarında hususi idir; binaenaleyh 1 u-ılann b'ri , t•rmek .ı stı~en · r b'"u 
va açrlmı~t"I". Dava edilen şey- bi r ücret mukavelesi aktcdi}···or- r.e mutlait ~urette. t ra. ftc rlık e · ık . bı.l şımd· hay, tı el 
!erin mik<ları çok muazz~ o- l::ır. Eflatun B. davayı $ahsen dip ötekinin mutla't surette a- ~·ışun~~ı v~ ÇOltıkla;rr m 
lup milyonlara baliğ olm akta- takip ebr.ek ister ve biri~ci ti- l~yhinde bulunrnaP,-ı hen k~ndi, ,,ma. h_m-~et ede~ Pır .. n 

1 dır. Fakat mahkeme henüz bu caret mahkemesine istida ile hısabıma rıek dognı ad('etm•yo-. ~eslı ~.ı~c~. Çl)('t · rarır. 
hususta salahivet kararı ver- müracaat eder. Fakat ticaret nım. · re~ a~ f a'j v~ o~tko n 
mi~ değildir. Salahiyet kararı mahkemesi bu davayı reddeder. Yalnız muhakkr,k olan bır ıc:ııa a Y. ~nt_ız klvaç a 

r K t •r , +.ır:ıfmdan idare olunnıaktadr:. Müllıakattakı dıs- I R . "d . . A · s · ··c1·· · · · · d d" •ısuMat ı c:~es.:nın vrupa- c p 1 ,erler de Vi• }et ıhhıye mu urıyetının emnn e ır. 1 d · · -· k ı t k" mo 1 
d V !. . . na samı"T ı ış ıra arı ilrliği takdirde muhakemeye sey var ır: esaye, ı ı dıvaç f d 

1 
• 

· . .. d .. "fi ay a ıaır. '"TI olunacS!ktır. s.steını gun en gune zayı e- A k b . "'d 
Z""h • t -·ı· t birn ola•ı sePit, bu kısım için 3'1 g~7rttıgı ~ça '«iı a ıp -

u "'vı e ı 3 b"' 1 torlı•sını., Halıçte noksaıılan . 
L· • _, • ··1ı <ta· ıı» o amaz. . · _,. 'd' c...ıı~n tre •·1a-re o•unan zu - . 

1 
k ıknıal ec•'mckte ı ı. I 

re i 1, •t l•klar te5kilatının tah- Hl:kfrrıetçe yer.ı yap~ ma ta B.ı noksan!:ı.r tamam'ardığm . 
~ ııti sek P'l l:ıi'l ki"~ur liradır. olclıığu yazılan veni tall~m~tna- r Jn dün motörlcr Ha1·çten çı
,. • • ı, 0 1 t :cıarei hususi yenin , metle bu ".1.hzur,m ;a rrı ma- karılmışlardır. Motorlerin s;ir'
,. )()O liralık yardım, mtikay-1 sı tıeme-ınıye sa/an rr. at te~rü'ıeleri ya,:ıı!nııştır. Tec
Y<'t ı;-ıınalık2rhrı.ia'1 alınan mua · 2 _ D "Janserlercle m ıkay rH•elerc didürii ı; mımi İh ·an 
Y;ene ve ~:;lavi iic.re ti ve :ıı:maı_ıe yetler ile aayri mukayy:tler i- Rifat Bev n;:ızaret etmişt"r. 
tlT' ver'1ıfı para ıle temm edıl- cin t1.m&ı!'il~ ayrı ayrı binalar·· -o-
m Ktedir. . bulcııı•l'Se ,fr ha fa ideli n.Ptic~l~r Cemiyeti tedrfaiyei 

Hastane ve dıı>pansc•· a~ımr. Ma.r><ıfi bu t hsırnt ışı- İ slamiye 
Zührevi r:astalı1dar hastan e- dır. Cemiyeti Tedrisiyei İslamiye 

sir den rnaa?~ . rnuaye:ıe ve a- Mülhakat dispa n serleri Heyeti nmumiyesi Nisanrn dör-
yoıkta te<lavı ıçın altı dı spanser düne m ısadif önümüzdeki Cu-ı,_ d B b · · k Sihhiye müdüriyeti tarafın-
·ar ır. ~~oğ_lunda. ıı;. mu ay- dan Vi layetimiz mülhakatında roa günü saat on dört de sene

yetlere, dıgeı: ç-aY'.n muıkayyet- idare olunan on iki dispanser lik koııgre;ıini aktcdeceğinden 
tere mal!sus ıkı ~ıspanser, Ga: vardır. &zayi kiramın yevın ve saati 
!atada bır, Üskudarda. gayrı nıezkurde Darüşşafakay; teşrif-
mtikayyetlere m ahsus hır, Ka- Rumeli yakasında: M~hmut- !eri rica olunur. 

Trans it alıla-- l 
rının resmi 

tenzil edlldl 

Transit halıların kllo· 
sundan yalnız 

4 kuru, alınacak 
Transit halıların •· gümrük 

resminin tenziline dair kanun 
Iayihası B. M. M. tarafından 
kabul edildi. Bu tenzil sayesin
de transit halı ticaretimiz bü
yük bir inkişafa mazhar olacak
tır. Yeni gümrlik tarifesinin tat 
bikinden evvel transit şark ha Avukat Nig<ir H. 

mekte, serbest izdivaç cereyanı dnca cd eveıkıyrun mi! a t 
· · 1 ıu erece en ç p v :-ay 

gıt gıde ku~vet bu ma.ı_uad~. tahakküm mcrtcbesıne v 
Bunu da tabıı ve haklı gormege olursa bun•ı hayırlı buim 
k~ndi~! alış~ım1~1ı!.1z; .5ü1?- gibi tavsiye de etmedigi 
ku eskı sıstemın l'uLum surdu- !emek isterim. 
ğü zamanlar ile btogünkü muhit Çocuklarımızın bu kııtl 
arasında tahsil ve terbiye, ma- müdahaleden rnü stagn! 1 
lfıma t ve tecrübe itibarile büyük kadar münevver bir s v:•· 
farklar vardır; kafes arkasında 1 vasıl olmuşlaTdır. Bunu r . 
ve vesayet altında yaşıyan eski erek analar , babalar çocu '·l 
Türk kızına bed el şimdi t ek üzerinde dostça nasilıntler 1• 

başına hayata atılmış ve omuz. iyi rehberliklerini esirğeme! 
larına biı" hayli vazife ve mesu- li, faka t çocukların hakkın 
liyet almrş bir Türk krzı görü- met etme';: zamanı geldiğhi 
yoruz. . takdir etmelidirler. 

diköyünde bir, merkez vardır. Bey Kemerburgaz, Büyükçeık- -o-
Mua ene b ir mi?. mece, Catalca, Silivri, Karaca- ~ima~ların_ fa~~i~.e~i 

Y bey, yeni yapılacak olan İstran- Tıcaretı bahnye mudun yeti-
Bazı dispanserler ıhem mü- ca d~spanserleri . • Anadolu ci- n'n bundan bir müddet evvel 

kayyet, hem de gayri m u_'.<a.Y· hetin<le: Ömerli, Şile, Ağva limanlara bir tamim göndere
yet faıhişelere mahıms oldugun- dispanserleri 1929 senesinde bu rek ithalat., ihracat, liman va
dan muayene ve tedavilerin bir dispanserlerde on altı bin kü- :ı:iyeti, balıkçılık ve saire hak-
leş tirildiği şayi olmuştur. sür kişi tedavi gönnü'Ştür. kmda malumat istediği malum 

lılarından kiloda 7 kuruş güm- Bu ret üzerine Eflatun B. veka
rük resmi alınmakta idi. Yeni !etten çekilir. Kenan B. davayı 
tarife bu resımıi kiloda 24 tekrar takip ve müsait bir ze
kuruşa çıkarmıştı. Yerli halı mine kadar götilrür. Ancak da
ihracatımızı himaye maksadile varım bu iyi cereyanı sırasında 
yapılan bu resim tezyidi transit Davut Reşit B. muhasım taraf- · • 
halı ticaretimiz üzerinde aksi la sulh olduğunu bildirir ve ta. 

Bu ise mahzurlu bir şeydir. Bu dispanserlerde muhtelif dur. Liman idareleri, cevapla-
Bahusus bir namuslu kadının hastalıklar ve bu meyanda rını göndermeğe başlamışlar-

tesir yapmıştır. kip edilen dava yarı yolda kalır. 
Yeni kanunla memleketimiz- Bu esnada Eflatun Bey Baro-

b .. l b" · tt dı"spansere dır. Bu sene, limanların faali-oy e ır vazı•ye e firengi tedavisi de meccanen 
gitmesi çok mü!"kii! ve hatta yapılmaktadır. Bu tedaviler ne yeti, geçen senelere nisbeten 

den transit olarak geçecek olan ya müracaatla Davut Reşit Bey 
halıların kilosundan ancak 4 den matlubu olan ücreti vekale
kuruş resim alrnacaktrr. tin Kenan B. tarafından öden. k .ı...·ı ı d memnuniyete şayan görülmek. auı o ama2 ı. ticesinde firengi gittikçe azal- tedir. 

Dünyanın en mühim halı mesini ister. Baro bu meseleyi 
transit merkezi olan İstanbul- hakeme havale eder. Hakem, 
dan senevi 70 milyon liralık «hak ve imkan hasıl olursa» a-

Mııharririmiz bu meseleyi a- makıtadır. 
Üsküdar Traml'Oy şirketi hey 'ctı ıımunıiye içtimaı lfiltadarlara sormuştur. Verilen 

malilmata göre mükayyetler i Tevhit edilecek mi? 
-0--

Halkı dolandıranlar •• 
le gayri mukayyetlerin muaye- Vililyetle Emanetin tevhidi 
ne ve tedavi günleri ıbirleştlril- üzerine dispanserler mıiamela
ınemiştir. Günler ayrıdır. tının da birleştirilip birleştiril-

miyeceğini muharı irimiz Sıh-

transi t halı geçmektedir. lacağın tenzil olunmasına k<ırar 
Himayei Etfal cemiyetinden: verir ve bu şarta muallak karar 

Cemiyetimiz namma bir çocuk Temyiz mahkemesince tasdik 
hastanesi yapılacağından bahis Gazi köprüsü projesi olunur. 

Usküdar Tramvay şirketi 

F rengi!ilerin t edavisi biye müdürü Ali Rıza Beyden 
Bu dispanserlerde bir sene i- sormuştur. Ali Riza Bey, tev

çinde iki bin küsür frengili hit kanunu henliz tebl iğ olunrı:ı 
tedavi gömııctktedir. Tedavi dığı cihetle bir şey diyemiye
müddeti fenni fasılalar ile üç r;. ceğini söylemiştir. 

le iki şahsın iane topladığı ha- Gazi köprüsü projesi hakkında 
ber alınmıştır. Merkezimizin Fen heyetinin şim~iye kadar yaptrğr Temyizin bu tasdiki üzerine 

Hey'ell idare rapor/le bilanço 
ittifakla tasvip edildi böyle bir teşebbüsten malilmatı tetkikata göre proJe pe~ ıniıkeınmel Eflatun B. icraya müracaat e- Ü . 

1 d - . . b 1 • surette tanzim edilmıştir. der ve alınan ödeme emri Ke- sküdar tramvayları heyetı çc:k yeni tesisat ve bu.nWl 
o ma ıgı ıçın u sa ıtekarlık M p · · Gazi köprüs" . umumiyesi dün toplanmıştır. ti izam ettiği masraflar dola 

nedir. ı 
----~----

hak~1:1d.a muhtere:n İ~~bul jeden.en 'l~çük teferruatı~~ı:'~a~:';; nan Beye tebli ğ edilir. Bunun Evvela idare heyetinin faaliyet sile hissedarlarımıza temel 
ahalisının nazarı dıkkatını cel- dikkate alarak hesaplarını tanzim et- üzerine Kenan B. icraya müra- raporu okunmuş ve müttefikan tevzii maalesef kabil olama bederiz. miştir. Köprünün il:ıTde pek az mas caatla cevap verir: . d'lm" . M k" M f' .. ,_. . ki f d ğ Firengi ile şiddetli mücadele 

edildiğinden bu dispanserlere 
hariçten müracaat edenlerin bü 
tün tedavi ve muayeneleri pa
ras ız yapılmaktadır. 

Mahzur var mı? .. 
Salahiyettar bir zat muham

rimize di5 panserler hakkında 
şu mütaleayı serdetmiştir: 

_ «Bugünkü şeki~de dispan
serlerden matlOp faıd~ elde e
dilememektedir. Bunun başlıca 
iki s{bebi var: 

ı _ Dispanserlerde mtikay
Yet kadınlara deher verilir ve 
muayene günleri gelmezlerse 
tabii olarak polis vasitasile dis 
Pansere sevko1unurlar. 
Rariçten meccani tedavi iç~ 
müracaat edenler için ise şekıl 
ayri olmalıdır. Halbuki, bu gi
bilerden de bir mazeret veya 
laşka bir sebeple bir kaç defa 
tedavi gününü kaçıranlara d~ 
!l<>lis g-önderiliyor. Düşünmelı 
kı , bu hale maruz kalan namus
lu ve fa kat hariçte bir dokto~a 
tedavi ücreti veremiyecek bır 
kimsedir ve tedaviye azmet
'lli~tir. 

Mükayyetler haklrında «ta-

Hüseyin Rağıp B. 
tasvıp e ı ıştır. lira ıp ra- ama ı ıyı uır ın şa a o -o- raila tamir edilebilmesi için ne gibi - Ben borcum tahakkuk e-

.. d poru da okunduktan sonra bil- yürüdüğümüz için bunu tel ı'pı· 1.to buhranı yok fennl usullere muracaat e iteceği tav der ve hak ile imkan hasıl olur- · 1m· Ö 
· ı Janconun tetkikine geçı ış ve mümkün olacaktır. nümüzc sıye o unuyor. sa öderim demiştim. 

Doktorların, piyasada saf is Köprü ihtiyacr gün ge~tikçe arttı. İ gen~ ittifakla ·k;;ıbul edilmiştir. ki sene içinde Kadıköy ve 1 
Rusya ile alktedilecek yeni pirto bulamadıkları hakkında ğından Emantt köprüyü 2 sene için- cra hadisenin itirazlı olması Üsküdar tramvayları umumi neriba•hçeye hattın temdidi 

ticaret muahedesi için Maska- bazr ne~riyat yapılması üzeri- de tamamlamak arzusundadır. dolayısile mahkemeye müraca- müdürü Necmettin Sahir Bey mal edilecektir. Bu suretle§ 
vada yapılacak müzakerata ta- ne meseleyi Müskirat inhisarın- Şayet ıo par.alardan. toplanan nak- at olunmasını bildiriyqr Bu ka. bu hususta şu izahatı vermiş- ketin halka temin ettiği kol; rafımızdan Başmurahhas olarak 1 'd · b liyat vergisi ~rktarı kifayet. etm"2se ı rar ;;,zerine tarafevn ikinci hu-

dan sorduk. nhisar ı aresı u Emanet müsaıt şartlarla harıçten pa- . tir: hklann şumulü artacaktır." iştirak edecek olan Moskova neşriyatı kat'! surette tekzip et ra tedarik edecektir. k
1 

uk mahkemesınde karşılaşıyor - «İdare heyetinin faaliyet Şirketin işletme imtiyaz 
sefirimizin bugün Rusyaya ha- mektedir. -o- ar. raporu ve \; :inço müttefikan ecnebi bir şil'kete icaT edec:A 
reketi muhtemeldir. -o- İki fen kurbanı için Kenan Beyin avukatı Nigar ve takdirle kabul edildi. Bu se hakkındaki şayialar :katiyeı 

Heyeıti murahhasa müşavir- Gençler Hilaliahmeri Türk Baytarlar Cemiyeti Ka- H. davıı hakkında diyor ki: ne şiriketin vücııde getirdiği bir tekzip edilmeıktcdir. 
liklerine Moslwva sefareti ~- Dünkü gazetelerden biri Hi- tibi umuliğinden :iki sene ev- - Biz Davut Resit Beyin ve- ... 
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katibi Numan Ta•hir Beyle İk- liliahmer Cemiyeti İstanbul vel yürekler parçalayıcı ?~iri- kiliyiz. Eflatun Beyin vekili 
tısat vekaleti Mukavelatı tica- kongresinde bir gençlik Hilali- betlerini bile bile fen uğruna değiliz ki alacağuu Davut Bey- ları tesbit için hususi mahi- mediğinden hakkında tahı 
n"ye müd" ür muavini Enis Be- ahmeri teşkili teklif olunduğu- büyük bir ferağat ve tahammül- den tahsil ederek kendisine ve. yette bir toplanma yapmışlar- müzakeresi istarile aranr.I 

B !. S · b" d sı lüzumunun müddei umum '- ·ı·ç Bey ta•yin edilmişlerdir. . nu. yazıyordu .. u teklif kabul le bckliyen, venihayet aramız. re ım. emyen ız müvekkilimiz ır. . . . d 
" d 1 k - k ı d • • ğe bildirilmesı ıçm ava ta -o- e ı ere umumı mer eze arza dan ayrılan Ruam şehitleri ,Ah- den para a ma ık ki borcumuz Muafiyet kararının temyızı edildi. 

b • k d karar verilmiştir. met ve Hüdai B. meslekdaş- oh.un.» Ali Vefik Beyi vuron komi- d İçki düşmanı ır a ın İki sene evvel, Türkiyede Jarımızın senei devriye vefatla- Dava müddeinin bu iddiaya ser muavini Ahmet Efendfoin Alev yağmur~ .. avası 
11 şehrimizde ?~ gençlik ;1iilaliahmeri teşkili rı dolayisile, mezarları başmda cevabım vermesi için talik edil- Ağrrceza mahkemesin~e v~ri- ~!ev y~ğmur~ şun dolay 

Cihan içki aleyhtarı kadın- ıç~n _Amerıkalılar taraf~~an yapılacak merasimi ihtiramiye- di. len muafiyet kararı müddeı u- le muheyyıç neşrıyat maddee 
!ar ittihadı umumi katibesi Mis J:lıla.lia.hmere 5000 dolar gonde de: . . İcra kanunu ve avukatlar mumilikçe resen temyiz edil- den 5 ay hapis ve 30 ar lira n. 
A nes Slek dün şehrimize gel- nlmıştır. . • . . Hüdai Bey ıçın bugün köprü- İstanbul avukatlarının bir miştir. ti cezaya mahkum edilen F 
r · Bu hususta Hılalıahemr reı- nün haliç vaporları iskelesinde kısmının icra kanunu tatbikatın Hu""kiimetin icraatını tenkit reket gazetesi sahipleri Fa' mıştır. . si Ali Paşa demiştir ki: saat 13 de.· d"f d"I ·· k"'l~ ve Suat Beyler aleyhlel'·ındEc Si k 1 k t da tesa u e ı en muş u .. tın eden hoca Mis Aynes .e '. mem e e 

1
• "- Merkezi umumi gençlik Ahmet Bey için: 2/ Nisan izalesi için temenni yatta bu- davanın nakzen rüyetine 3 

mizdeki kadın ıçkı aleyht~_rla- teşkilatı ha~da~i esasatı ka- ; 930 çarşanba günü, Haydarpa- Iunmağa mütedair olan takrir Kadir gecesi Ayasofya cami- cü cezada devam olundu. M' 
rile konuşmak ve yapıl.an m.~~a: bul ve Cem:ye_tın nız~~esi. şada askeri baytar tatbikat imıibat meclisince müzakere e- sinde hükilmet icraatını tenkit de; umumilik ve tarafeyn nal 
deleyi tetkik etmek ıstedıgını ne dercetmıştır. Keyfıyetin te- mektebinde saat 14 de bulun- dilmiş ve heyeti umumiyeye eder mahiyette vaızda bulunan . ittiba olunmasını istedi} 
söylemiştir. ~erikalı içki düş f~rrılatı ~.ususunda alma~ak ta- mak üzre muht~~ meslek- sevkine kar~r verilmiştir .• Avı;;- Den:IT Hafızın su~.~ıceza ınahke Dava ittiba yeya ademi itt 
mam Misin bır konferans ver- lımata gore hareket edılecek- daı,ılarımızın teşnflerı reca olu- katlardan hır kısmı umumı mu- mesmde davası ruyet olundu. hususunda bir karar ve~ 
mesi muht,.meldir. +;T nur. z:ı1'eredl' konuşııl:ırak hıızı esas Maznun hoca mahkemeye gel- üzre talik olı1f1d11. 
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Gayya 

l_A_a_k_e._rt_b_a_h_&_ı_e_r_ 
ikinci lnönil 

Mıklı 

Kadınların 

hakkı. 
U desi Milliyet'" tir. 

MART 1930 ŞiJlctl/e Nihal Hf. son devir- altında ldeta asilCflllif gibi bu- 111 Mart 1911 
HANE _ Ankara caddeti- deki hanım pirlerimiz arasm- luyonı.z Hele « Size nel » gibi BuıUn, Türk iatiklil ve cumhurl-

T adreıh Milliyet, ı .. da ince duygulan, derin tees- b"r lkl 1lir, ekseriya eızlıyan bu yeti tarihfnin en defiml.i yıldonümle-
Mektepliler mu 

46 ıncı halta iki c ·1ı 
tasaray 1ı esind n 6 
B. kazanm tır. Yaz 

sür ve taba siMieriyle en ziya- ruhta bazı kere bir tugyan hasıl rlndcn birini y&IJYor .• İkinci İnönil.. 
d bi · d şa ld ~ ....ı_ • • ·ı Bugiln, nasıl iktıaadt mUcadele-e göze çarpan r eıma IT. - O u6unu gösterera\., şaınn 1 e ninen hararetli bir devnni yaııyor- Postrestant mektuplar 

• idi e Nihal Hf. hani o e9kiden ride dalı geniş sahalar üzerin- sak, bundan tam on yıl evvel de ls-
beri şairlere. de de kendini göstereoeği üml- tikW milcad lesinin en buhranlı un- Fatma beş senedir küçük bir çetkti ve genç kızın yumuk be-

dinl veriyor. tihan &ilnlerini geçirıyorduk posta merke inde post restant yaz eline uzattı. 
ye ısın Hariç içm Aldanma ki taır .a e bette y andır. _1 ğ -1 

00 ku Y 1 .1 •- 1 Birinci tn· nli dünyanın h yr n memuı-su u yapıyoıuu. Kız de hal rn ubu 1 ızı kurut 8 ruf itirafını yanhrAn yudığı bat- « ı dızlar ve go geıT:l » e 

" Hafta m en mu 
on miı ki seneye 
ıyedc yapılmasına 

len tadilat ır. 
750 ,, 1400 " k d ğl:'._aba~ ... ,,.. . 1 d « Ha ... •n ru""zga"r.Jarı » ndan son- llıfıru, haAsundlarımuzın e!'di~l~ n zBr- Ya ı lerlemi i. Fakat hala çantasının i ine soktu ve hızlı 

14 2700 " a, yaşa ı ı ~ şaır er en - nm na o uya ç vımu t . u h 1 . 
---"- değildir. O bir hissini ifade ra üçünoU iir mecmuası olan end"ıe ile ıdi ki, Avrup m a kendi e n·n siyah damga m- ız ı yüruyiıp gitti. 

Bu tad 1 tla T rk 
sıyası butun haklan 
ve mebus intihabı 
olacaktır. 

·1- ett" · --4-" tlak d lıp devletl ri, lst nbul huk metinı, dan geçen rnc'ktuplann ahip- Fatma a""'..ı- her posta geli-evrak gen venu~ez ıgı ~ t onu mu a uy- « Gayya» , ~ukllle Nihal Hf. 1 
"4llE' 

kuru H ... ba li d k. Y Londra kon ransına çag r yo ıar, 1 inde hasıl edeceği sevinci şinde mektuplar arasında mavi 
ttuabalar ıo tur. muttur. atta zen § r e ı nin .. ;,.ık yolunda attı~ı dmı fakat bili Anadolu hilkfun ni ~_. ·· d · 

t alt isle. r için heyecanı h-•-=•--~ekın" den ek- ..,-- & r- u un ükçe çizgili çchresı "r zarf anyor ve ıtammadıgı sa 
~"" 1- • d"ğ" k d dö d"" cll ğırmakta tercddut e iyorlar, alt- b" eb . 

1111111Yde m aat edilir. sik ifade olundugu vardır; fa- .. r göster: ı ı a ar r un tan alta Yunan ordusunu yeni bir ır t es umle parlardı. rı m kızı sevindirmek have ile Halk fırkasmm 
.. :18..:'ea~es ulayetinl kat duymadıfı hisleri tahayyül ları gösterdiği kadal" dördüncü t arruza hazırlıyorlardı. . Boş vakitlerinde gişenin ar- katbi çarpıyordu dahil olan tek der 

.._ _______ .. yahut hadd"nden fazla mübali- yenilerini ümit ettinnek itiba- lstanbul hükQmetine gelince, o da kasında oturur düşünür ve ha- Beş gün sonra nihayet iste- usulünün tatbiki 
ga etme~. riyle de tebrikle kartılanmağa konferansta Türkiyeyi kendial tem- yalen ne maceralar ııe roman- digi oldu. Sada için ikinci bir kılip zamanlarma 

Bu hal ~~LA/e Nı"hal Hf.nın' li•,.,ı..-. ııJ etmek iatiyor ve bunu Ana- lar kurardL mavi 7Alri daha gelmiaıe-i. Bir vekayiin sevkile s 
yuau ~ -."" dolu hilkfunetine teklif ediyor, A- ·• Y" Jetini muzir telkinle 

şiirlerinde bir nakisa ile bir me 1. Necmi nadolu hilkUmeti ise, konferanata. Bu posta merkezi çok işlek gün sonra genç lftz gene geldi maruz bırakmamak 
ziyet tevlit etmİftir. Nakiea o- Türkiyeyi .~cak. milletin mukadde- değildi. Ve içindeki üç memur ve mektubunu aldı... olarak t'ehir edıldi. 

)llııım---====--.,. lan taraf tu ki bu iirlerde ha- ~~~:.~;:::~~~::::: ~!- ~ h~ hemen bütün müşte- Bu mektuplar, bir iki, üç, tek B .. b 
ld'kat lüzumundan fazt.ıır. A- ıil edebllece~ .. de ısrar ediyordu.. nlenni tanırlardı. rar etti. ugun; u usulün .&.. . .. . baılamak vatanda 
deta bunlar çok defa nazik bir Nihayet AYl'Upa devletleri, Ana- Bir gUn Fauna gelen mektup Bir gun Sada gene gelmıytf. ve inkılip prensiple 
müphemiyet gayesine bürün- dolunun mtbneael11erlni resmen kon- lan damgalarken gözü tanıdık _Mektup var mı? .. diye sor men ve hiç bir kuvve 
milf hUvlyeti meçlnıl periler ferama davete mecbur oldu. • Fakat yazılar araanda bir yabancıya du yacafı derecede yarl 

Yaşasın! kılılı altında cizlenmek icap Konıie ile oonnce no ~ cen dnam eden bu konteranıt tesadüf etti . t . 
edat tiriYeti. örtünün pf.fafb.. "' eı - ••• yenı bir Yunan taamuuna saman · Bu sefer mektup yoktu. Fat- enr. 
x. '--~- belirl" bı·r a:-.. hali kazandırmaktan bqb bir netice ver- Bu mavi bir nrftı. ma ideta sıkılarak ve mUteee- D;ğer taraftan ka 

bir "-'~----aylı ı"le g0-· &I aruuuca ı l&&aa. • Arka~ .... , _ _.. __ biri __ _..._• medi " 
~ ö U091&&~ vu-uu- · · • O sir olaratc cevap verdi: keki 

Söz iner iatıemez Cu- ne ~~yuyorlat": yle ki, orman GUndUzleri rami bir dairede Pilbaklu 23 Mart 1921 den iti- zerindeki adrese l>*tı. ede ayni aiyui 
mai& tntikal etti ••• penlmaksı maaki ed~~ 8:1~da ha~ ..... 1-ır. Dün, CSğle üseri matba- baron Yunan ordulu Buna ve Upk « 84da Fehim Hanım» - Bu e~ıkmadL Belki pol ?~k olaıaa! Tdürk ka 

na-: .... adam olan muha- o at ıgımız sunanın uu- ~ mmtalralanndan umumi taarruza tada gec ... ~ oJıacakL. 141p sayeaın e; tera 
~~um. ce öteden beri malQnı olan hQ. aya gelince aorduk: 1eçt1. • 21 Marttan iubaren tn&ıtl Post restant Birden bire genç kıs lqp1m· katettiği mesafeyi g 

günkü• k F vlyetini gizliyememesi, hayran- - Hayır ola bu vakit? meYziincle muharebe .,,.dı. · 30 Böyle bir adreee böyle bir mızı oldu. Hani dokunsanız al- Daha on --- e•..u 
.;uma ta_mım e- hk hi · • bi t hf"f -..ı • Mart a!:::mma kadar 1nöntintın kah • • - n ' 

· asını raz a 1 cuer gı- Dedi ki: raman ;iüdafilerl, kendilerine tiifek mektup ılk dofa geliyordu. lıyacaktı. Sadeu: addedilen Türk ~nedirkalm? .a•mda imi1 bi oluyor. 
m - Konje aldnn. • ve top adedince çok faik dUpnanm Yazıyı tetkik etti. Adres bir - Demek yok? dedi ve bu se ve fedaklrhfmm 

razı o un Ali Naci Fakat bu ektsiklifi örten dl- Konjenin Frenkçe bin mlna ~:::_ ~~:ı= .. .,.=d:!n: erkek elinden çıkmıştı. Ve der- .fer yavq yavat ilerllyerek u- rak erkekle her huı 
• ulanlı kaplanlı ya- fer büyük ve kıymetli bir me- geldilini bilini birisi be ren mdkabil taarruza ıeçerek akp- hal g8zünün önünde uzun boy- zaklaştı.... viyede bulunmafa 
e enerıı aldı kki. • ziyet var ki o da bu pderdekl ama yen ma kadar en kanlı bir meydan mu- lu eemer, aaçlan arkaya taran- Mektuplarm arkası keailmit- DU§tır.,, 

derin ve müateana samimilik yecanla sordu: harebeai cereyan etti. Dlpnan ıece mq bir erkek hayali canlandı. ıti. Genç kız her gelifin<h eH ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
ti·r B-'-- _. __ ....__ ...... -ı...1 Ofl - Aman nerden aldmP lraranlılı bumaya kadar mubu- C'.'A~- da hen"'- pek a..tL-ııL bir . U 

• UIUIUI ~uaa-. "&~&1.& • Nne mubvemet 161terdL . Sabaha .,.... .~ - .... U& bot, kalbi bot d&ı yordu.. 80kakta ~genç 
maıc;mıWın çammla a- manlarm karanlık gölgeleri al- - Daireden 1 1rartı aeltmetl ıraçtt.akta buldu. • Er- ıkız olmalıydı. Kim bilir ~ be1W de benze1mi1tl. YOrild 

u ffak bir halde tmda saklı, bafka bir Aleme Şaşaladı: teai aabah Metreatepeden. kaçan dut Santm, Yetil gözlü, macera- ken<H.inl unutmuşıtu. c Romanın kah 
·-IJihatb. b Galatasaray mensup maverat hayaller gör- manı seyreden Garp ceplıeai kuman- relt bir kız m 

pmek ster ve boy- mlyorsak bu bize inkisal' venni - Saksı filan mı vardı? dam, ~tlrumandanına yazdılı ra- pe . • ~enç :·· Nihayet postahaneyl ziyaret- smdm koftu. 
ıa çamurdan yor. ÇünkU buna mukabil has- ŞaAAlamak nöbeti öreldnde porda: DUfman karmakanflk çeki- Kim bilir belkı bu ilk atk terini seyrekleşdroi ve artık bir Fakat heyhat, 0 d 

b .f :ı- liyor, yalandan kovalıyoruz, Boza- mektupları•-ı.. d h ğ ld 
ortühnut olan 989 bir yüreği Ütün zan ve leli: yük yanıyor, dilf1Dan binlerce 6lüaU r\,ü.o • •• • • a a u ramaz 0 u. Sida değildi. 

gö a11eı tahaasüalıerl ve heye- _Ne sakımıl il~ doldurduğu muhat' be meydanını Fauna merak ıçınde idi. Fatma bundan onun kadar 
ben N at canlariyle gözümü ön de ... Ti1rk ıilihlarma terketmiftir.,, eli- Genç k:ızm ktub ald müteeasirdi. Bu aşk ~mm 80IU'8 meyus, 

derse e ö- çıbru buluyoruz - Bilir miyim. • Ben a8yle- 6t;;ıin~r:n~r~k 1 ti~;~ ~e d~uı:- mankl eevind':t g~ 1f.: artık b~ l bt..edlyordu. Ta g tti. 
t e ŞOk(jfe N din. kmttı. Bu muzaff yetin TU k iı yordu. ınrmadıgı, esmer uzun boylu « - Fatma H 

G ziya -Canını dairede sabmm ip tikW ve ctımhuriyeti tarihind ki e- 0 ...:ı ... 6 1 tatirnd b·ı ta avvur ettiği adama içerliyor de ihmal ve tek 
r ne' hemmfyet ve uam e ipret eden 5'-M.. ~ e . . ı e ı e .er- du. Ve bir daha o genç krzm sunuz. Bakm m 

yalancı çıkanlmasma kızdı.. büyUk Gazi tsmet Papya yazdıp kenden vazıfe ının başına dön- menmun v~ mes'ut aynlwamı bul .. ......._..... u_ 
le u tebrikle onun ebedt kıymetini ne dil. "". ,. l.&A&&~u t ~ m 

- Yahu, ~edi, gonce aldun? veciz tesbit etmJttir, balam : "Tarl go emlyeceğine yanıyordu. riodeki tarih 3 K 
hl &lemde aizin lnönll meydan mu- Havale gişesindeki memura F-'--... bır· gün m-A ...... plar .. _ halbuki bu""''-" 21 

diyen sen de miBin? har 1 · de d ruh ttt~-•- .... ~ oa.'U.I -· 5...a ebe enn e te .aa ... vau- sordu. sın.da o: ne 0 mavi zarfı .aörikı- bu mektubu ifna 
Karplık1ı kahkah bastık. fe kadar alır vazife deruhte etmft . .,ıe ~ e 

ayı kumandanlar enderdır • - Kuzum Miıhrı Bey hiç be sevinçten ve lieyecandan. ttt- Her mektubu böyl 
Kulak misafiri Milletimizin hayat ve lltikllli nı anyan oldu mu?.. ed · .•. sanız 8 ..__ .... olur? 

dihiyane .idarenis altmdaJd terem . . -...- - •• 
___ ..,.,,, __ .,,, ... _____ vuif~ bütün kumanda ve aiWı - Bır genç kız gekb m tup Eline aldı ve zarfı okudu: Bu poetabanenin 

arkadaflarmızın kalbU hamlyyetine eordu. «Sada Fehmi Hanım• Fatma bafllll iğdi. 
ııtinat ediyo~du • S~ ora~~ - Peki verdiniz mi?.. E9ki mektuplar Burudan ge eleyi.anlatamudı. Z 
dfipNım delil mlDetin makUt taliiai H bak 1:..1. b -~ _._. Di -~-J.!- • • 
de yendiniz.. • tatili altındaki W. - ayır masanıza tnn u-a.en ~ ~eı;.a.ı Y• IUCIUI' mak. ta beyhude !eli. 
halat topnldaramzla ...._. bitin t.lamadnn. Sonra gelecek t. damgalı idi. Ne kadar uzak 1.. mA'VI mrfm Uwme 
vatan bqin mintehalarma bd.r Mihri Beyin metmıbu bulma Zavallı Fatmanm içim bir ye lemle koca bir « 

Saf eli ile tatarmıf uferinizl tes'it ediyor •• Dipnenm ama imkin yoktu. Çünld Fat- i• bir.gam kapladı: çekti ve sonra: 
luru iatillaı azmi bamiyyetinizia ,.ı ma onu bir dosyanm arasma KUçiık Sida artrk gelmiyor- - Ne int.iama 

Sol koluna iıune inerek has- çm b,.lanna hatau ~ h~ saklamıftl. du !.. diye söylenerek 
taneye kaldmlan bir adama ka- haı oldu.· Nammm ~ ldtaW E · ıı..:HJt --L..&.•- • E""' -.ı..-...:-: L.n--r EX- ..:. 

mefahirine lca7deden" bitin mUle- rtıeet ~-- ~yın er- . •«.~11 u..., 5er a- Fatma, bu kadar 
nBI, acıuarak: li haklnnnda _. minneti ...._ kenden poetahanenin kapl8! a- lıden gızlıye haber verebflee... bu qk l'ômmı kart 
~ Ah, efendi demif, bak ra- ~eden IMi,ak saza n -~ ~~~ ~= ~ T8:ı&::\::: .Mavi zarf bili çekmecenin rfJketaiz ~tr. 

la seni ne hale koydu. Sol ko- teltrik ederkea, •tinde durchaiunmı h t . . il ledi ıçinde dun.ıyoıdu. yakında milr Ma...ı ~ .__:.. · w.ı... dl öffU.i. poet reetan gışeeme er li 1 hi bul _ __._ vı ır.ana aızun 
lun hiç oynamıyor! Herif ye- .._.. uu pnan ve sordu· ae a ey unmıyan mGldup BubaJatlaıdabir 
· d .. ı bir d ' le dola Wr ~elam ...., MJNttir- • lar gibi tevkif ve ifna edilecek- a.a-

nn e şoy e opıılmuı: .tiii .....,. miDetimiz •• -..diNz içia - Aff'fidensiniz Sida Fehmi ti elv~ ~ı 
- Amfna yaptın yahu ckmif, .. ·.-kili: il~ dola Wr ufka~ Hanmı namma bit- mektup Yar 

0

Bu ihtimal kalbini mkıyordu. ~~ ti= ell 
bunun rakı ile hiç bir alAka11 ::."':,.hakim oldutu• 80~ mı?.. Kim bilir belki gelir, diye bek- sepet 
yok. Ben kadehi sag elimle tu- y qilkay Fatma hemen ayağa kalktı ledi: N 
tardun. A. R.. doayanm içinden mm zarfı Yailmır1'1 bir gün sabahleyin MUMT 

GVNKÜ BAVA 



EM t l K ve 

f lazır ve derde•ti 
şcraitlc uzun ve kısa vadeli ikrazat yapar. 

MEvDUATa ve aile TASARRUF SAN-

Emniyet Sandığında mün
hal memuriyet, stajiyerlik ve 
odacılık gibi hizmetler olma
dığından beyhude müracaat 
olunmaması ilan olunur. 

İ·TOKS 

BUYÜK 

TlIYlBE PIYING~lu 
8. inci TERTiP 3ÜNCÜ keşide: 

11 NiSAN 1930 
Keşideler; Vilayet, Şehre-
maneti, Defterdarlık, iş, Zi
raat, \'e Osınanlı Bankaları 
Mıırakıpları ''e halk huzu

runda yapılır. 
Büyük ikramiye 

40.000 Liradır 
Her keşfdede çıkan Numara· 

lar tekrar Dolaba konmaz 

~e~eli~eretet vilaJeti Nafia ~a, nıü~en~isli= 
lin~en: .. . . . o · Kanlı-Geçit yolu uzennde cem an 7045 lıra 64 

Uru smb adnırek şı.flı· 12 adet imalatı sinaiye 13 Mart 930 tarihin-
ş e e.ı e 1 rf rı k · · ·· 

en itibaren 20 gün müddete ve kapa ı z~. uksu ı e m.~val~ mku
'k ı uşur Müzayede ve muna asa ve l'ıı at a-
" asaya vazo unm • , • ı· · · 4 
U 1. · · miıdbince mezkur ıma atı sınaıye 

nun ta ımatnamesL- . , ·· · d ·h 
isan 930 Çar ·amba günü saat 16 da Vılayet encu~.enın e ı a-

•i ~af · · ~ kılınacağından talip olanların 8 gun mukad
• n ~:yesı ıcra .t. mumiyesi mucibince ehliyet vesikala-

munakasa seraı ı u . . 
nı Vila et ba 'mühendisliğine ibraz etmelerı ve temına.tı mu-

k y · ş. ktubu veya makbuzlarını toklıf mek 
.ı: atelerıne aıt banka me b" ·· evvel diğer bir zarf 

1Plarile birlike yevmi iha!e~e!1 ır gund .. lüzumu ilan olunur. 
crununda enci.)meni daimı ~v~ı15ay!.:e~tt:::e::_:te:,v~ı:...ı ~---.------

lsta n})tı l Ziraat baı1kasıı1dan: . 
B B . bir saat mesafede Zı-
tırsa ovasında ve ur::.aya Jd b. 

ıat Bankasına ait gayet mümb.it ve mahsu ar ve ın 
tıyijz d.. .. d f la bir ciftlık satılacaktır. 

· onum en az . 1 · Bursa veya 
Müzayede şeraitini anlamak istıyen erın 

Ziraat Bankasına müracaatlan. 

MILUYft PAZAllTtsl 31 MAllT 1930 

l:M*'IW 

Taksimde Yalda 
Çetme sokağında ls
tanbul EmlAk Şirke
tine müracaat olun- ı 
ması. -
MİDE ... 

HAZIMSIZLIKLARI 
EKŞiLiK H Y/<NMAl.ıl.RıNDA. 

SODO G~TRIN 
Mıaıtahıarı PJ~I •ıfldlf' 

Me,hur ec:aanelerde 
•lte•l 100 kuru,tur 

Şark Malt hulasası 

'--tıha, kuvvet ve sıhhat için 
müessir devadır. BllOmum 

cczahanelerde bulunur. Umuml 
depoları : Bomontl fabrikası. 

Telefon: Beyoğlu 583, ve lstan· 
bulda Ek•em Necip ecza deposu 
Telefon: lstanbul 78. 

Beyoğlunda Asmalı Mescitte Ti· 
monl sokağındı Patriı Gazet•si MU· 
dilrU Kolldidls Efendiye; 

lstanbul ikinci icra '.Vlcmurlu
ltundan: 

MUte>effa Todori Efendi zev• 
cesl ll!adam Ankllakinln zimmetinizde 
alacığı olan altı yU~ llrınm maa 
faiz ve masarif tahsili hususunda 
daireye nıkubulın milracaat ve tale· 
bl üzerine tarafınızı herayı teblig 
gönderilen ödeme emri Yunınlston· 
da bulı:nmanız ve ikametglhınızın bu 
cihetten meçhul olması buebile teb· 
lig kılınamıyırık tebligatı vakıanın 
llAnen icrası ttkarrür etmiş olmıkiı 
tarihi lUndan itibaren bir ay zarfında 
tehiri icrayı müstelzim bir itirazınız 

olduğu taltdirde dermeıın ive müd
deti mezkiırcnin hitamından sekiz 
gQn sonra dahi deyni mUddeabihi 
tesviye veyahııt etfaya kifi mal lrae 
etmediğiniz takdirde muımelltı lcra
lyenln gıy•bmızda olarak infazına 
tevessül kılınıçağı malumunuz olmak 
ve ödeme emrinin tebliği makamına 
kaim bulunmak ilzrre lllnı keyfiyet 
olunur. 

'I 'ı ı ılı· 1 ·ı· ·11 I•"' •,ı·ıı 

FİLİPS 

Ayvalık sür'at postası 
(Mersin) vapuru ı Nisan 

Salı ( 1 7 ) de Sirkeci nhtı· 
mından hareketle Gellbolu,Ça
nakkale, Küçükkuyu, Edremit, 
Burhanlye,Ayvalığa ,ı!decek ft 
dönüşte mezkllr iskelelerle 
birlikte Altınoluğa uğrayarak 
gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alırur yük alınmaz. 

Tra~zon ikinci ~oslası 
[ Cumhuriyet ] vapuru 3 

nisan perşembe akşamı Galata 
rıhtımından hareketle Zonguldak 

lnebolu Sinop Samsun Ünye 
Fat.ıa, Ordu, Gireson, Trabzon 

Rlze, Hopaya gidecek ve Pazar 
iskelc,ile Rize, Stirmene, Tra
bzon, Polathane, Tirebolu, 
Gircson Ordu Fatsa Samsun 

1 Sinop, lncboluya uğrayarak 
gelecektir. 

NAl:Vl \" APURLARI 

lzmir Postası 
Seri, IUks ve muntazam 

ADNAN vapuru 
.!\!artın 

31 inci pazartesi 
gilnU 16 da Galııa nhıımından hare· 
ketle ( lzmlre ) ve Çarşamba gUntl 
lzmlrden lstanbul• hareket eder. 

Galatı gümrük karşısında Site 
Fransez hanında 12numarıdı Omu· 
mi ıcantalığına müracut Telefon 
Beyoğlu: 1041 

ALEMDAR ZAD L 
VAPURLAR.! 

Ser~ lıiks karadenlz postuı 

Millet "apurıı 3 ı 
Mart 

razarlesi günü akşa onı 
Hıaı 18 tle 

Sirkeci nhtırrundan hareketle 
[Zonguldak, İnebolu, Sam -
sun, Ordu, Glreso!l, Trabzon 
Rize, :llapavri, Pazar, Arde
şen, \"içe l\'e Hope ) ye 
azimet ve aynı iskelelerle "Gö 
rele, Vak!ıkehlr ve Ünye ve 
Sinop • a uğrayarak avdet 

İstanbul Yahmektepleri mü
bayaa komisyonu reisliğinden: 

Gazipaşa yatımektebinde yap 
tırılacak banyo yeri kapalı zarf
la münakasaya konulmuştur. 
İhale 12/4/930 saat 16 da Or
taköyde Gazipaşa yatımekte
binde müteşekkil komisyonca 
yapılacatkrr. Talipler muvak
kat teminatlarını Fındıklıda 
Yüksek mektepler mes'ul mu. 
hasipliğine yatırarak mükabi
linde alacakları makbuzları tek 
lif mektuparı içine koymalıdır
lar. Şartname ve keşif her gün 
öğleden sonra komisyon katip. 
liğinde görülebilir. 

Doktor A. KUTİEL 
Gizli ve cilt hastalıkları mll· 

tebasaısı Karaklly börekçi fırını 
sırasında No .34. 

Dr. Horhoruni 
Beyoğlu Mektep ıokak '.'/o 35 

muayene sıb1htan akşama kadar. 

lstanbul lkiııd Ticaret Mah· 
kem esinden: 

Munis Frntelli Ser• slrketlnı alt 
ve sıulm1Sı mukarrer bulunan ve 
29-3-930 urihinde müzayedelerine 
başlanıp vaktin ademi milsı a leıine 
mebni rr üt•bakisi s•tılımıyın g•ml 
ve vesıid bahriyenin ılelılsul açık 
armrma surctıle <atılmasına 2 4·930 
çarşamba ~n U saat o"dörtten ltlba· 

ren ve ikmal edilemedıp;i takdirde anı 
tııklp eden günlerde ayni saatten on 
yediye kadar lstanbul Aslıye :Vlab· 
kemesi ikinci Ticaret dairesinde lflls 
odasında ve şeraiti sabıka dalrt'in · 
de mısı hey'etlnce devam olunacağı 
i!An olunur. 

1 Şehremaneti ilanat1 

edecektir. . . 1 Şehremanetinden: İstanbul 
.Mııracaal rnahallı: Istan ıu Temizlik işlerine ait bir erkek 

Meymenet hanı altındaki yazı· ester Nisanın 2 inci Çarşamba 
~ane. Telefon l•t:ınhul 113-1 ! günü saat dokuz buçukta Fatih 

- Atpazarında müzayede ile sa-
y elkenci vapurlan tılacağmdan taliplerin mahalli 

Karadeniz ıuks ve sür'at pouısı mezkurda memuru mahsusuna 

VAT AN müracaatları. 

* * * Mahkemei asliye altıncı hukuk Ç b Beyazit dairesinden: Başı 
mahkemeaindea: vapuru 2 aı·şaın a 

N boş bulunup daireye teslim etli· Halil Beyin kansı Şi§lide Bo- isın 
monti istasyonunda Kır sokağında nü akşamı 6da SJrkecl rıhtımından len 272 marka numaralı bir ta-
Fardi apartnnanmda 7 numaralı da- hareketle doğru [Zonguldak, ine- zınm üç gün zarfında sahibi 
irede_ mukim Fahire Hanım meya- bolu, Sımsıın, Ordu, Giresun, müracaat etmediği takdirde bil-
nelerınde mütekevvin boşanma da- Rl müzayede satılıvağı ilan olu-
vasmın ikametgfıhırun meçhuliyetine Trabzon, Sürmene ve ıe 1 ye 
binaen hakkınızda gıyaben cereyan gidecektir. nur. 
eden muhakeme neticesinde kanunu TıfJlilt için Sirkecide Yelkenci -------·----
med•ninin 132 nci madesi mucibince hanında klln acentesine mıirı· Liseler mübayaat komisyo-
boşanmanıza dair sadır olan ıı Şu. caat Tel lstanbul 1515 nu riyasetinden: Erenköy Kız 
bat 930 tarihli hükmü havi ilimın Lisesinde berınucibi keşif yap· 
ikametgahmızm meçhuliyeti has~bl- 1 k j t 20 N' 930 ta · 
le Hukuk usul muhakemeleri kanu- Yenikapı iskelesinde mazbut ~ca nşaa ısan n-
nunun maddei mahsusasma tevfikan 1000 kilo meşe kömilr ve 13/4/ hine milııadif Pazar günü saat 
ilami.ı bir nüshası divanhaneye talik 930 pazar günü ihale edilmek 1 7 de ihale yapılmak Uıre kapa
~~ilmiş ol~uğundan tari.h! ilandan üzre müzayedeye çıkarılmıştır, lı zarf usuı:ı~ milnakasaya ko
ıtıbar~~ bır ay zar!ı~da ıl~mı m.'.'"· tali 1 · evmi ihalede saat üç nulmuıtuı. Şartname ve keşif-
kı1re ıtıraz edilmedığı takdırde huk- P erın Y • • yi ij k i · ll 
mü ilAmın kesbi kafiyet etmiı adde. de deft~rdarlık bin~smdakl th.a ıı:ame g nne stıye!1 ta ple-
dileceği malOmunuz olmak Uzre 

1 
ıe komısyonlara milracatlan 1· nn Galatasaray Lisesındekl ko

keyfivet illnen tebllğ olunur. lin olıınur. misyon kı.tabetlne milracaatları, ----

---- -

·····~···~~~ .. ···~·&~~ 
KUMBARASI OLANLA 

SEVİNİNİ 
1 M it ıhı k 

............ .. 
ar ar ne adar • • kumbar almı' olan- : 

ların kumbara numa- : 
raları Uzerlnden An- : 

> kara merkezimizde 1 : 
Nisan Salı ~llnU kura : 

çakllacektlr, Numarala ! N j S A 
rına kura dU,anlere 1 
( 1,000 ) lira tevzi adi- : SALI. 
lecektlr. ·: KUBA GUN 

····-····-· 
2 l{inci kura birinci Teşrinde çckı 
cektir. Bu kuradan istifade i 
siz de kumbara alınız . 

• 
Türkiye iş Bankası 

....................... ~ 
Devlet ~eınir1oı:arı ve limanları oıııuıni rnaresin~ 

31/3/930 tarihinde münakasası yapılacak olan Kayser· 
hattındaki mebani inşaatı münakasasmın 14 Nisan 930 
tesi günü saat 16,30 a tehir edildiği ilan olunur. 

llJon Kara~isar Mu~ase~eı Husus 
Mu~urlu~un~en: 
lstanbulda Anadolu Ajansr İlinat Şubesinde mevcut 

ne ve şartnamesi mucibince 80 defterin tab'ı 25 Mart 93 
hinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmuş 
ğundan taliplerin Afyon Karahisar vilayeti daimi Ene·· 
müracaatları ilin olunur. 

Harbiye ıııe~le~i ıııü~ftriyelin~en: 
Ayda on dokuz buçuk ila 22 lira ücret mak 

mektebin talebe lokantasında çalışmak ve bilhassa 
cılık yapabilecek kabiliyette erbabı iffetten bulunm 
hiç bir suretle sabıkalr olmamak şartile dokuz müs 
mine ihtiyaç vardır. Talip olanların daha ziyade ta 
almak üzre Harbiye ınektebi Dahiliye müdürlüğü 
cilen müracaat etmeleri ilan olunur. 

lnsaal ınünakasası • 
Eıııııiyet sa ndndığı müdürlüğii 

Türkiye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü, İ 
bulda Cağaloğlunda kain olup elyevm Emniyet San 
nm tahtı işgalinde bulunan binayı tadil ettirece 
Bu işe talip olanlar aşağıda yazılı vesaiki ibraz ed 
!erdir: 

1) Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 
2) Talip tarafından evvelce yapılmış olan iş 

bir listesi ve fenni kabiliyetini gösterecek sair vesai 
Talipler Ankarada Ziraat Bankası levazım ve meban 
düdüğüne, lstanbulda Emniyet Sandığı µıüdürlü 
müracaatla bu baptaki plan, mukavele ve şartname 
nar lira mukabilinde alabilirler. 

Bu iş için ancak 20 Nisan 930 tarihine kadar 
lifname kabul olunur. Teklif mektuplan kapalı z 
Ankarada Türkiye Ziraat Bankası Umum müdürl 
ne ve İstanbulda Cağaloğlunda Emniyet Sandığı 
dürlüğüne tevdi olunmalıdır. 

İşi deruhte edecek zat ihale bedelinin yüzde 1 O n 
betinde teminat gösterecektir. 

Türkiye Ziraat Bankası mutlak surette her h 
bir talibi tercih hakkını muhafaza eder. 

Devi el ~eınirJolları ve limanları uınoıııt rnaresin~e 
3430 adet meşe travers kapalı zarfla münaka 

konmuştur. 

Münakasa 14/Nisan/930 Pazartesi günü saat 1 
da Ankarada Devlet Demiryolları İdaresinde yapıla 
tır. 

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

Talipler münakasa kartnamelerini beş lira mük 
linde Ankarada, Maliye ve muhasebe işleri reisliğind 
İstanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik edebilir 

VilaJef ~aiıni encüınenin~en 
9400 lira bedel mukabilinde hfilis kan pilevne buğası sa 

alınmak üzre ı ı Mayıs 930 tarihine müsadif Pazar günü saat 
bire kadar kapalı zarf usulile münakasaya konmu tur. Tali 
rin vakti muayene kadar teminat ve teklif mektuplarını en 
meni vilayete tevdi eylemeleri ve şeraiti anlamak üzre en 
men kalemile Baytar müdüriyetine müracaatları . 

ADAPAZARI T(JRK TlCARET BA, 1 K \ 
Sermayesi: 1,000,000 T. Lirası 

TeGlıl : 1913 Anonlme tahvili : 1918 
Merkezi : Adapazarı 

lıtanbul Şubeal: Veni Postahane kartı ı. Telefon : lst. 2042 

Dı'X-er şube]erı·· lzmıt, Boıu. Eskişehir, l'ııtabya, Doz 
5 • Hendek, Bozayuk, Geyve, Gerede, Mud• 

Muhtelif şehirlerde muhabirleri vardır, Her nevi Bank» mı 
ltn vapar ve milsait ş~raicle mPvduat kabul eder. 
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t~~ · DiJan~eür Yilayefi Daimi Encoınenin~en 
)-L, ı Proje ve keşifnamesine tevfikan yaptırılacak vilayet lro
;f~·.1 '1ağı bakıyd inşaatı bir ay münakasaya vazedilerek 16 Nisan 
~ li~)30 tarihine müsadif Çarşanba günü saat 12 de kapah zarfla 
~ ~I _.ı.hale edileceğ~de°: taliplen:ı keşifn.ame. ve şa:tnameyi gör
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Malzemei beytiyesi hem işinizi teshil 
hem de evinizi t' zyin eder. 

·AEG 
T~rk anonim elektrik şirketi umumiyesi Galata Bahtiyar han 

•• :;l:~,:-~~azi~ln~te~ ~Yila-~Jet~in~e-n: -ammı:a • 
ı • ,! ·ıı.-, - G. Antep sıhhıye dairesi için 800 liralık kinin ve 1265 liralık 
1 

• ; i;, .eosalvarsan münakasaya vazedilmiştir. Şerait berveçhi atidir. 
' iij:·~ '-Kinin ~ompiııı:ıe~eri maviye _boyanmış olacak ve her kompir

.: 11• 1e 25 santıgramr ıhtıva edecektır. 
I: ı~ 3 - Konpirmeler 50 ve 100 zer teneke kutular içinde olacak 

: ,~.,-, e bu kutuların üzerinde "Meccani kinin konpiımesi, havi oldu
'! u kinin mikdari her kutunun içinde 100 veya 50 gram saf klor 

· ·~ ~~ ıaiyeti kinin bulunduğu yazılmış olacaktır. 
. ~ · 4 - Neosalvarsan 15, 30, 45, 60, 75 şer santigramlık beş ne-

1 I den ibaret olacaktır. 

l ı 5 - Kinin ve neosalvarsan en birinci fabrika mamulatından 
ı' ıJ !acaktır. 

~ ır 6 - Bunların bedeli iki taksitte tediye edilecektir. Bedeli 
ı 1 ı '1alenin nısıf kinin ve neosalvarsanın sihhiye müdüriyetince 

• 
1
9 ~slim ve tesellümünü müteakiptir. Nısıf diğeri ise birinci taksi
~ 'rı tediyesinden tamam bir ay sonradır. 
l 7 - Bunların An tepe kadar icap eden bütün masrafı müteahhi 

c aittir. 
ı 8 - İhalesi 3 Nisan Perşembe günü saat 16 da G. Antep 
r ;;ııcümeni vilayetinde ica edileceğinden talip olanların müra

' i k aatları il3n olunur. . ~ 1t 
' . 

' 1 

---- 1 z 

c:x:xx>E RBahTçeUKaGp.;ısRtl1 dUa 
00

/ ,_P;!;!~es~i~~~~yes~~~ü!]~~~ı~!!~~zremübayaaedı 1 HASAN 
· L Lecek olan 6000-~o,ocı~.kilo Benzinle 300 ila 600•kilo Makine yağı KUVVET ŞURUB 

kapalı zarıf usulile munakasaya konulmuştur. · 
J N 2 - 20 Niısaın 930 tarihine müsadif Pazar gün ti ihalesi icra kı HASAN 

lmacağında.n taliplerin şartname almak ilzre şimdiden teminat 
TİCARETHANES1 1 

Tasfiyesi 
Ka f 'i'"'Siı tış 

~• BAŞLAMIŞTIR ...ıccco 

Emlak ve .E~ytam Baııkası Umum 
M iid ii rl iiğiin den: 
Esas No. :\levkii Nev'i 

168 Büylikada Yalı sokağımda Otel dövilı\j nısıf 

170 Beyo~lunda Şişli de 
Büyükderc caddesinde 

hisse 25, 23, 21, ICJ 
Garaj atik 10 cedit 401 

196 ( lasköyde lskde ..:ad- Arsa 1 No.h 3091 ar· 
dc~inde şuı1 murabbaı 

199 Hocapaşa mah.,llesinde Katın l\lusta[aAğa ;"vlcd-

Teminat 
miktarı 

700 
5000 

500 

l liidavendig:1r sok :ı )tında resesi. 2500 
Mevkii ve nevileri yukarda gösterilen dört parça emlakm 

satışı müzayedeye konmuştur. Müzayede bedeli sekiz senede ve 
sekiz taksitle istifa olunur. 

Birinci taıksit peşinen alınır. Müzayede kapalı zarfladır. İha
le 14 Nisan 930 Pazartesi günüdür. 

Her bir emlake ait teminat akçası !hizalarında gösterilmiştir. 
Talip olanlar İstanbul, İzmir Şuıbelerimize de müracaatla mufas 
sal şartnamemizi ala:bilirler. Bu şartnamelerden bir tanesinin 
imza edilmesi ve teıklif mektuıbiyle birlikte mazruf en yevmii iha
leden akdem Banka Müdüriyeti Umumiyesine tevdi edilmesi 
icapeder. 

Dariir ace~c Miidiirliiğünden: 
Daıri.ilacezeye ıbir senede muktazi beş yüz kilo tuzsuz tere ya

ğının kapalı zarf usulile münakasasma 23 Nisan 930 Çarşam'ba 
günü icra olacak. Saat on dörtte teklif varakaları açılacaktır. Ta 
tiplerin % 7,1/2 tıeminat akçeleriyle müracaatlarr. 

* * * Memede ve ıbiır yaşından yukarı eııkek ve kız çocuklar evlat-
lık ittihaz etmek isteyenlere verilecektir. 

TALİPLER 
1 - Bir çocuğa bakacak hal ve mtidarda olduğuna dair ma

hallelerinden şahadetname getirmelidirler. 
2 - Karı ve koca müştereken teahhii1: senedi vereceklerdir. 
3 - Kırk yaşından aşağı olanlar ileride evlat edinme mua

melesini kanuna göre yaptıımağr teaıhhüt etmelidir. 
4 - Çocuk almağa mükaıbil Darülacezeye hiç bir şey veril

mez . 

ve teıklifnamelerini ı:ıuhıtevi zaııflan tevdi için de ı;nezkftr tari'~- ZEYTİN y AGJ 
te ve saat 14 te Yenı Postahanede milbayaat komısyonuna mu-
racaatları. . HASAN 

Bursa Yil3Jeti Ziraat Mü~Orlü~ün~en: 
13820 lira ıbedeli •keşifli bir ıböçek tohumu ıkışlak ıbinası !nşan

·sı kapalı zarf usulile 27 Mart 930 tarihinden iübaren yirmi gün 
müddetle mevkii münakaıtaya çı:karılmıştIT. Talip olanların 
yevmi ihale olan 15 Nisan 930 Salı gün ti 16 ya kadar ıbu hUıSusta
ıki keşifname ve saMıname vesairesini görmek üzre Burs' 7i~~~t 
miidüriyctinde müteşekkil !komisyon mahsusuna mllracaatlan. 

Gaz, ~enzin, Mazot ve Vatoın Jağı Mü~aJaası 
Tiitiin inhisarı umum müdiir

lüğündrn: 
Ciıbaliye teslim edilmek şartile 1800 teneke benzin, 200 kilo 

Vakom yağı ile Mersine teslim 1500 kilo Mazot ve Samsuna 
teslim 45 teneke gaz pazarlıkla mübayaa edileceğinden taliple
rin gelip şaırtnamesini almaları ve S/4/930 Cumaııtesi günü saat 
10,30 da y.Uzde yedi buçuk teminatı mtivakkatelerile Galatada 
Mülbayaat komisyonunda bulunmaları. 

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketinden: 
26 Mart 1930 tarihinde Ankarada 

Türkiye İş Bankasında aletade inikat 
eden bissedaran heyeti wnumiyesin
de şirketimiz hisselerinin 5 nwnaralı 
kuponu mukabilinde kazanç vergisi 
bittenzil hisse başına 160 kuruş itası 
takarrür etmiş olduğundan 1 Nisan 

930 tarihinden itibaren Türkiye İş 

Bankası merkez ve şuabatile İstan

bulda Dördüncü Vakıf Hanındaki 

muamelat merkezimiz veznesinden 
tediyatta bulunulacağı hissedarlarıını 
zın nazarı ittilıiiına arzolunur. 

Ticaret işleri un1um müdürlüğünden: 
30 İkinci Teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre Türki

yede iş yapmağa izinli bulunan müseccel ecnebi şil'ketlerillıden. 
Amerikan taıbiyetini haiz (Vakwn Öyl Kampini) Şirketi bu kere 
müracaatla şirketin Türkiye vekili bulunan Teron Conston 
Deymond Efendiye verilmiş olan vekaletnamenin fesh edile
rek yerine şirket namına yapacağı işlerden dağacak davalarda 
bütün mahkemelerde müddei müddeialeyh ve üçüncü şahıs sı
fatlarile hazır bulunmak üzre Davit Robino Efendiyi şirket umu 
mi vekilliği.ne tayin eylediğini .bildirmiş ve 13.znnıgeLen kağıtla
rı vermiştir. 

Keyfiyet tetk~k edilerek muvafik görülmüş olıımıkla ilan 
olunur. .... 

lot. 1 inci Ticaret mahkemeıln-1 Bikro Dimitri Efendiler hakkında a-
den: lacaklıları tarafından kabul edilen 

7 Teşrinisani 1929 tarihinde mah- konkordatonun tastki 3 Nisan Per
kemece iflasına karar verilen şemhe günü saat 1 ı celsei muhake
L. Matalas ve şürekası şirketi ile mesine konmuştur. Arzu eden alacak 
Kolektif şeriklerden Stafas Lconida lılarm hazır bulunabilecekleri iHin o
Matala• Niko Manıı:alara ve Anastas lunur. 

KOLONYASI 

Dl N T ~~HASA 
F ti Dl HASAN 

AVUKAT ÖMER 
FARUKİ BEY 

Galatada Adal-! Hanındaki y.1' 
hanesini mezkur han civarında • ~ 
GORTA,, Hanının üçüncü kaun 
1-2-3 numaralı odalara nakletııılıd! 

Zayi: lıtanbul ithalat Gillll 
ğünden aldığım No. 28348 ve 2 
ve 28/11/929 tarihli iki kıt'a ııı• 
buzu zayi eyledim. Yenisini ala 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Eskici Zado Ziya Nafi ~ 

Zayi : 320 tevellüt7uyilm 0-;ı,;f 
dır Askerlik Şubesinden aldığımı;: 
his vrslkamı kazaen zayi ve b~. -_ıa 
re yenisini çıkaracağımdan huk"'"' 
olmadığını ilAn eylerim, , 
Ferlköy Mezarlık sokak bes nulll~ 
rada Slmon oğlu Simon Arhao_y 

Devredilecek ihtira bera.tı_.li 
Humzu hadit ve kükürt istib, ti' 

ne ait islahat., hakkmda Sana1:1 
mum müdürlüğünden istihsal -'h t 
miş olan 1 Temmuz ı 928 tar,.. ııı 
778 numaralı ihtira beratı bak!ıJ el' 
kere ahara ferağ veyahut icara ~._, 
leceğinden satın almak veyahut .,
car etmek arzusunda bulunan ıe ~ 
tın İstanbul yeni poıtane arkasıı' ti 
Türkiye Hanında 18-22 numara~ 
kain vekili İSTOK Efendiye ıtı 
caat etmeleri ilan olunur. ~ 
Bu akşım Pangaltı sinema dy•trosun 

Tarihi orta oyunu: ,;; 
Pişekar lsm•il Ef. ve Kavuklu 

Bey idaresinde 30 kişlllk bilyilk 
Orıa Oyunu 

Duhuliye 30 kuruştur. _,,; 
~___;_~~~~~~_,.., 

1: f ~' tttlijı:ı:!! 
diıt Mea'11l Müdürü Bürhaned 


