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Şefkat kaynağı 

Memlekette, mustarip va
tandaşların feryatlarına koşan, 
Onların yaralarını saran., ıstı
raplarını dindiren şereflı bır ha
yır müessesesi vardır. Bu şefkat 
kaynağı, "Hilaliahm~r ''. C~
nıiyetıdir. Hayat, ta~ıatın :lı
hayeti gelmiyen musıbetlerıle, 
fe!iiketlerile doludur. Bunlara 
maruz kalan vatandaşlar, en 
büyük teselliyi; gene Türk mil
letinin şefkat ve teavün hisleri 
üzerinde kurulan "Hilaliahmer" 
de görürler. Türkiye Hilali
ahmer Cemiyeti, yalnız mem
leketin her hangi bir noksanını 
dolduran bir şefkat yuvası ~e
ğildir. O, ayni zamanda '!u;
ki.yede içtimai nizamın! ı.çtı-, 
mai taavünün elhasıl ıçtımaı 

Türk~ Yunan itilafı bayramertesi Ankarada imzalanıyor 
M. Venizelos Yunan 

sefirine itilafı 
imzalamak emrini \'erdi 

_...,... .. _ 

Bayram 

Dün pek eğlenceli 
ve nt>şeli geçti 

Gazi Hz. 
lznıirde bir gezinti 

yaptılar ·-İzmir, 2 (Milliyet) -Gazi 
Hz. <lünakşam saat 23 te El
hamra sinemasında bir sesli fil

Tercilme ve lktlbas hakkı mahluıd"r 

-8-

M. V ~nizelos 
Nisaı1da geliyor 

) 

I 

. mi tc;maşadan sonra birde oto
mdbille Karşı yakaya geçerek 
ma:hfeideki baloyu şereflendir
di. Bir •buçuık saat sonra avdet 

Halk fırkasında ue cemi· 
yet/erde tebrlkilt 

Dün bayramın biri idi. Mera
sim ve resmi kabul Cümhuri
yet bayramına münhlısir oldu· 
ğu cihetle HükU:met konağın
da merasim yapılmamıştır. 

Balkan harbinden 
sonra .. 

- ' . . 
Vahdet ve tesanüt kuvvennın 
derecesini gösteren bir sembol
dür. Onun icindir ki, her Türk 
vatandaşının, "Hilaliahmer" e 
karşı beslediği aHikanın dere
cesi ictimai kabiliyetini, mede
ni sev'iyesini ifade eden en doğ
ru bir ölçü itibar olunur. 

Hilaliahmer Cemiyetinin 
Vazifesini mesaisini uzun harp 

' . f Ve istila senelerini bır tara a 
bırakıyoruz. Yalnız geçen 1929 
senesinde Hilaliahmerin mu 
hitte yaptığı yardımları hatır
latmak, bu ana kucağının va
tandaşlara karşı olan şefkatin 
derecesini göstermeğe kafi ge
lir: 

Hilaliahmer Cemiyeti geçen 
Sene Orta Anadoluda kuraklık
tan müteessir olan ve bu yüz
den çoğu ölrneğe mahkum bu
lunan (120,000) vata_nda~a 
(1,600,000) kilo buğday, bır m11-
Yon kiloyu mütecaviz un, 100 
bin kilo ı;nısır dağıttı. 

Su şehrinde zelzele~en m~
teessir halka (15,000) !ıra ıle 
(100) mahruti çadır verdi. 

M h telif sey lap yerlerinde, 
:Rize ve Surmene, Of felaketle
rinde yardımlarının mecmuu 
(20,000) liradan fazladır. 

Malatya ve Şark viHiyetle
rindeki kuraklık muhtaçlarına 
(150 000) liradan fazla yardım
da bulunrnustur. Hilaliahmer 
Cemiyetinin, acı ve ıstırap çe
ken vatandaşlara yaptığı yar
dımtan rakamların beliiğatile 
İfade etmekten maksadımız,va
tandaşların şefkat ve yardım 
h!slerini bu müesseseye karşı 
tahrik için değildir. Esasen bu 
Yardım ocağı, Türk vatanda
§ının Türk milletinin öz malı-' . 
dır. Vatandaşlar bilsinler kı, 

--···--- ~ 
Misakmüzakeratı t,ı:.m· =:;? 

Atina'da \ 
cereyan edecek .. 

Yalnız cemiyetlerde hususi 
, surette bayramlaşılmıştır. 

Firkada tebrikat 

ltih\f bayranıertesi 
Ankarada 

in1za edilecektir .. 

' 
Misakı nıüzakı re edecek olan 

Atina sefirimiz Enis Bey 

ATİNA, ı. A. A. - M. Venizel{)s M. Polyhroniadis'e Tür: 
kiye ile aktolunan itilafnamenin imza edilm~ini telgrafla brl-
dirmiştir. A • • 

Ticaret Dostluk ve tahkim muahedelerinin aktı ıçın ayrıca 
müzakerat ~ereyan edecektir. Bahri meseleler hakkında müza
ker~tta bulunmak üzre Ankaraya iki bahriye zabiti gidecektir. 

ATİNA 2 (Apo) -Ankaraj bu itilafın ve gerek diğer muka 
Yunan sef{ri M. Venizelosa çek velatın muteber olması mübadil 
tiği telgraft~ Türkiyenin mali eml~kin. bitara~ aza tarafınd~ 
itiHifın derhal imzalanmasını tasfıyesıne baglr bulundugu 
ve mübadil emHik mesele~inin kaydol~n.a~~~tır .. Ankar~ Yu
de altı ay zarfında tasfiyesı hu- nan sefın ,:tı~afı. ımzalar ımza
susunun bitaraf mübadele aza- lamaz katı bır tı~aret.v.e ~ons.?
sına tevdiini kabul ettiğini ve losluk mukavelesı aktı ıçın mu
konsolosluk ticaret ikamet mu zakerata girişmek için saHihiyet 
kaveleleri v~ teslih;tı bahriye- verilmiştir. 
nin mütekabilen tahdidi müza- Ankarada bu müzakerat ce
keratına başlanmak hususunda reyan ederken Atinadaki Türk 
mutabık bulunduğunu bildir- sefiri de muhadenet, hakemlik 
miştir. Bunun üzerine M. Veni- ve bitaraflık misakını müzakere 
zelos Ankara Yunan sefirine edecektir. Diğer mukaveHit mü
bir telgraf çekerek mübadele 
meselelerine ait mali itiHifna- zakeratı da yakında biteceği 
meyi imza için emir vermiştir. tahmin edildiğinden Tevfik 
1tiHif bugünlerde Ankarada im- Rüştü B. Ankara Yunan sefiri 
zalanacaktır. Mali itiHifnameye vasıtasile M. Venizelosu anka
dercedilecek bir maddede gerek rayı ziyarete davet etmiştir. 

Cümhfiriyet Halk Firkası 
meıııkezinde dün saat on dörtte 
bayramlaşılrnıştır. Umumi mü
fettiş Hakkı Şinasi Paşa fırka 

Halk fırkasına t~b,ike" glıJn, uv..ıt 

mensuplarının tebrikatmı ka
bul etmiştir. Vali ve Şehrimini 
Vekili Fazli Bey de Hakki Şi
nasi Paşayı ziyaretle tebrikat
ta bulunmuştur. 

Faz/i Bey 

Vali ve Şehremini Vekili 
Fazh Beyi dün hanesinde Vi
layet ve Emanet erkanı ziya
retle bayramlaşmışlardır. 

Diğer cemiyetlerde de dün 
aza arasında bayramlaşılmıştır. 
tır. 

Rozet tevziatı 

buyurdular. 
Bugün 15te refakatlerinde 

Dalhiliye vekili, Fırka müfetti-
şi, Vali K?z nı paşa ve Beledi- Osmanlı saltanatını mukadderatını elin· 
ye reisi m ıu' · :ır olduğu halde J 
Halka pırı rdaki İzmir suları ue tutan ittihat ve terakki uçurum kena-
menba ve bahçesini teşrif ve rında - Cihan harbine atılmak yegane 
müteakiben BurnQvaya gitti-
ler. Aynı yoldan avdetle Naim kurtuluş çaresimi? 
palasa döndüler. Balkan ittifakının hazırlan-

Gazi refaıkatindeki zevatla j masını ~~. k':lç s~t;ıra sıkıştıra
her gece yazmakta oldıuğu bü- rı:ıic. geçtı~mız gıbı _Bal~an har
yük Türk taıri•hi hak!kmda iza- 1

1

· bını de bır kaç. kel~me ı~e ifade 
hat vermekte ve müdavelei ef- etme~ mecburıyetındeyız. Ge
kiirda bulunmaıktadır. 'rek ittihat ve terakki gerek 

Gazi Hazretleri Kemal Paşa (G:ız~ Muhtar~Kamil) k~bine
kazasmdaki Hitit esrLerini gör- lennın n~sıl ınanılrnaz bır su -1 
mek için Karaıbeldeğe teşrifleri rette gafd avlandıkların1 gös -
muhtemeldir. te"!1ek v~ bü.yü~ dev~etlerin 

takıp ettıklen sıyasetın ledi
natını ve amillerini teşhir et
mek tibarile son derecede me
raklı ve istifadeli olan o tarih 
fasıllarını da mevzuu pek mah
dut olan böyle bir kalem tecrü
besinin içine sığıştırmağa im
kan göremiyonız. 

* "' * 
İzmir 2 ( Hususi Muhabiri-

mizden) • Fırka katibiumumisi 
Saffet, Kütahya ınebusu Nuri 
beyler saat 16 da Ka,'!lıyakada 
Osmaniye camiine giderek Ga
zinin valide1erinin kabrine çe
lenk koydular. 

izaha cevap 
Dün Hilaliahmer Cemiyeti

nin bayramda gazetesini neşre-
dememesi esbabını izah eden bir 
tebliğini neşretmiştik. Hiliiliah. 
mer, bu tebliğde Akşam gazete
sinin bayram günleri çıkmakta 
ısrar etmesi üzerine, gazeteleri
ni neşredemiyecek vaziyette kal 
dıklarını bildiriyorlardı. 

Dün Ak~am gazetesi, bu t!'b
liğe karşı neşrettiği izahta Hili.-
liahmerin bayram günleri gaze
te neşretmekle büyük bir men
faat elde edemediğini, bunun 
dünyanın hiç bir yerinde emsali 
ne tesadüf edilmediğini, gazete
lerin diğer gazete sahiplerile an 
!aşılarak çıkarıldığını yazmakta 
veHilalia1ımerin tebliğini neşret 
tiğimiz için bizi muahaza etmek 
tedir. 

Evvela biz Hilaliahmerin bay 
ram günleri intitar etmekle el
de ettiği maddi menfaatin mıkta 
nnı kat'i surette bilmiyoruz. 

Yalnız, İttihat ve terakki 
ricalinin müdafaalarını eksik . 
bırakmamak için, şu kadar söy' 
liyelim ki Balkan harbinin cıka• 
cağı tahakkuk ettiği vakit -bü
yük devletler, Osmanlı ordu-
su galebe ettiği takdirde Ba 1- M Venlulos \ 
kanlıların zarar görmemeleri i-1 kat Kamil Paşa kabinesi 1913 
çin "harbin neticesi ne olursa başlangıcında (İnos - Midye) 
olsun istatüko mahfuz kalacak- hattını kabule muvafakat et
tır,, demişlerdi. Ezcümle İtti- mek üzre iken Kanunsaninin 
fakı müselles zümresi bizim yirmi üçünde ittihatçılar Babıa- 1 

galebe edeceğimize kail imiş - !iyi basarak Kamil Paşa kabine
ler. Avusturyanın İstanbul se- sini istifaya mecbur etmişler ve 
firi Marki (Palaviçini) bunu Mahmut Şevket Paşa kabinesi 
TaHit Beye mükerreren söyle- ile hükfimeti tekrar ellerine al
miş,onlar Balkanlıların bir ders mışlardır ve harp yeniden baş
almalarını istiyorlarmış; fakat lamıştır. 

bugünkü nisbi genişlik içinde 
liilaliahmere yapacakları her 
nevi yardım; vatanın ve vatan
daşların en dar zaman)arında 
fa:dasile kendilerine iade olu
l'lacaktır. Burada ektiğimizi ya
tın biçecek olanlar, biz olmasak 

Hilaliaıhmer cemiyeti rozet
leri dün mekteop talebeleri tara 
fından tevzi olunmuştur, ~ Fakat her halde mühimce bir ye 

maatteessüf, 1912 Teşriniev. 
velinin ortalarında başlıyan 
Balkan harbi bir kaç hafta için
de Osmanlı ordusunun hezime
ti ile neticelenmiştir. Lond -
rada büyük devletlerin nezareti 
altında toplanan sulh konferan
sında Balkanlılar, İstanbul ka
pılarına kadar, bütün Rumeli
yi istedikleri vakit harpten ev
vel "netice ne olursa olsun ista
tüko değişemez,, diyen devlet
ler o kararlarını keen lemyekün 
addettiklerinden sulh müzake
resi bir aralık kesilmiştir; fa_ 

Enver Beyin Çatalca hattın
dan ilerlemek, Gelibolu tarafın
da denizden asker dökerek bir 
çevirme hareketi yapmak gibi te 
şebbüsleri felaketle neticelendi
ği gibi 6 Martta Y anya ve Z6 
Martta da Edirne düşmüştür. 
Bunun üzerine 16 Nisanda Bul
garlarla tekrar mütareke yapıl
mış ve ikinci bir Londra konfe
ransında İnos - Midye hattını 
hudut olarak kabul eden bir 
sulh mukaddematı imzalanmış 

bite çocuklarımızdır, en nihavet ' 
Vatandaşlarımızdır. 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

.. 
Hariciye vekili Tevfik Rilşlil, Maarif vekili Cemal Hilsnil .!!_eyler 

Haydarpaşa istasyonunda .. 

. . . . . Hariciye ve maarif vekil· 
M.üdafaaı mılhye vekılı • • Jd ·ı 

ızmide leri dün şehrımıze ge ı er 
ANKARA, 2 (Telefonla) -

)(illi müdafaa Vekili bayram •. •• •• • .. 
·~ti~ni geçirmek üzre İzmire Tevfık Ruştu Beyın T urk- Yunan 
g!ttı. mü.zakeratı hakk:rnda beyanatı 

Bayram eğlenceleri 

Bayram münaselbeti ile res
mi dairelerden başka hususi ve 
mali mü~sesatta dün tatildi. 

Birçok dükkanlar da kapalı 
idi. 

Hava güzel olduğu cihetle 
sokaklar çak kalabalıktı. Şeh
rin muhtelif semtlerinde itti
haz edilen ·bayram yerlerinde 
salıncaklar kurulmuştu. Çocuk
lar bayramı çok neşeli geçiri
yorlar.dı. 

de ve biraz istirahat .etmek üz
re İstanbula geldim. Bir kaç 
gün kaldıktan sonra Ankaraya 
avdet edeceğim .. ,,. 

Tevfik Rüştü Bey muharri
rimizin Ankaradaki Tüıık - Yu-

Fenerbahçe 
Qençler birllğl
ni gene yendi 

Hariciye Vekili Tevfik Rüş-I başmUTahhası Tevfik Kamil B. 
tü Beyle Maarif Vekili Ce~al komisyon azaları, Vali vekili 
Hüsnü Bey dünkü konvansıyo- Fazlı, Darülfünun Emini Ne
nelle Ankaradan şehrimize gel- şet Ömer, müderrisler, Maarif nan itilafname müzakeratına a
mişlerdir. Trenin çok· kalaba- Emini, polis müdürü bulunmak it sualine ı.:evaben: 

Diin !ık olması istasyonlarda vakit ta idi. "- İşler tabii mecrasındadır. 
t/ıii 5.tadyo1!.1:a b:::a~:r kaybetmesini intaÇ ettiği için Vekiller trenden indikten Bir az istirahat edeyim, gaze-
l'apnladsebeGtılle mu ım e Be~ik- konvansiyonel Haydarpaşa ya sonra bekli yenlerin ellerini bi- tecilere malumat vereceg" im.,, 

ı ı. a atasaray v ,, lik b" t hh"' 1 b" k 1 
~aş birinci takımları sıfır sıfıra bir buçuk saat ır ea ur e rfe~ .ıdrer s~ 1;111Şb'ar ve S~yritse- demiştir. 
verab k ld 1 F bahçe imiştir. aın ı aresının ır muşu de s-
b· ere a ı ar. ener ge tanbula geçrni !erdir Maarif Vekili Cemal Hüsnü 
/1~n.ci takımı da Ankara muh- Vekillerimizi istikbal için Is- . . ş . . · . .. Bey de demiştir ki: 
elıtı şeklinde sahaya çıka_n ona kesif bir <kalabalık top .. Hancıre Vekili .T.ev~ik Ruş- . . . 

Gençler birliğin/ heyecanlı bır tasY B anda şehrmiz- tu Bey bır muharrınm1ze aşa- "- Bayramı geçırmek ıçın 
llıaçtan sonra bire karşı 2 golle lanmıştı;. ukmeylan bir çok me- ğıdaki beyanatta bulunmuşrur:I geldim. Bayramdan sonra he-
l'erıa· . , .. .. . d d bulunma ta o 

ı. Tafsılat 3 uncu sahıfe e e uh lit mübadele Türk - Bayram tatilinden istifa- ımen dönmek fikrindeyim .•• 
'Por sütunundadır. buslar,M te 

kiin teşkil etmelidir ki,H.ahmer 
gazetesini bayramda neşret
mek için her çareye tevessül et
miştir. 

Dünyanın hiç bir yerinde ta
til edilmediği hakkındaki iddia
ya gelince; Aktama heber vere
lim ki dünyanın bir çok yerinde 
gazeteler bayram günleri tatili 
neşriyat etmektedir. İngilterede 
de hafa da bir gün çıkmıyorlar. 

Fakat eitP~ 'u bayram gaze
telerin İ'ntisa,·ı •ahlpler arasın
da bir anlaşma neticesi olduğu
nu iddia etmeseydi, Akşamın bu 
izahına cevap vermeyi lüzumlu 
görmezdik. 

Şurasmı söylemek isteriz ki Jıl
zim böyle anla,madan bir haberi
miz yoktur. Bilakiı gazetelerin bu 
bayram da çıkmamalan için taahhüt 
mektubunu ilk imza eden Milliyet'. 
tir. Bizim ma1Umatmııza göre bu 
taahhüt mektubunu bütün gazeteler 
İmza ettiği halde yalnız Alqam 
imza ebnemiıtir. 

Ak,am'ın imza etmmesi üzerine 
Hilali Ahmer gazetesini ne§rebnek 
İçin Ankaradan gelen memur bize 
Akşam gazetesinin bu hareketi kar
§ısrnda Hilali Ahmerin gazete neıret
mekten vaz geçtiğini ve diğer ga
zetelerin de çıkmakta serbest olduk· 
]arım resmen bildirmiştir. Ancak bu 
resmi tebliğ üı:erinedir ki biz gaze .. 
temizi neşretmiye karar verdik. 

Binaenaleyh Akşam'm bayramda 
gazetelerin çıkmalarını müıtereken 
verilmiş bir karara atfebnesi haki
kate tevafuk etmemektedir. 

Böyle bir karara iştirak etmediği
ni göstermek içindir ki Milliyet Hi
lali Ahmerin tebliğini memnuniyetle 
neşretmiştir. 

(Mabadı ikinci sahi/ede) 
rııııuuııuııuıuıııı111111uııu1111111ıııııııııııııııııı ı ıı111ı111111ııııu"11nıuıııııııııııııı111111Htt1tıııı11111u11uı~ı••• .. , __ 

Ada çamları kuruyor 
1940 scnec;i .,de bir dersi 

T•lebe - Adalar çamları ile meşhurdur ... 

Muallim - Suı cahil... Devri vahşette o gllzellm 
Adalar bakımsızlık yllzilnden çam ormanı olmuştu. 
O zamanlar miltahassu yoktu, tırtılın fevaldl hasenesl 
cahillerce takdir edtlmemlştlr. Bu haşaratı bergilzlde
nln sayesinde, mütahassıslarımızın yardımı ile çam• 
ları lıuruttuk, Adalan ihya ettilıl 



• ( Ilu gelişe diyecek yok! Fransa da 

. - . Nihayet oldu 
t" J fak ve Hı caz arasında bır 1 ---- -

• 

1r' ' itilafname akdedildi. Tardie:a!~binesl 

ıc:ız 1-ıralı lngiliz g·en1i:-ıine 150 
si1ahşor1a 

1 
~ 
~ 

geJ<li - iki tarafıı1 kurnazlığı ! 

1 

rl ngiliz gazetesinde okun-
una göre, İrak ve Hicaz 
lan arasında 'Vukubulacağı 

ı ~, enen ı-1ill3''rnt n~hayet ayın 
. :-=... 

İrak kralı Feysal mülakattan 
sonra hemen ihtilaflı mesailin 
müzakeresine geçilmesini tek
lif edince İbni Suud buraya 
yalnız görüşmek için geldiğini, 
y.oksa ihtilaflı mesailin iki ta
raf nıürahhasları arasında son
ra cereyan edecek müzakerata 
bırakılmasını söylemiştir . Fa
ikat Feysal verdiği cevapla İbni 
Suudu i·kna ederek müzakere
ye girişilmiştir. 

İki Arap kralının mülakatın-
da şu esaslara karar verilmiş-

'"'. i~. 

ı" ,t 
ıı ı ·r, 

. n ' 

i 
tir: 

l - İrak ile Hicaz devletleri 
yekdiğerinin istiıklilini tastik 
etmiştir; 

1 ı ~ 

l 

ı;l 
' 1 ı 

. 1 FJy.;a / 

. · • 1•Unıde İran köııfezindeki LU
f' gemisinde vukubulmuştur. 
~ Arap hükfimdarının müla

. • '~ı esnasında İraktaki İngiliz 
1 messili Sir Francis Hump-

l ,s de hazır bulunmll§tUr . 
-.i Suud İngiliz gemisine ge

'lten yanında 150 de «İhvan» 
t lİ Vehabi kuvveti bulunmuş-

• 1 • İran körfezinde sahilden 

1 mil uzakta bulunarak bu su
ı ıı : ~: ;·a bitaraf bir ada teş-
1' ~ ettniş olan Lüpin sefinesine 
~1 . irken her iki Arap kralı bi-

, . '/ İngiliz vapuruna binmiş bu-

l 1 uyarlardı . İbni Suud gelir
: l.1 bindiği ufak vapura üzerin
\', kel.inıei şahadet yazılı olan 

1 ·ı ;il 4raY6lğını çektirmiştir. İb-_ I. Sudd İrıt< İngiliz mümessi- ı 
,ıin bulunduğu Lüpin gemisi- ! 

• ı geldikten sonra İrak kralı 
rysat de gelmiştir. İki hü
,ndar arasındaki mülakat sa

"-. mi olmuş, nutuklar söylen
· j ştir . Feysal iki taraf arasın
:~ ıcl eski hiısümeti artık bir ta-
,ııa bıralktığını, bundan sonra 

ı ;pt olmak lüzumunu söylemiş 
ı . li Suud da İngilterenin Ara
.~ .tanda sulh için çalıştığını 
ı ';!emiştir . Hatta İbni Suud 

1 -~ide bulunan «Times~ mu-
: birine beyanatında: 

,'L Eğer, demiş, iki Arap 
:mleketi kavga etmekte de
Jll ederse bundan kendileri 
jbahatlidir, İngiltere değil . 

• 'ıJapongada ,, 

··ı1· 'f abat neticesinde 

2 - Her iki taraf biıtıiri nez
dine elçi gönderecektir; 

3 - Hudutta kabilelerin iki 
taraf erazisine tecavüzüne ma
ni olunacaktır ; 

4 - Adaletin tatbikinden ka
çan mücrimler tarafeynin ara
sında iade eıdileceıktir; 

5 - Türkiye - İrak ve İngil-
tere arasındaki muahede de ol
duğu gibi ıhudut işleri için ta
rafeyn arasında daimi bir hu
dut ıkomisyonu teşkil edilecek
tir; 

6 - Trafeyn arasında müa
hedenin tefsirinden çıkan ihti
laflar hakem vasrtasile halledi
lecektir ; 

7 - Son zamanlarda hudut
taiki harekat dolayisile vaki o
lan zararları tamir hakkında 
İrak hükfunetinin taleplerini 
lbni Suud hüsnü suretle nazarı 
tetkike alacaktır; 

lbnllssuul 

8 - Çölde asayiş için za:bita 
kuvvetleri ikamesi için İbni 
Suud hükumeti altı ay zarfında 
!rakın noktai nazarını •kabul et
mezse keyfiyet miıhtelit bir he
yetçe halledilecektir . 

Kabul edilen esaslar 19 mad
dedir. 

Çekoslavakga 'da 

80 yaşında 

PARİS, 2. A. A. - Radikal 
sosyalistlerin müstacel mesai
nin intacı için teşkili arzu olu
nan fırkalar arasında mütareke 
esasına müstenit kabineye işti
rakten istinkaf etmelerine rağ
men M. Tardieu ikinci kabine
sini cumhuriyet birliğine müs
tenit vasi bir kombinezonla vü 
cuda getirmiştir. 

Kabine listesi berveçhi ati
dir: 
Başıvekil ve dahiliye nazırı M. 

Tardieu; 
Adli•ye nazırı ve başvekil mua-

vini M. Raoul Peret 
Hariciye nazırı , M. Briand 
Harbiye nazırı, M. Maginot 
Balhriye nazırı, M. Dumesnil 
Maliye nazırı, M. Paul Rey-

naud 
Bütçe nazırı, M. Germain Mar-

tin. 
Maarif nazırı, M. Marraud, 
Nafia nazırı, M. Pemot, 
Mesai nazırı, M. Pierre Lava! 
Ticaret nazırı, M. Flanel.in 
Ziraat nazırı, M. Femand Da-

vid 
Müstomlikat nazırı, M. Pietri. 
Tekaüt nazırı M. Champetier 

de Ribes 
Hava işleri nazrrı, M. Laurent 

Eynac 
Ti<careti bahriye nazırı, M. Rol

Li.n 
Posta nazırı, M. Maıllarıme 
Sihhati umumiye nazın, M . 

Desire Ferry. 
İkinci Tardieu kabinesi bu

gün reisicümhura takdim edil
miştir. 

Çaqamba günü 

PARİS, 2. A. A. - Kabine 
teşekkül etmiştir. M. Tardieu 
hükilmetinin çarşamba gunu 
meclis huzuruna çıkaracını ve 
Franstz heyetinin perşembe 
günü Londra}'a müteveccihen 
hareket edeceğini beyan etmiş 
tir. 

Kimler var? 

PARİS, 2. A. A. - Kaıbinede 
ayandan 5 ve meb'usandan 29 
zat vardır. Ayandan üçü sol ce 
nah demokratlarından biri 
demokrat birliğinden, biri de 
hiçbir fH"kada mükavyet olmi
yan azadandır. Meb'uslardan 
8-i sol cenah cüınhuriyetcilerin 
den, 6-sı sol cenah radikalle
rinden, 2 si sol cenah sosval ra 
dikallcrinden, 2-si ctimhuriyet
çi sosvaListlerden, 2-.si sol ce
nah müstakillerinden, 2~i radi 
kal sosyalistlerden, 1-i harpçi 
deıınokratlardan üçü de Marin 
grupundandır. 

Londrava ıridecek hevet M. 
Tar.rliPu. M. Briand, M. Düınes 
nil, M. P.ietrl, M. de Fl~urlau 
ile ava nmcclisi bahriye encil
meni reisi M. Kerguezec'ten 
mürekkep olacaktır. 

M. Briand'm mevkii 

PARİS, 1. A. A. - Öğ'ledcn 
sonra vukubulan mülakatları 
esn<fında reisicümhftr M. Dou
meııg'jn siyaseti hal'iciyenin de 
'Vamını temin için mevkiini mu
hafaza etmesini M. Brand'dan 
talep etmiş olduğu söylenmek
tedir. 

Almanuada 

Gene Schasht 
PARİS, 2. A. A. - Petit Pa-

,fB~~! 
Jc1ponvada 

m~lii 
hakimiyet •• 

• 

Japonyada ~eçenlerde yapılan 

umumi intihabat Avrupa matbuatının 
nazari dikkatini hayli celbetti. 

lngllterede 

Yeni fırka 
--

Müşkiitat baş 
gösterdi! 

LONDRA, 1. A. A. - Bir 
müddetten beri yeni bir fırka 
.teşkili lehinde çalışmakta olan 
Lord Beaverıbrook mesaisine 
efkarı umumiyeye müracaat su 
retile kuvvet fikrinde bulun
maktadır. Bu hususta tesadüf 

iktisadi mevkünci' '.ıulunan M. H1<- olunan başlıca müşküller domi-
maguşi'nin Ahrar fırkası haricind~ 1 f 
d h · ti k 1 d H nyon arın muva akat edip etmi 

e c cmmıye e arşı an ı. ama- ki 'd' • 
ıruşi kabine•i vekayiin sevkile geçen y~ce erı ~r. .~®af~zakarlar 
senenin sonlarına doğru iktidar mov- bıraz endışe ıç·ındedırler, çiin 
k;in~ gelmişti. Fakat verilen mallı- kü yeni fırkanın teşekkül!i tak 
mattan anla~ılıyor ki Ahro.r kabincoi dirinde 20 kadar azalık kaybet 
mütevazin bir bütce yapabilmiş, pa· m 1 · " k" d .. · t'k · · . h . • e en mum un ur. 
ranın ıs ~ rarını temın etmış, arıcı 

s!yasette d~ Çin~ __ ka~ş~ mut~dil ~i" Teşhilinde bahsedilen yeni 
11yaset takip ettıgı gıbı maanf ve ık- fıkranın adı "Müttehit impara
tısat sahasında epeyce feyler ya.>· torluk f k d B h k • 
mış ... Şimdi intihabatta bu muvııf· •. ır _ası,,, ır.. U are e, 
fakiyet işte bu icraatın memlekette evvela ı~tısadı bır cereyanla 
"Minseito" denilen Ahrar fırkasına başladı. Ingiliz imperatorluğu
l~rşı uyandırdığı te\'eccühün netice- nu teşkil eden ve her biri başlı 
sı sayılıyor. başına birer hükumet olan Do-

Harici siy~sette Japonyanın e· minionlarla ana vatan olan Bü
he~mil'.etle nazar! d:kk~t! celbe.den yük Britanya arasında alış ve
~~zıyetı de. bahn _ ~ahdıdı teslıhat 'rişi arttırarak hariçten mal cel 
ışınde takıp edecegı hattı hareket- b k ·ı b 1 b 
tir. Fakat bu hattı hareket pek ev- eıtm.eme gayesı e aş ıyan U 
velden çizilmiştir. Japonya milli mü- cereyan nihayet yeni bir firka
dafaası için hiç bir şeyi ihmal et· nın teşkiline varmıştır. Fakat 
memek azmindedir. Hamaguşi ka- Dominionlar kendi iktisadi u
binesi ~~vvetli bir dona~manın Ja- sullerini deg" ış' tirecek herhan i 
pony" •çın elzem oldugunda ısrar . g 
ederken efkarı nmumiyeyi de arka- bır harekete karşı, son derece 
sında buluyor,. ihtiyatlı davranıyorlar. Onun 

Fakat bunun için iktidar mevkii- için yeni f.ırkanı;ı .faaliyeti 1:': 
ne . . . ,., .• ..,., "U•t•«J ıatu'LC dereceye kadar ınktşaf edecegt 
"Şeiynkai" yani Muhafazakar fırkası belli değildir. 
gelmiş olsun, bahri tahdidi teıli
hat meseleıinde Japonlar Amerika- ----·-----
nın alacağı vaziyete bakarak kendi T. l d 
emniyetlerini beynelmilel muahede- ıSV Çre e 
!erden, Kellog veya Cemiyeti Ak
vam misaklarmdan ziyade it ve he
sap üzerine istinat ettiriyorlar. 

Japon intihabatında diğer bir h .,. 
suıiyet daha varmıı: Şimdiye kadar 
iki büyük - Muhafazakar ve Ab
rar - Fırkanın arasında ufak tefek 
ve sözde müıtekil bir takun ırn>P· · 
lar bulunuyordu, Bunlar kih o tara· 
fa, kô.h bu tarafa geçerek Parlamen- 1 
to hayatını bozttyorlarmtf. Şimdi bu 
grupların kuandığı reyler aşerat 1 

hanesini bile dal<hınnuyor. Bundan 

Gümrük 
mütarekesi 

Cenevreden yazılıyor :-Güm 
": mütareke konferansı bura

ıu netice çıkarılıyor ki Japonyada de
mokrasi ve parlamento eıaıları sene
den seneye yerleşip kuvvet buluyor. 
Şarkın en uzak yerindeki bu impera- ı 
torluk bu huıuıta da Garbin ileri mil- ı 
!etlerine yetiıecek .. · 

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

da açılaraık işe 
başladı. iki ko
misyon ayrıla
rak biri gümrük 
,nütarokesi, di
geri de müstak
bel müzakerat 
tçın bir prog
"am hazırlamak 
w..dır. Gümrük 
nütareıkıesinden 
maksat bir kaç Romanqad~ 

Kabinenin vaziyeti 

Manin kabinesi 
düşecek mi.? 

- -·- -
Bükreşten yazılıyor: - Ro

manyada yeni taksimat yapıl

dı. Romanya krallığı kendi iş
lerini kendi gören eyaletlere 
ayrıldı. Bu eyaletlerin her biri
nin ayrı ayrı tıalk tarafırnlan 

intihap edilecek mahallt meç
lisleri de olaoa.ktır . Bu ıneçlis
ler için ahiren i.ntihap yapıldı • 
Fakat bu intihabat hemen siya
sibir mücadele şoklini almakta 
geoilkmedi . Şimdiki başvekil 

M. Manin ilıe muhalif Bratiano 
fırkasının adanılan arasındaki 
miicadeleler ka.nlı bir hale gel
di. Romanya.da şimdi milli köy 
lü fırkası iktidar ınewdindedir. 
Bu fıkranın karş~ında ötebe
ri gruplar vanıa da asıl kuvvet
M fırka Bratianoıı.un ahrar fir
kası vardır . 

İşte bu mücadele, bu iki firka 
arasında oldu . Lakin ekseriye
tin milli köylü firkası tarafın

dan kazanılmış olmasına rağ

men halkın yüzde otuzunun in
tihaba ta iştıira.k etmediği iddia 
ediliyor. Bundan da iktidar 
mevkiinddki kabinenin halk a· 
rasında eski nüfuz ve ku'Vvetini 
kaylbettiği neticesi çıkarılıyor. 
Roınanyada iktisadi vaziyet 

de iyi olmadığı için bilhassa 
Besarabyada merr.nuniyetsizlik 
artıyor . Beearabyada yapılan 
tahrikata karşı tedbirler alın
mıştır . Bununla beraber Manin 
kabine6inin vaziyeti müıkiil ol
duğu anlaşılıyor • 

M. Graham sene için dev
letlerin gümrük tarifesini art
tı:rınamasıdır . 927 de Cenevre
de toplanan bir konferans itha
lat ve ihracatı güçleştiTen şe
raiti kaldımıağa karar vermiş
ti. Fakat bunun iç.in hükumet
lerin iştiraki icaıp ediyordu. İn
giliz miırahhası bu kararı mü
dafaa etmiştir . 

İngiliz miırahhası M.; Gra
ham yalnız konferansa iştirak 
eden devletlerin değil bütün 
devletlerin gümrük mütareke
sine iştirak etmeleri lazıımgel
diğini söylemiştir. İkinci ko
mite devletler arasır.da bu hu
sustaki müzakerata nasıl baş
lanacağını tetkik etmektedir. 

---.-·----
Cemiyeti akvam 

nıisakı 

CENEVRE, l. A. A. - Ce
miıyetı Akvam misakı ile Kel
log misaki ara6ınıda bir ahenk 
tesisine memur komiteİ11gilizle 
cin tadil teklifi hakkındaki me 
saisine devam etmektedir. Mez 
kur teklıfe Cemiyeti Akvam 
misakinın şu: "Cemiyeti Ak
'Vam meclisi raporunu bütün a
zasına veremediği takdirde 
muıhasrm taraflar hariç olmak 
üzre cemiyet azası hak ve ada
letin mıthafazası için münasip 
göreceklcıri v~ile hareket et
mek hakkına malik olacaklar
dır." Maddesine: "Haıtıe mü
racaat etmeksiızin" kaydinin 
ilavesi istenilmektedir. 

Birçdk murahhaslar böyle 
bir hal vukuunda Lahey divanı 
na müracaat edilmesi fikrinde 
bulunmuşlardır. 

Lort Cecil mecl>uri tahkimin 
ancak ibirçok milletlerin ı.:mu
mi tahkim misakını tasdik et
meleri1e mümkün ola.bileceğini 
söylemiştir. 

Ankarada bay am 

K~iz1111 V<' J.ı;nıct l)a .-,cıla r l fz. lt'bri-, 
1'~1tı }ıususi surette kabul (•ttilı·r 

ANKARA, 2. (Telefonla) - Meclis Reisi ve Başvekil, bu
gün öğleden·sonra, Mecliste, makamlarında bayram tc'Jr~k:itını 
hususi surette kabul ettiler. Vekiller, meb'uslar, kor diplomatik 
ve hükfunet erkamı gelerek aziz büyüklerimize arzi tebrikat ey
lediler. 

Başvekil Paşa tebrikfüı- - kabul ettikten sonra erkanı harbi
yei umumiye reisi Fevzi Paşa ve maliye, iktisat, adliye vekille
rile görüşmüşlerdir. 

Adalar meselesi 

Adlivc \('ki]i l ,'.ılıe\ de rniidnfaa . 
edeceği tPzİ lıazırlaınakla 

ANKARA, 2. (Telefonla) - Adliye vekili, Lahey'de müda
faa edeceği adalar meselesi hakkındaki tezini hazırlamaktadır 

Bankacılar An k tl rada 

Tesis f'dileeek te9ekkiil <'Lraf'ında 
Malivt' \'<'kili ilt' konu:;tular 

ANKARA, 2 (Telefonla) - !iye Vekili tarafından kabule
Doyçe Bank, Selanik, Kommer- dildiler ve Döviz ihtiyacını te· 
çiyale İtalyana Bankaları mü- min için tesisi mutasavver te
dürleri tatilden istifade ederek şekkül etrafında Maliye Vekili. 
Ankaraya geldiler. Bugün Ma- ne izahat verdiler. 

Büyük harbe nasıl giı·dik? 
(Birinci sahifeden mabat) 

tır. Fakat Bulgarların bu vazi
yetten istifade ederek Paşaelin
deki kuvvetlerini çekip Haziran 
sonunda müttefikleri Sırplılara 
ve Yunanlılara taarruz etmeleri 
üzerine bu defa Balkanlılar ara
sında ikinci bir Balkan harbi 
başlamış ve Bulgarların mağlu
biyeti ile neticelenmiştir. 

Tam o sırada Mahmut Şev
ket Paşanın katli üzerine sada
rete getirilen Sait Halim Paşa 
kabinesi fırsattan istifade ile Ça 
talca hattında beklemekte olan 
orduya ileri emrini vererek Tem 
muz ortalarında Edinıeyi istir -
dat etmiştir. 

Talat Paşanın hatıratına göre 
bu hareketimize en ziyade İn
giltere ve Fransa itiraz etmiş
ler. İngiltere hariciye nazırı Sir 
(Edvard Grey) "İstanbulu da 
kaybedersiniz,, Fransa hariciye 
nazın M. Pişon "Londra mua
hedesini bozmayın mahvolursu
nuz,, demişler, Rusya onlar ka
dar şiddet göstermemiş. 

Hakikat tamamile Talat Pa
şanın dediği gibi değilse de mer 
humun söylediklerini tashih i
çin burada vakit sarfetmeğe lü
zum yoktur. 

Hasılı Balkan harbinin ikinci 
safhası İstanbul kapılarına ka
dar şarki Trakyayı almak isti
yen Bulgarlardan Edirnenin ve 
parçanın geri alınmasile neti
celenmiştir. [İstanbul muahede 
si 29 EylUl 1913]. 

Balkan harbinin ferdasında 
vaziyet büsbütün fenalaşıyor. 
Ruslar Ermenileri ele alarak 
şark vilayetlerinde ıslahat me
selesini ortaya çıkarıyorlar. Er
meni ihtilal komiteleri İstanbul 
patrikhanesi ile baraber çalış
mağa başlıyor. (Eçimyazin) ka 
thogikosluğu vasıtasile ve tabii 
Rusyanın teşvikile bir Nubar 
Paşa heyeti teşkil edilerek Av
rupada siyasi teşebbüslere ve 
propaganadaya girişiliyor. Bu 
faaliyeti el altından, Rusyanın 
Paris sefiri (İzwolsky) idare 
ediyor Ermeni komitecileri Rus 
yadan talimat aldıklarını gizle
meğe bile hacet görmüyorlar. 
O zamana kadar "kardeş gibi 
geçindikleri,, ittihatçıların doğ
rudan doğruya müzakere teklif
lerini reddediyorlar. 

1913 iptidalarında Rusya hü
kfimeti tarafından, İstanbul se
fareti terc;Jmanının adına nis-

betle, (Mandelstam) proıesı 
ünvanile ileri sürülen bir teklife 
göre bütün şarkvilayetlerim:zin 
birleştirilmesi ve Avrupanın mu 
vafakatile tayin olunacak biı 
valinin idaresine v rilcrek Rus. 
ya hudutlarında 11'r il<inci "Sar
ki Rumeli,, vüc~cle getirilmesi 
teklif olunııyor, ki o~manlı ida
resinden Flen avrılacak böyle 
bir parçanın Rus çarlarınm sal
tanatına ilavesinin bir zaman 
meselesinden başka bir şey ol
mıyacağı bedihi ! 

Uzun uzadıya müzal=erelcr
den sonra ve biraz da Almanya 
nın yardımile bu proje hiraz ha
fifletiliyor. Sait H<!hm Pas'lnın 
8 Şubat 1914 te Ruslarla imza
lamağa mecbur kaldığı itilafna· 
me ile şark vilayetlerinin iki 
mıntakaya ayrılması, her mın:a 
kaya küçük devletler tebaaf.ın
dan birer umumi müfettiş ~ayi
ni ve hıristiyanların - bütiin vi
liivetlerde akalliyette oldukarı 
ha 1de - umumi meclis .azalıkla
rında, idari ve adli memuriyet
lerde, inzıbat kuvvetleri teski
latında yarı yarıya bulunmaiarı 
gibi pek ağır şartlar kabul olu
nuyor. 

Bu müzakere esnasında (Bit
lis) taraflarında Kürt reislerin
den bazıları kıyam edivorlar. Bu 
hareketin, ilk önce, Ermenilere 
verilmesi mutasavver imtiyaz
lar aleyhinde olduğu zannolu
nuyorsa da bir aralık Bitlis şeh
rine girmeğe muvaffak olan a
siler, Ermenilere teminat veri
yorlar, reislerinin Rus konsolo
su ile bile sıkı münasebette bu
lunduğu görülüyor. Hatta kıya
mın bastırılması üzerine iclerin 
den biri Rus konsoloshan~s:ne 
iltica ediyor; (Sazanof) Rus 
1 -~~ 0..-ın~11nu deği~tinneğe mec 
bur kalıyor. 

Önce İngiltereden müfettiş
ler istenilmiş ve talebimiz kabul 
edilmişken biraz sonra Rusya. 
nın hatın için İngiltere hariciye 
nazın sözünü geri alıyor. 

Nihayet 8 Şubat itilafı muci
bince İsveçli (Hof) ve Dani
markalı (Vestnel) Beyler, uh
delerine bala rütbesi tevcih o
lunarak ve baslarına birer fes 
giydirilerek n{üfettişliklere ta
yin olunuyorlar. 

1914 baharında ittihadü terak 
ki hükumetinin; başındaki gai
leler bunlardan ibaret değil. 

(Devamı var) 



.. 

Tütün inhisar ·idaresinin 
küsur, masarifi de yedi 

dört aylık , varidatı on altı :~ 
uçuk milyon lirayı bul u lı 

_ __..;~----
Çok kazanç az masraf sahtekarlık mı 

Sen Benuva mek- -----..;;;ı 

1'ütün inhisarı 4 ayda 16115247 
lira hasılat ve 

7,533,362 lira masraf yaptı 

tebinin akaretleri 

Bu akaretler etrafında 
çevrilen fırıldaklar 

Yüksek kaldırnnda, fransızla 
rm Sen Benuva isminde bir me
ktepleri ve kili.seleri vardır. 

Dünkü yangın 

Dlin bir rakı fabri
kası yandı 

Mahk emelerde 

Münip Bey davası 
Birinci hukuk mahkeıııesi ha\r
ramdan sonra l{ararını ·verecektir 

Maarifi~ 

:\ıL ıııektt ·pleri 

Tedris senesi dün 
hitam buldu 

En çok tütün ihraç eden viliigetlerimiz 
lstanbul, Izmir ve Samsundur 

Bu mektebin ve kilisenin a
ıkarları oldukça mühim bir ye-

11 kiln tutmaktadır. · 
1 

Sen Benuvanın akaretlerini j 
M. Prıevi isminde bir Rum ida 

Bir çırak ta afjır surettP 
URrsıl11ndı 

-l 

Birinci hukuk mahkemesi 1 
bayramı müteakip mühim ve 
şayanr dikkat bir karar vere
cektir. Bu karar müderris ve a
vukat Abdurrahman Münip 
Beyi ve diğer taraftan Baro in-

Nöbetçi nıüddei 

uınumiler 

Bayı:am münasebetile adliye 
kapalı bulunmaktadır. Mamafi 
müddei umumi muavinleri nö
bet sirasiJe 3 bayram gününde 
adliyede bulunacaklardır. Nö
betçi müddei umumileri polis 
tarafından ihıbar edilen cürmü 
meşhutlara bakacaklardır. Ha
riçten istida ile müracaat ka
bul edilmiyecek ve bayram er
tesine tehir edilecektir. Diğer 
taraftan muayyen mıntakalar
da nöbetçi sulh hakimleri bu
lunacak ve tevkif meselelerile 
alakadar olacaklardır. 

Millet mekteplerinin teşrini 
evel tedris senesi dünden iti
baren nihayet bulmuştur. İmti
hanlara 8 Maı:ıt Cumartesi gil 
nünden itibaren başlanacaktır. 
Millet mekteplerinde imtihan
lar ayni günde başlıyacak ve 
şifakki, tahriri olmak üzre iki 
devTeden ibaret bulunacaktır. 
Bu imtihanlara 840 mektepten 
48000 talebe iştirak edecektir . 
İmtihan evril.ki Emanetçe tet
kiok edildikten sonra kazanan
lara şehadetnameleri tevzi olu
nacaktır. 

Tütün inhisar idaresi, 1929 
Senesinin Haziranından Eylfilü
ııe kadar dört aylık bir istatis-

re etmektedir. · 
. ı zııbat meclisini alil.kadar ede

cektir. Malfirn olduğu üzre İs
tanbul müddei umumiliği Ab
durraıhman Münip Beyi yüz 

. ' tık neşretmiştir. İdarenin bu 
döıt aylık mukayeseli istatistiği 
§ayanı dikkat bazı kısıroltn ih
tiva etmektedir. 

M. Previ de işlerin tedviri i
çin Ko~i Efendi namında biri
ne vekalet vermiştir. Bir müd 
det bu vekiileti ifa eden bu a
dam vekiiletten çekildikten son 
ra, Sen Benuva akaretlerinden 
ıbir kısmının eşhas menfaatine 
yaradığı ve ortada bir hayli pa 
ra döndüğü farkedilmiştir. 

Sen Benuvanm akaretleri i
dare eden müdürü hadiseyi ha 
ıber alınca, tahkikat icra edile
rek, salhtekiirlık faillerinin ıney 
dana çıkarılması için müddeiu-

İdare bu müddet zarfında 
3,814,882 kiloluk mamfıl tütün 
Satmış ve 16, 116,24 7 lira hası
lat elde etmiştir. Satışlarda va
satı fiat 420 kuruştur. Buna mu 
kabil idarenin masarifi, nakliye, 
hey'iye, sigorta, kaçak ve ziraat 
~asarifi, masarifi idareye sar
olunrnak üzre 7 ,533,362 lira 
~tınaktadır. Geçenlerde idare
~n masarifi, varidatından faz
ı olduğu hakkında bazı kimse
~~arafından mütalealar serde-
t ştir. Esasli rakamlara müs 
dert}t istatistik, bu hususta en 

' mumiliğe müracaat etmi1tir. 

Ttitütı inlıisarı umum müdürü Tahıkikaıt krası müddeiumu-
Behçet Bey milikte nzabııtaya havale edil-

4 904 095 kiloluk ihracat yapıl-ı miştir. 
~ş~. En çok tütün ihracatı Mesele haıkkında Sen Benu
yaptıihmız roemeleket Almanya va akaretler müdürlüğü de ay
dır. Dört ay içinde Almanyaya rıca taıhki.kat icra etmektedir. 

0gru hükmü vermektedir. Ma
~rifin hasılata nazaran yüzde 

sbeti şudur: 1,378,313 kilo yaprak tütün ih- Neticede sahtekarlığın kim-
raç edilmiştir. ler tarafından ya'Pıldığı ve han 

Satılan mamulatın maliyeti 
~kliyat ve siğorta % 2, 71, ka
ç 0k28,54, bey'iye üsreti % 6,14 
~ ve ziraat masarifi % 0,87, 

Tütün ihraç ettiğimiz 
leketler, şunlardır: 

mem- gi ihtiyar heyetlerinin sahte il 
müıhaıber verdikleri anlasılacak 
ve eıvrak mahkame)l'C ve~ilecek 
'tir. 

asarifi idare o/o 8,49 dur. 

, İdare mühim mıktarda tütün 
~racatı yapmıştır. En çok tütün 
b raç eden vilayetlerimiz, İstan 
d~l, İzmir, Samsundur. İstanbul 
t~rt. ay zarfında, 2,054,203, 
<Zlllır 1,993,258, Samsun 
?_?8,355 kilo tütün ihraç etmiş
tır, 78,279 kilo da muhtelif vi
~J.'etler tarafından ihraç edilmiş 
tir. Bu müddet zarfında 

Amerika: 184,269 kilo, Bel
çika 583,684 kilo, Çekoslovak
ya 116,132 kilo, Fransa 179,044 
kilo, İngiltere 127,176 kilo, İs
viçre 18005 kilo, İtalya 993051 
kilo, Lehistan 198, 139 kilo, Mı
sır 488,592 kilo, Suriye 81,151 
kilo, Yunanistan 146,692 kilo, 
muhtelif memleketlere de 
216,633 kilo yaprak tütün ihraç 
edilmiştir. 

150 kllo 1 
latanbulda nekadar 

,ı,man var? 
İstanıbulda şişmanlar cemi

yeti teşkiline teşebbüs edildi
ği malfimdur. Tutulan bir he
saba göre İstanbulda mevcut 
maruf şişmanlar 200 ti bulmuş
tur. İstanbukla 
pek maruf biı ~ Spor şişman vardır , 

llliiıııııı-• ·hl, 175 kilo gel- P~ 
melktedir.Bu zat 

F.B. 2 - Gençler Birliği 1 ~=~~rmaı!S:~! 
Galatasaray O- Beşiktaş O :?;:r.ai~e~~~ 

len şışmanlar a· 

liava :u-ık fakat keşlrin. bir Vefa'lı Şekip ikame edihnişti. rasında Ankara 
~o· -,. ' M tayyare cemi.ye-d guk va:r. Buna rağmen sta- Hakem Şeref Bey, utat me . . 
<ıl;oın oldt.ııkça iralaıbaılik, Zira rasim. Oyun başladı. Yollu la- tı merkezı umum.' . mw_~«;ıeI;ıe 
~ rt tanınmış takımın maçı civert - kırmızı forma giyen . m~sr~~ kısmı amırı Huseyın 
ar. Gençler Birliği yirmi dakika ı Husn.u B.},78_ boyunda olup 

ta. İlk ıua,. Galatasarayla Beşik kadar güzel ve sıkı bir oyunla 150 kilo agırlıgındadır. Bund:ın 
" · · b' "k t ·· t d. sonra 1 90 boyunda 148 kılo 

iL § arasında Hakem tstaıııbul ıyı ır mu aveme g05 er ı. • • 1 E . .. .. L' 
~p0 • H A · d'l · s~kletinde o aı1 mınonu ı-

rdan Kemal Hiilim Bey. atta ara sıra ıntaç e 1 emıyen man şirketi bekçilerinden İbra-
Gaı .. .. hücum güzel enişler de ya,ptılar. Fakat ı,_ atasaray .,ugun . AlA' . d 1hi.m Celiilettin Ef. gelmekte-

·ıa.ttınd b eb dd"lAt yap- 1
- bır az anın urgun oyu-'tı a azı t e u a . . dT F dir. Diğer şişmanlar 140, 130, 

,.}Ş: bir iki senedir sahada gö- nu 1.sttsn~ e ıkırdse - ~.ner m.~ 120, 110 kilo gelmektedirler. 
·"nıneyen Vedadi merkez mu- hacımlerı o. a ~r m~~eşanı 
lıa.ciın k.. . . I ovmyorlar kı hasım mudafaa- Cemiyetin teşkili için pek ya 

O mev ıU'.le getırm~ş. . . sinin bocalamaması hatta yo- kında hükumete miiracaat edi-
ancakYunk, geç bka'şklandıgı ıçdın rulmaması imkanı yok. Nete lecektir. --~·---
.,.., se sen da ı a oynan ı. k' f bol k .... 1 <ıu s k d k'k 1 k .. ı. k · ım ut u avramrş goru en 
(l · e sen a ı a ı · muşa'JJa a G 1 B. r -. d d . 
~lat<ısarayııı son maçlarında em; er ır ıgı e uJedv.renbınli Y.a 

llıı.ıtat ld - çıı·ı m· rışından sonra yor · u, tun o ugu ve ı e umu ı- ı . - b I d B 
Y~le zev.ksiz oldu. 1 gayretı~e r~gm1 en k oFca a ı:k. u 

nun netıcesı o ara ener ı ı 

, l<:abul etmek lazımdır k·i her sayi kaydetti. 
1ki tara1ın ve daha ziyade Ga- ı . . . 
latasaray,ın gelişi güzel, şuur- İkı;'= deıvre de ıse. oy~;; !'-
~\lz oyun tarzı bu zevksizliği mumıyetl~ Gençler Bırl!gı nın 
tevlit ediyordu. Beşiktaş muha hakimiy.etı altında g~tı. Bu 
ti~ 1 · · b' çok fırsatları ka devrede Ankaralılar cıdıden tak 
~ .. erımn ır d' ı~ ile .. ı ·· · b' 

~1tınası ve Galatasaray muha- ı.re Y g~e ' md.ul tecanM•~.d ır 
tirn1 • • k k f rııat bile oyun tarzı goster ı er. u a
~ ennın açıraca ı • faası Fener hücumlarını kır-
ıtratamayişları oyunu~c~~~;i maı!a müvaffak olduifu ı!'ibi mU 
"' ~!arak beraıbere n h · ler'ı de Fener müdafaasr-
··•esı · . t>i 1 acını nı ıntaç et · nı sık sık naçar vaziveıtlere dü 
ı ~u beraberlik, Beyko~la be- · ı;ürdüler. Esaı;en birinci devre
tilberJiğinden sonra .belkı ~ala de 2-0 gibi mühim bir faikivet 
sas~ray için biır mlivaffakiyet temin etmiş ol:ı.n Fenerin ikin 
t a~ılabilir. Fakat geçen sene ci devrede miti in gayretine 
tıı~ı:ıiyonunun bu sene ~en~re raı!men sııvi ıMerlini arttJT:ıma 
t~a"'lun olduktan sonra ust us- rn;ı~ın:ı. mük~ıbil Geneler Birli
l;ı ~esiktasla iki defa, Beyk~z ğinin bir savi va,,...,..,,~r bu vazi-
1~lıır defa ber?ıbere kalma~ı ~ır yeti göstermeğe kafidir. 

a g" t d' ki t k m ıslah ~i ı- ~s er 1 ' a ı ı y Galatasaravla karşıla-
"'nege muhtacdır arın . 
İkin · .. .. · "hun' mu" sacak olan Ankara Gençler Bır 
~ cı ve gunun mu - ·· k 

ı. .'':<lkası Ankara Geneler Birli- lii!ini futbolu _kavb~amısk, mu 
1
a

~1 ti F · d 'd' · · ınütesamt ı ·r ta ım o a-
f;- e enerbah<;e arasın a ı ı. vım, k r d 

1· ener her zamanki kadrosun 

1

. rak kabul eıtme azım ır. 
ı..·~ 1 . '-'il Ya nız Sadıden mahrum ş G 

llnuyordu. Onun yerine ,.ski • · 

Ma Dö Kloziyer 
dün lstanbula 

gel dl 
Hüktlme<timizle temas ede

cek olan Düyunu umumiye mü 
messillerinden M. dö Klozyer 
dün Stella ditalya vapuru ile 
şehrimize gelmiştir. 

Düyunu umumiye meclisi rei 
si M. Vaıyt dün kendisini ziya
ret eden bir muharririmire lı:ı
saca demiştir ki: 

- Maliye vekili Şükrü Beye 
f.endi ile görüşmek üzre bay 
ram ert~i Ankaraıya gideceğiz. 

Borçlar meselesi hakkında 
hükumetle vaki olacak temas
lardan alacağımız netice hak
kında şimdiden bir şey söyle
mek mümkün değildir. 

lzmirde yapılan maçlar 
1ZMİR, 1. A. A. - Bu hafta 

yapılan lik maçlarında Altun
ay sıfıra karşı birle Yıldtzı ve 
Sakarya srlıra karşı birle Giizel 
İzmiri mağlup etmişlerdir. 

Balıkpazaflııda yanan mi1skirat 

fu brlkası 

, bin liraya yakın bir varidatının 
1 kazanç vergisini sakılamak iddi 
asile hakkında muamele tayini 
znnnm<la Baro inzibat meclisi-
! hadiseyi tetkik etımiş ve tayini 

1 muameleye lüzum yoktur kara 
! rını vermişti. Müddei umumi-
' lik bwıa ağırceza nezdinde iti-
. raz etmiş ve ağırceza baronun 
kararını refetmişti. Vakayi ikin 
ci defa tetki'k eden Baro mercii 
itiraz olan mahkeme esas hak
kında da karar verir . Biz ev
velce tayini muameleye mahal 
yok.tur. şeklinde karar vermiş
tik,, demiş ve yeni bir karar ver 
memi.şti<r. Müddeiumumilik bu 
iıkinci karar ü:ıet"ine Baro kanu 

Dün sabah Balıkpazarında ce bu hususta salahiyettar bu
Lonea sokağında yangın ol- lunan asliye birinci hukuk mah 
muş ve bir müskirat imalatha- nunun birinci maddesi mücibin 
nesi tamamen yanmış bir adam 
~azı yerlerinden yaralanmıştır. kemesi nezdinde itirazda bu
Imaliithane Karanfil isminde lunan asliye birJnci hukuk mah 
birisine aittir. Yangın şu suret- lııemesi nezdinde itirazda bu-
le olmuştur: lunmuştur. Mahkeme gerek Ab 

. .., . durrahman Mücip Beyin ve ge 
Fabnkada çırak oı.ılunan J-I,_ k B . 'b 1. . . .. · k 1 re aro ınzt at meç ısının mu 

nsto, azan ara fazlaateş ver- d f 1 d ' 1 d' kt 
miş ve bu yüzden kal:!ın patla_ a ~a arını ın e ı e~ sonra 
mıştır. Atc;ş birdenbite tavana katı kararını verecektır. 

Adliye tebligat müdü
riyeti 1 agvediliyor 

Son günlerde adliye tebligat 
müdüriyetinin lağvı mevzuu 
obahsedilmekteilir. Tebligat iş
leri evvelce her mahkeme tara
fından ıkendi mübaışın vasitasi
le yapılırken hil3.hare işlerin 
daha ziyade sürat ve intizamı
nı temin ~<:İn müstakil bir mü
düriyet haline ifrağ olunmuştu. 
Fakat senelerin tecrübesi ve 
bir cok mahıkcme kararları bu 
vasita ile istenilen sevin temin 
edilemediği anlasılmakta idi. 

Adliye müııtesarı Ferit B. 
son İstanbul tetkıi katında icra 
islerile beraber tebligat mesai
lile de mesgul olmuş ve icap 
eden tedabir hakkında alaka
darlardan izahat almıştı. Ha-

An1unullah Han Hz. 
Sabık Afgan kıralı Amanul

lah Han Hazretleri dün akşa
ma kadar Perapalas otelinde is 
tiraıh etmiş ve gece mihmandar 
larile birlikte biır gezinti yap
mıştır. 

Vali vekili Fazli, Polis müdil 
rü Şerif ve Mer'aş meb'usu Mi
tat Beylerle ~ehrimizdeki Af
ganlı talebeler dün müşarüni
leyhi ziyaret ederek bayram 
münasebetiJe teıbrikatta bulun
muşlardır. 

Amanullah Hazretlerinin bay 
ram ertesi Romaya hareketi 
muhtemeldir. 
ıııııııııııııııııııııııııııııııınmıunınııınımnnııınnnnı~Hllllll 

ber aldığımıza göre adliye ve
kaleti tebligaıt müdüTiyetinin 
lağvile tebligat işlerinin eskiSıi 
gibi mahkeme mübaşıirleri tara 
fmdan ifasına karar vermiştir. 

Mama.fi bazı alakadarlar böy 
le bir lağva ihtimal vermemeli 
te ve mübaşir kadrosuna birkaç 
memuT ilavesile matlulun temi 
ninin mü:ınkUn olaıbileceğini 
söylemektedirler. 

sirayet etmiş ve t,avan derhal 
çökmüştür. Hiristo kaçmağa 
muvaffak olamıyarak muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. L}~ ~~~ 

İmaliithane sigortalıdır. Za
rar on beş bin lira kadar tahmin 
olunmaktadır. 

Bu yangında da Terkos mus
luklarında su bulmak kabil ol-
mamıştır. 

Unkapanında yangın 

Unkapamnda Ayazma kapı
sında Mehmet Ef. nin yazıha
nesinden ateş çıkmışsa da der
hal yetişilerek söndürülmüştür. 

Yakayı ele verınişler 

Niyazi, İbrahim namında İ
ki şahıs, Azaplar caddesinde 
dört ııumaralı dükkana gire
rek muhtelif eşya çalarlarken 
cürmü meşhut halinde yakalan 
mışlardır. • 

Dünkü ka alar 

o .. , iO/or_ I d.Yı-0/CA 

Merdiven altında reissiz ve katip 
siz idare olunan bir celseninzaptı 

Meclis, milli parayı koruma kanu· 1 1 
nunu kabul ettiii gün bayram taıili- 1 

ne de karar verildi. Bu iki karar o 
gün sezilmiyecek kadar az bir farkla 
Meclise riyaset eden Hae.an Bey tara 
fından azalara bildirilince bir alkıt tu ı ,- ,.._ 
fanı koptu. Şakayı seven Meb'uılar fı' .,,,;~ 
biribirine sordular: 1, J 

ı:-. . 
- Kanun mu,, tatil mi alkıtlanı- !'" 

yor?... 1 • • j ~ 
Fakat bu on beş günlük tatilden 4. -l 

istifade eden azalar pek çok değil. • • '• 
meclisin her günkü kalabalığını muha 
faza eden istirahat salonu, koridorlar 
merdiven altı, ve eazin!>'su buna bariz 
bir delil ... Toplantılarda ıı:ünün me-
seleleri münakaşa ediliyor. l tte size 

ı 
1 

j 1 - Eminönünde 611 numa
ralı •atman Sefer'in idaresinde
ki tramvay arabasından atlıyan 
Abbas isminde bir çocuğun ba
cağı romorkun altınd;ı ezilmiş
tir. 

merdiven altında reiııiz ve kitipaiz 
idare olunan bir ce)ıenin zaptı: tiler. Ümibi& kalddar. Akaiyonları fe sıncla Balıkesir Meb'uılarından biri 

2 - Aksarayda, Taşkas<lpta 
1492 numaralı otomobil, o ci
varda sakin Kamil ustanın oğ
lu 7 yaşındaki Kemale çarpa
rak yaralanmıştır. 

3 - Çapada tramvay caılde
sinde .'69 numaralı vatmanın i
daresindeki tramvay arabasile 
şoför Sabahaddinin 1598 numa
ralı otomobili arasında müsade
me olmuş, otomobil hasara uğ
ramıştır. 

M. M. Bey - Ben bu neticeyi öy- na halde düımeğe batladı. . • anlatıyor: 
le iyi görmüıtüm ki, kürsüde ba•bar M.F. Bey-Siz bir hatıramı anla- .. " • . . , -
bağrrmıştım. Veremeyiz, buna taham tayım. Ben vali iken bu Bankanın di-ıB - Du~ b~akak'ımıyeı:,. e dugra=
mülümüz yoktm- diye haykırdım. · · rektörlerinden birine sormuıtum: ı.:'!• W:FP . k-~-•-~ acıaİ!tb ar. ~-

.. .. · · · "Türkiyede imtlyulı bir Bankasınız. . &ır ~1 ayeti .._...-ın &f mu -
A Bey - Huınu ruyetımız vardı. B" I ld • hald . . T" k lımlerı gazetelel'e abone yazdınn•t· 

Her .taraftan eski borçları tanıyın. oyde 0 ugu ,_ il e nıçın ;r ten 
M mi 

'- . . eb' yeoi ge- maa a unsur au anıyorsunuz. u Ce- Parasını da vermit Muallimler dün 
e e•etinıxe ec:n ı ıerma vap vermi•ti· • _1 __ 

lecek. lktııadi hayat inkitaf bulacak, • · Y~ vu~uatından haberda.~ .ol.suruar 
diyerek bizi aldattılar. "Çünkü menfaatimiz Türk menafi· dıye bır yar~ım ya~~ ~ıdıle. Ba 

· h lift' y bu nfaat bizi na postadan ıade eddnnı hır kaç gaze 
G Bey - Öyle ele ol .. tanıyaydıt. Tın~ mktu a ": e ";'.'.'.11 ,_. te gösterdiler. Üzerindeki bandı tet-. "d • b ur en gayrı memur au anmaıus- lıilı: . B' . · k .L ta bir kac sene sonra o emege 8§- .__ k ele ,. ettim. ır taneaını oparıp Sim>' 

_ a.uııııırma sev e r. 1 d 
lıyaydık. . . a on. 

A. Be - Bu it yine olacajma va- S. Bey - "Tan" gazetesinin Bal- Portfoyüodeo bandı çıkararak: 
rır Ya fU Bankanın teklifleri neler bn harbi esnasında borsayı teskin 
mi~? makaadile neırettiği makalede meş- - itte okuyorum. Adres: 

. . . . .. burdur. Balkan harbinde mağlubiyet 
A. ~Y - Mahye vekılını gorseıp baıgösterdiği zaman Bankanın aksi

soracagun.; . Gazetelere bakılırsa bır yonları düşmeğe baılamıştı. Bu ınü-
Y ankesİcİ f İk vak'aları yığın bot laf... nasebetle "Tan" diyordu ki: «Türki-

s. Be _ ö le deme. Onların da ?'.e ~ame~. mahvolsa b!le ~11 harabe 

MP. Bat muallimliği 
Bigadiç - Baliketir 

Bakırköyde Rukiye Hanımın Y Y 
0 

d b" . uzerınde Ouyunuumumıye ile Bankı - Ve bandın kenarındaki yazı 
B 

manası vardır... a ır ııyaaet. O • b" .. h .1 Çantası Baklrko"yd·e edrı' be 
0 1 

. ·ı smanı utun ı:r.c.metı e yaıar ... » ku _ • • - ya ama sıyasetı. ~ O ınaga vakit bulamadığımız cl-
y.in postanede 7 lirasile hususi K la d h-ı· B b 

1
. N. A. Bey- "Klod Farer., kitap- betle maalesef iade ediyoruz. 

k . t Ort k'' artı nn a a a a ıa ı var zan- 1 b' . d 'k" ·· · T" l evra ına aıt çan ası, a oy- d afili armm ınn e bu ı ı mueoseseyı ur roza: A. Toygar 
de oturan Naciye hanımın Balı- ne en g eı'. · · kiyeyi ihtiruları ile boğmağa çalı§an . , . • . 

H. F Bey - Fakat direktör lazım iki zencir olarak göstermez mi? Balıkeur Meb uıu ılave etti: 
çekapıda mantosunun cebinden el b al Şa kınlıkt:a bi 
8 lira.sı, Beyoğlunda oruranİri- ~e s:.ı.:';.iı~nd::'~ifah~ izahat ~ste~ M. Tokat Bey - Bakalım boğulan - J11 .~etidite:;:n battım!'~~~ 

. D' 't ' . 101 lı'ra S kim, onlar mı, b'tz mı·?. (Bravo, ya•a sordm .. 1
1d' .. eken • ş vakı ""d ını """ 

nı ımı rının Si ve a~ mit. . . sesleri) • ve e o urm te ne """ ayuyor-
matyada Hüseyin beyiri gümüş S B Eli . d b' tü" d sun? • ey - erın e ır a var ı. V: ki / I k ol 
s'.1at ve altın kordonu yankesı- Devlet Bankasına iıtirak hayali. Son • t er IJO muv-
cıler tarafından aşırılmt1-tJr. n>ektupları ile bu hayali berhıraf et- Katibi umumi Vayıel Beyi• oda·. 

Ankara, 27 Şubar 
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-·~ ~ t Fıkra 
ı&. .. 11..:ııı.ıy~ A:;.;kın n1ucizesi 

(t\srın Umdesı Mıllıye t tır. meçhul oldugunu söylerler. Ma-1 " . . ,, . Aşkın hem malfım, hem 

Kulak misafiri 1 

Pendiğe gidecek 
hal yok .. 

•ll Gl'NAH SOKAGI filıninde !'.~ 
J ~1 ı Ye BEBE OA IELS i:t 
•!!..~. H K A L B 1 M komedis; 1ıdL ·~ • ~ ;~ )L\.RT 1930 lfündur; çünkü :Beşeriyetin yük 

A 1 J' DAREHANE - Ankara cadde.Ü· selmesinde, bugünkü seviyeyi 
• 100 Telgraf adreıi: Milliyet, lı- 1 bulabilmesinde hakikat aşkının Arkadaşlar, Sirkecide bir yer 
ıbul en büyük saik olduğunda şüp- peylemişler. Akşamları gidip 

Telefon numaraları: he yoktur. Meçhuldür; çünkü ayakta bir kaç kadeh atıştırı-
lıtanbul 3911, 3912• 3913 aşkın henüz tam bir tarifi bile 

yorlar. Meze namına bir parça 
Nizam 

ABONE ÜCRETLERi 
Türkiye için Hariç için 
400 kuruş 800 kuruı aylığı .. 7 50 " 1400 " 

( .. 1400 .. 2700 " 

t . ··-Gelen evrak gerı verıu!leZ 
lddeti geçen nushalar 10 kuruştur. 

n: Gazete ve matbaaya ait işler için 
ur. müdüriyete müracaat ~d~ir ... 
la Gazetemiz ilWların mes ulıyetını 
er kabul etmez. 

mevcut değildir. 

Büyük bir mağazanın onu. 
Kaldırımın kenarında bir atomo 
bil. Yani başında bir belediye 
memuru. Elinde saat. 

Aşk; arzu mudur, meyelan mı turptan başka bir şey verme
dır, incizap mıdır, ihtiras mı- dikleri bu koltuk meyhanesi
dır, sürekli bir teheyyüç müdür, nin adı Kafkas birahanesidir . 
yoksa bunların hepsini ihtiva Fakat ondan bahsedildiği za
eden hissi bir halite midir, ha- man kısaca "Kafkas,, diyorlar. 
la tesbit olunamıyor. Fakat B . - Memur - Elli yedi, elli se-
tarihin her sahifesinde büyük erbat bır yer olmasına rag kiz, elli dokuz, altmış!.. Tam 
aşkların gölgeleri, beşeri mer- men kuytuluğu yüzünden epey kırk altı dakikadır otomobil bu 

memur bey, arabamı bir dakika ı 
d~ha gözleyin. Bir dakikada 
da gidip gelirim. . . · 

Koşo koşa gider, mağazaya 

girer .. 

M.M. -------------

·-·-- "\l;tıinele r; s .ı a t ı. ,1,4!i 'c 6, 1 t, !':ıranın t film• ( ~ 
·><X>ô<>ô<:XX:XX':X'XO><><><><~>=e=<>=e=<x>< 

ELHAMRA SİNE1\1ASLNDA 
'[ ;• ıname~ 'özlü ikinci lıllyuk filmi olan 

~ E N i ~ E V O i M 
Alnıanca şaheserin iraesi şerefine büyük gala 

llerlin ASTOR YA kaha resinde O) nan mış ~arKılı \ ' al,Jarilr 
ve en cazfp ve tillzd vutyetc nuıııerolarılc fevkalade 

ve ~ayanı hayret bir film 

Mümessilesi: WAOY KR1ST1AN halelerin hepsinde aşk izleri ce müşteri buluyor. Dün bura- rada duruyor ... Şuna on beş lira 
vardır. Şurada adalet aşkile mn müdavimlerinden birile ceza keseyim de aklı başına 
galeyana gelmiş bir kahrama- _ _,. l . . k ıs· Hl-IIJ>E ilaveten: Si)ZLÜ FüX JL'RNAL; roş, STRl~ZK\IAN 

BlJG(~NK"Ü HAVA f . . .. d f ki .meıuıven erı ıner en karşılaş- ge ın... K E 
nın za erını, ote e en aş na ve L MA. ·so nun ölLimlcrinden cVYel son nutuklarını 

Dün ~aıaret en çok G en az kapılıp müşküllerle pclnçeleş- tık, kolumdan çekerek: Bu aralık cici bici bir hanım U~ZIMSIZLIKLARI söylerken sesli varyete: l ıA ,. AEN muganni ve 

}~l~ derece idı. llugtin hava kapalı. n.~ş bir dimat.~ ıs~~bı~ı, b~.- _ Hadi, dedi, gel Kafkasa gelir. Otomobilin hem sa- EKŞiLiK ,. YANMAl.A.Rı~ııA. gitaristleri ı.~:s ROYL"S RANDOLFS 
lüzgAr hafi( ponaz esecektir. rı e vatan aş ı e ın emış ır gidelim! hibi hem şoförüdür. SODO C.l\C:::TDIN ~ .... \1atı'neler,· l",4," 2,15 4,,''U ve 645 ~~ 

fedakarın hatıralarını görüyo- · u~ J\ ~- _ ~ ... ~----::~ .... -~ .. ;..~~~-· 
A ~11 I ruz. Demek ki beşeriyetin. B' 1 b h k d Hanım - Otomobilimi göz- Musıaıııan g•ı• 1 "ıf;dl~ ~~ K J R A L l Ç E N İ N G E R O f', ~ 
3,\ ı mümtaziyet kazanmasında vel .. ır ~ece evv.e sa a a . a ar lediğiniz için çok teşekkür e- Meşhur eczanelerde ' "' A N L h.71 rı 
va l ELEK,~i1 

bir kısım insanların ebedileşme. ıçıp eglenen hır adamın ıstek- derim. Çoluk çocuktan rahat. 9ı,esl ıoo kuruştur 
ac'l 1 sinde "Aşk" rol oynuyor. sizliği ve ıbitginliğile cevap yok.. n Fransızca söz.lü ve. şarkılı filim l 
- T b . kl Ekseriya, bu kuvvetin; ha- verdim: rr p I• 

.7\ ~ l e fl er kim ve kahir olduğu müttefikan Memur - Mesele bunda de- if 9 '.\!art azar [!ıınti mat.rııclerden itibaren 1: 
fı·J- rivayet ve hikayet olunan bu - Ne söylüyorsun yahu .. 1 ğil efendim. Zabıt varakası tu- 'fak~in1 ıneydanında iİ Q p E R A SINEMASJNDA 

Dün bir baba dostunu ziyare- büyük duygunun asırlara işledi- Bende Kafkasa değil, Pendiğe ıtacağım. caddede beş dakika- s t 1 k '! ll 
~ ııı f" gittim. Bir badem şekeri ile ği rengin nakışları temaşa et. gidecek hal yok.. dan fazla durmak memnudur. a 11 arsalar !.::::M~:::::::::ıA·:::~K:~:~:.,.s=-~ •• ~M~··· ._.:~:::ı:=:·-·T-epeb-.~.ı~f::ı·u 

., ıı:· c zrmızı tatlrlandırdıktan sonra mek zevkimdir. Büyük sevgi- H p k' ~ ., anım - e ı. .. 
' 1 sı z ı'ster ı'stemez bayram ziyaret leri uğrunda sitemlere, eziyet- - yuroıund• 

k T - rine intikal etti. Ziyaretine git lere,iskencelere tahammül eden Meklepliler müsabaka'! Memur - Otomob;liniz tam Taksiındt• \ tide ""',mc soka ' Yarınki s:ılı uksanıı bu gün mat n• 
re: 't·,. ;im zat dedi ki: yığın-yığın aşıkları; bir haki-: · · • üç çeyrektir burada. , 

1
f M l H ~ 

1
. .

6 
B l ··v·t. 1•5k·ş3•0md· 

ur . .,, .- ~ kati müdafaa için haksızlıgın C 1 ;tında f,tııııhul i':ml:\k şirke 
)ılı~- Şu işe bir çare bulamadı- yarattığı cehennemlerde yan- ( hautenps) 111 nutku Hanım - Emin misiniz? eme nıu•ac.ıatolunına, 1 ıaat 21/30 dı 

t· \ r,öyle gazetelere isim yazmak maktan, insani bir mülahaza, Memur - Kırk altı dakika iıııRll-11111.::aı•------ milnasebetlle ~lı\'ARE DA '\SANT Kokotlar 
k',, •. fi degil... ilmi bir düşünce, vatani bir 42 inci haftanın 2 inciliğini otuz saniye. ( ~(.)k 1 • mektebi 
si' · ka hh ı · · Galatasaray lisesinden 30 Na- , ace e Küçük ıııa çu,:ı:klı sofr,ılarda komedi ) · ., Ben şu miitaleada bulundum: ygu namına sı at erını, ser- , 
, • (1 vetlerini, haysiyetlerini veni- tık Muhtar Bey kazannııs,tır. Hanım - İmkan yok mağa- caam. Sofraların cnclduı 3 perde 

ğt . r'ı: - Garpta olduğu gibi kapı- hayet hayatlarını seve seve fe- Yazısı şudur: zaya girdim, çamaşır, maMo, Daktilo aranıyor ıcıni•ı cdilıııcsi. Telcf(Jn· Nakili: Keınol 

• Emın Hcv zd 1
1 J m geçip yalnız bir kart bırak- da etmekten çekinmiyen müs-. M «Cha t t k'I t 1 şapka, levanta dairelerine uğ- k "• lleyojtlıı ~6J:l I 
:ı, alı!... tesna yaradılışlı kahramanları .•. · . u emp»rn e? 1 

• ~ - radım. Ür çeyrek olmadı. in arada lıuyuk 1. ,ucs J aı 
ı ı h" h 1 d.. .. .. .. 1 tıgı yenı Fraı1sız kabınesının > .. '•••••••••••••••••••••••••••••••••••1ıııııı.. _..11111 , 111111111111111111111111111111 
ı.iün .. . urmet ve ayret e uşunurum. . . .. . . . ~ese için ·rurk\:\:Ye ve .\hnan· •• •11111111111111111111111111111111111,.. "'111111111111111111111111111111111111111 ... 

, Aramızda geçen bu sozlerı Yaşamak bir zaruret iyi ya- ıktıdardan duşmesı; 42 ıncı haf Memur- Benim saat elimde ANADOLU :: 
, 1 g • caya nıukı:mmı:lcn dkıf bir 
f: /fraya. nakle~~ekten ma~adım şamak beşeri bir gaye iken ve tanın en ~ühiın haberini teşkil si.z ~sminizi ve adresinizi söyle- :E 
- ı basıt usulun artık bızde de en iyi bir hayat yapmak ken- etmektedır. M. «Chautemps» yınız! daktilo haııırııa ılıtiyaç ,·ardır. -- :S 

, ~.!essiis etmesidir. Olmazsa her dileri irin pek mümkün bulu- meçlisi; «Merkez» ile «Sağ ce- 'f'ıırk tabiiyeti olmak ~Arttır :: 
ar· -uı " j Hanım - Demek sahiden.. SlGQRTA ŞiRKET{ :5 '! ı ~ 'S ·de on dakika oturulsa ahbabı nurken her şeyi, bilaistisna her nah» ta M. «Tardieu» yi alkış- Tafsil~ı ve iıntihnıı olmak ıizcrc :: :: 

. ık bir adama yapacağı ve ka- şeyi büyük aşklarına kurban et- lamıştır. , Memur - Vazifem! c;ıııat:ıda llahtip.. haıııııdn u:r. :: :: 
çd~· 'ı~u~:ınedbeacyerğami zıy.yeatrmeet~e.riBi:: h~~ ~ue~~~:=:~~~~. n~ö:1~{?ı:7a~~ 1 Parlementoda şid~etli mu.".na- Hanım - Ben belediye me- ~:lckırik ,irhtı t11rnııniıc ine §_§_ Ya~g~~k~y~ay'!t ~a~~k~~yıo t~r~!~:d~no::!~~ıı ~d~!':!!~!yro. ti Ü:_~--: 

• k J J et d h kfi murlarmı kadınlara karşı daha : . l mların bütün şeker bayrami !ardır ve onları bu kadar büyül-. aşa ar 0 m~,. n ıce .~ u - nazik zannederdim. muracaat. :: maliye Sigortalarını kabul eder • 
. · • , · mıda ziyaret ve tebrik ifa ve ten aşk, ne mübarek ve ne 'mete beyan.ı ıtımadı. ~utazam- :: Adres: 4 uncu Vakır han ıstaobDI ... ·r 1.:"ıbul etmelerinin hikmeti de muhteşem bir kuvvettir?. mk ın "A29n2terıoıun tedakdrıdrı.127'. r~ye Memur - Maalesef size ce- Dr. A. K UTIEL :: Telefon: ıstanbul - 5.11 Telgraf: imtiyaz :: 

l ııc d L'k' · di 'kt t d Mamafih imanım sarsıl- arşı rey e r e ı mıştır. za kesmeg· e mecburum. Ehem- -:: 
1 ( . ı ur. a ın şım ı ısa ev- . . t'lk . . . . ... . o 1 ki d d •••11111111111111111111111111111111111ıııııı.. ..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.-

.
ı ~deyiz Vaktinin kadrini bilmi maz bır ımanım var. ınsanın . p . 26 'h'J 

1 1 
mıyetlı hır şey degıl. ue soğu uğ'u. l rar arlıgı. prostat 111111111111111111111111111111111111,. ""1111 1111111111111111111111111111111 

ı ı ir · . . . toprakta kımıldadığı günden " arıs "tarı ı ege en te g ademi i\.cidır, h·ı~cv~ekliği, cilt v• "Mllllyet in eğlencelerl 
1 , 1.:n parasının kıymetını bılse de b ,,.·· k d h k.k t kı a- raflar M. «Tardieu» nün yeni Hanım _ Kocam duyarsa n 

, ,1 e yaramaz u.,une a ar a ı a aş , 

1 

k b' . t k'l d'Jd' . .. . !rengi tcdavlhanesı Kıraköy, börekçi l 
2 3 4 5 6 7 

S g 
r ı u: · da Jet aşkı, insaniyet aşkı ve _ ~ .ıneyı ~ 1 e ~C:~~r e. 1 • ı- ı kavga ederız. Bugun otomobıl- · fırını sıra;ında No 34 
f 1 ı ı\ ı ÇİNGENELER vatan aşkı namına tecelli eden gını v~ kabul ettıgını bıldır- le gezme diye tembih etmişti!. . 
J ı /• k .. .. . harikaların, adeta efsanevi gö- mektedırler · , Kuzum memur bey, merhamet-
\· \ ;il Dün sabah yuz.~ ~.a~ Çınge- rünen hadiselerin en yükseğine M. «Poinçare~, Fransadaki j sizlik etmeyin, bilmiyordum .. 
~ ı 1'. Sr. çoluk çocuk ~u!uk hır vavey ve en hayretfezasına ~!z. şahit arlemento buhranının sebebi- . . Anonim şirketi heyeti umumiyeıi 31 
~l · in ıle erkenden hızım apartma- olduk ve oluyoruz. Guzıdeler P. . h d b' k 

1 
. d Memur - Pekı, pekı ... Buse- ! Mart 1930 tarihli Pazarteıi günü Ti-

'ı ı · .. · d ·ı b" .. k' h kik t nı ıza e en ır ma a esın e ferlı'k go"rmemezlikten gelı'yo-. n önunden geçtıler Serazatlı- enı en utun o es ı a a , .. . . caret ve Ziraat Oda11nda akıi içti-
' ı 1 g · "d f'J . . 1.. 1 t hulaseten şunları soylemıştır: rum Amma !Jir daha yapma- d kt' • tı' l' ı b ı· .... k' mu a ı erının zu um ve zu me . • . ma e ece ır. 

ı v~n msa ı o an u e ı yuzu ır . . . ' .. «Sıyası rahatsızlıklardan bahse- d k' · . . . . 
. ';ı.fakat ürekleri assız adamla- muhrıplerının, yuksek vatan- . . -· . . . . 1 yın. Ancak beş a ıka durabı- 50 ve elliden zıyade hıa~e".e aahıp 
" r Y p . · . . perverlerin mazhar olamadıkla- dıldıgını ışıtınce hatıralarım 40 

1 

lirsiniz. Fazla duracağınız za- olan hissedarların yevmi ıçtıınadan 
oJı 1 .. mı.ne k~dar ?ıp.ta et_tı?1'. Dıyebı- rı bir hususiyet, "Büyük Türk" sen.e e.vveli~e.rücü ediyor .• ~a- ınan arabayı bir sokak içine a-

1 
muka.ddem hi11e ıenetle~i.ni tirket i-

. . Ştnm kı talııatı en ıyı anlamış .. h d · de aşı zarı dıkkatımı celbeden azım J 1 darcsıne makbuz mukabıhnde hınk· •t 1 • un sa sın a ve eserın y - ın... al T 1 'i1 :~ .d: onun hizmetlerinden en iyi yor~ fal"k şimdi en tecrübesizlerin H T kk" d . J m Rarı 1 an? u~.ur.k b h' . 
a ~ · · ... · · b'l k d'l · · b" ,., anım - e.1 e ur e erım uznameı muza erat ervcç ı zır-

1! ıa tıfade edebılmış yegane adam Evet; asırlardan ben lıakıkat ı e 1 en ı erını ır nazarete la- f d' k kk" d . dir- ' Bug(nkU y •nl 
1 . ;t. . . . . . f k k .. 1 'd· ı· k 'd e en ım, ço teşe ur c erım. . . . . . bllmecenıl:ı • r ,ıngenedır. Yazık kı, Cıngene- sevgısı, en aş ı ve vatan mu- yı germe en ır · tı ar mev- B' d h d 1 ı - Medı•ı ıdare ve murakıp ra· 

a· ı . 1~k dünyada fena anla~ılmıştır. h.~bbeti biiyük isiı;ıler ve büyük ki ine geçmek ha vesi hiç bir za- ır a a urmam · porlarının kıraati, ı. O~~ı(~f.NF~~~aAC4 ). 
O" .t, . k . . .. . J' . şohretler halkettı, vatanlardan man bu kadar sedid olmamış- Otomobilin kapısını açar ve 2 - 1929 senesi bilançosunun tet- 2. Kırmızı (2). Politikada Malta çe-
z: ı ryJtı şe;. va.r 1 ıyı ogrenme. ıyız. vatanperverler yetişti. Fakat/ tır .» · tam binerken /ıaykırıc; kik ve tastiki ve Meclisi idarenin tcsi muharriri (3). Çiğne (2). 

"XI ıtn"ıhudı ~ıbı kazanmak, Çınge- O'nun milli aşkından millete ye ibraaı, 3. Tinet (3). Gelecek zaman (3). 
, 1: j:ıi! gibi yaşamak. Halbuki biz ni bir vatan doğdu. Bu, hiç bir M. «Briand» ln riyaseti al- Hanım - Eyvah eldivenler!. 3 - Mücldcti hitam bulan mürakıp 5. Hammal sırtına vurduğu şey ("/)., 
ı. f''rneri aksini yapıyoruz. Ve asrın görmediği, kaydetmediği, tında hir temel"küz kabinesi teş M'·mur _ Eldivenle~inizı mi Beyin yerine murakıp intihabı, 6. iki h~rf, ki t:ılüfuzu para l<ona· 
' ,r- · · · b' · d' b' b · k'I J b Jk' d h · · J b' ~ M· · · cak scy ıfade etaın (2). Yap: nak (3). .. · m gene gıbı ka •a"lıp Yahudı gı ~r m. uc.ız~ ır ve ız u. mucıze· .ı o unsa 7 .' a a ıyı o~ ı- kaybettiniz? 4 - ~dde!ı h•!am bulan aza 

1 

Bey~z (2), 
, 1 m yaşıyoruz ... Ne zeka'.. nın şahı?ı olmakla tarıhe karşı lır ... Bu t~,{dırd~ de ~adıkal Beyler yenne aza ıntıhabı, 7• Gelecek zaman 13). Orta (3). 

\ 1b· j meşru bır gurur taşıyoruz!. . sosyahstlerın ıştıraklerı pek Hanım - Hayır, maı;azada >; - Tebtl.•i ıcar eden hisse sene- s. Bernber (2). H. :, (2). 
, 1 ' FELEK Zehra Ka5ım muhtemel değildir... eldiven bakacaktım... Ne olur, datının tarzr tebdil ve şel<li. 9. Boı arazi (4) Zamklı odun (4) .. 

Kayseri Milli iktisat 

DUn~U bllmeceml:ıln 
halledllmlf aekll 

YUKARDAN AŞACI ı 

1. Nida (4), Biçak (4). 
2. Büyük (3). Yüzün akıi (6). 
3. Dost (3). 
4. Nida (2). Rabıt (2), 
5. Kalınlık (7). 
6. ile (2) Nota (2). -
7. Soğuk memleket hayvanı (3), 
8. Kabul etmemek (3). Hüküm (6) 
Büyük (4). Siyah (4) . . ·ı -=--==-..... ._. ______________________________________________________ ........... __,._. ________ ,,_,_.......,,,,_,.,,.. ...... .....,.,,,,.,=-zzaı=<>=ca=.,,:=,=ııc ........ .._ __ "'!lm ______________ __ 

1
. il~ UJJJillı'yet,,ı·n edebı~ romanı.· 27 1 sini ihmal etme, dedi, Nusret küçük gelecek... 'rrnda halledilir. (Altın Palas)ın siz olduğu için sana ha'ber ver- sem kafam işlemez. 
· Bey, yann akşam ben de gele- - Ağnadım pasaml ı bu kırmızı kadifeli odasında meğe lüzum görmedim. Sedat Ali, yağlı bir balina ba 

p ı yim. Kaçta buluşacağız? Otomobil bu karınları tok, şimdiye kadar ne milyonluk iş- Onların her işte beraber ha- lığı gibi şişkin karnını oynata-
- Yedi buçuk sekiz... Ar- başlan hafif ıı:r sarhoşlukla ne-' !er görüşülüp bitirilmiş, ne si-: ı:eket ettiklerini bilen Sedat A- rak güldü. İlave etti: 

kadaki küçük salonda.. şeli hayalleri zengin dostları ya si davalar halledilmiş, ne ki- · li bu ı:aberi pek tabii iluldu: - Son za\tlanlarda viskiye 
- Sedat Ali böyle mesele· sarsmadan, titretmeden yağ gi- bar kadınların mağlfıbiyetile - Ala, onun sohbetine bayı- başladım, Rakı tutmaz oldu .. 

Ol l111rhan Cıılıil !erde bir tarafa atıldığını gö- ~i kayarak Galataya getirdi . neticelenen alemler yapılmış- lırrm, hele kadınlar meclisinde Kadehlerini bir daha boşalt-
rünce mim koyar, fırsatı bulun- 1 Cevdet Bey yazıhaneye gir- tır. olursa! tılar: 

~~İ ano <'.llu değil mi? şimdi 1

1 

nm. Yeni senetleri alırsak ya- ca yükletir. 1 di. Otomoıbil Nusret Beyi mec- Saat yedi buçuğa dogru ev- - Evet, çapkın şendir. _ Ben Avrupaya giderken 
•,1 bördüg.ın var mı hiç ! rısına sahip oluruz. - Ne olacak gazeteci değil lise götürdü. vela Cevdet ~ey geldi, biraz İnce billur kadehlerde adeta iki şişe rakı götiirmüştüm. Vi-
:'e - Tesadüf ettiğim yok. Onu · - İşi çeviren kim. mi? sonra Sedat Ali Bey göründü, yokmuş hissini veren berrak ra yanada bir Alman dostuma bir 
ıc~atrrcı c'e alacak diyorlardı. - İyi bir adam. Bu işin erba- - Ne yaparsın monşer. On- (Altın Palas) ın kırmızı kadi iki dost biııbirini anlamak isti- kı nefis çiçek kokularile karış- kadeh verdim. O kadar hoşuna 
~ - Alır kafir .. benzin işinden bı. !arın da işi o .. Biliyor musun, fe perdeli, maroken koltuklu yenlere mahsus laubalilikle el 'tı. gitti ki, karşılıklı bir şişeyi hi-
1uz paramı vurdu. - Meclisi idarede kimler geçenlerde Fransada yeni bir .küçük ve yumuşak salonunda 1 sıktılar. 1 - Haydi dostum, bir siftah tirdik .. Viyanada üzerine kara J -Benzin işi dedin de aklıma var. banka açıhyordu. Tesisat mas- ; üç kişilik mükellef bir masa ha- Bu küçü ksalona hizmet e- 1 edelim. Nusret gelinci ye ka- biber ekilmiş hiyar salataları 

· .eldi .. Şu kolza fabrikası var - ReiM :nanta zade Nail Bey. rafı olarak rbiitcesinin ilk hane-; zırlanmıştr. den iki garson hususi baş başa 1 dar.. . yapıyorlar, öyle nefis meze o-
~ .~a.. Fenerbahçedeki fabrika.. Bunun elli ıbin lira kadar bir his sine (Matbuat) ismi altında j Böyle hususi, baş başa ye- soHbetlerin usulünü, erkanını Sedat Ali kadehini kaldırdı. Juyor ki! 

1:u şirkette .. İşi büyütmek isti- sesi varmış. beş yüz elli bin frank koymuş. mekler için intihap edilen bu bilen pişkin, terbiyeli gençler- İçtiler. Sedat Ali Bey başını salladı. 
ı ·c:orlarnuş. Bana girmemi söy- - İşe vazıyet etmek lazım. - Propaganda! ıküçiiık salona i · •lamları, dip- di. - Ben hemen hemen ak~am- Gözlüklerinin altından dostu· 
ı ":diler. İstersen beraber gire- - Biz iki yüz binle işe girer- -Tabii. Gazeteler tehlikeli, lomatlar, büyük gazete sahip- Cevdet Bey~ cı oldum, dedi, Cevdet Bey, he- na baktı: 

'm. Hisse senetleri name mu- sek tabii öyle olur. . fakat lüzumlu şeylerdir. Tile- lerl, zenginler icap ettikçe ya - Biraz içelim, ne dersin! men her gece bir davet oluyor. _ Bizim içki alemieri hos· 
1. 1 

11
arrer. 1~ çok. kar brakıyo'.. - Temiz. iş .. Yüzde elli kar l cari da poletikacıs.ı da ~aı:ıgeri mühim bir işi k~rarla.ştırmak, dedi. . . . . İçmeden o~muy?r. . . . tur, keyiflidir. Hele sazı, kadı· 

1 ı elen tahkık ettım. Eger fabtı- 'bırakıyor dıyorlar ... Olur. Am- de onlarla hoş geçınmelıdır. yahut güzel ve kihM bır kadın- Kendısı ıçın hazırlanan sof- - İçmelı azızım ıçmelı, dedı, m olursa! 
naya yeni tesisat konul"Sa dört 1 ma benim o kadar param yok. Çıkıyorlardı. Cevdet Bey he- la bir iki saat ibaş başa kalmak ranın güzemg·ine yan gözle ba- Sedat ALi. Bizim gibi kafa ve 

Kapı vuruldu: 
a '.i-ıisli istihsal yapılabilecek. -. Kolaya cannn. Sen razı s~p gördükten. sonra Yorgoyu !için gelirlerdi. kan gazeteci gülümsedi: iş a~amla~ ~ini.rleri1'.i. kuvvet- _Giriniz! 
> . _ Fena iş değil. .. Ne kadar ol bır şey yaparız. bır tarafa çektı: J z.aten umumi hayatta en mU- - Hay ıhay! lendırmek ıçın ıç.melıdırler. He Çift kanadın biri acııdı Nus· 
f ·i,isse senedi çıkaracaklar. İki arkadal tatlı hatıralar, 1 

- Sair günü arka salonu ge- 1 him siyasi ve mali işler resmi En leziz mezeler gelmeğe le bizim gazetecilik hayatında t B y gör" d". · ' 
,rı - İki yüz bin. karlı projeler ve leziz hayaller- ne hazırla... jdairelerden ziyade böyle husu- başlamıştı: içki, kağıt, kalem, . mürekkep- re_ ~ered:~ardm yahu biz 

j: ıl _ Sermaye ne kadar. j ıe yemeği bitirdiler_. - Baş üstüne pasam. si mahiyette görülen ziyafet- -. Bizim Nusret te gelec~k, tir. Be~ m~kalemı yazı:nadan j ücüncii kadeıhler.i b~alttık. 
\;! - Yine iki yüz bin zannede-

1 
- Sen bu Sedat Ali mesele· - Belki gecikirim, gene o !erde, balolarda, eğlenti arala- dedi, Cevdet Bey onunla teklıf- evvel yuz dırhem rakı ıçmez- ı · ~İtmedi 
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d• . Dünya ağır sıklet boks şam .. -
1;,, ııyonu (Türmey)in feragatı uz 
Jı 'rine şampiyonluk mevkıi mün

m al kalmıştı. Bu ınevkie namzet 
dl 'llarak Uç boksör vardı ki, bun

ar lar da Estonyalı (Şarkey) , İn
i ~iliz (Skot) ve eAlman (Şme

~ng) di. Skot ile Şarkey 28 şu
' atta Amerika da (Miami) de 
'larşı!aştılar. Şarkey'in resmini 
~eçen hafta spor sahifemizde 

, 11esretmiştik. 
1 
:. Skot-Şarkey maç galibinin 
E: Şıneling ile karşılaşması ve on-:= ı:lan sonra dünya şampiyonunun 
:3 aayyün etmesi muhtemeldir. .. ~ 
:: U rnevkie Avrupa matbuatınca •• ::: e.n fazla layık görülen (Şme := ıng)in antreman esnasında ve 
:· ntrcnmandan sonra hali isti
: rahatta alınmış resimlerini dere El diyoruz. Maruf organiztör (Te 
: ks Rikart) sağ olsaydı bu vazi
§. Yetten en bilyilk istifadeyi temi-
lİİ ~c muvaffak olurdu. 

Spor hadisatına ait güzel enstantaneler temin edebilmek 1 
;ınıaoor fo, .)gra:fçılar için bulunmaz bir zevktir. 

f;kisi de şaha kalkmış bir at ve bir deniz motorünün saniye

nin ellide biri zarfında zabtedilen resimleri buna güzel bir misal 

teşkil etmez mi? 
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Son Ragbi maçı 

a b. d .1 memlo\cetinıizçe o kadar bilinen hir spo~ 
. • g ı enı en spor 1 t k F 
· !!ıamakla heraher bilha?sa .1ngilter

1
e, _ rl~nf:~a sg' b~iy~~~m;~~~ 

'arasında yapılan ragbı mu5ahaka aıı Y_ R .b. h • 
-· . k · b hse deger ag ı, ususı 

.oyıc ııcyirci celbetmektedır. 1
• a v.e futboklan ziya-

, d ı l el il · d mıle de oynanan e e:r a tın a c cr_ın yar 1
. • • • futboldur . Fransa son 

tlet· " ı ıezayayı ıcap cttıren bıı ııevı ·- . -.. · t 
anıanlarda ragbide büyük muvaffakiyetler gosBterdıgı '~~· n~ 
1ltere ile vapaca<>ı mac merakla bekleniyor<l.u ". hu maç ndı alyleS 
ıı · ' " · ZSOO) eyırcı uzuru•ı a -gıltcrctle yapıldı ,.. Fransızlar (6 s · - 1 
ağıup oldular. 
il · . . . . r . ·ıe İncrilterc, Fransa, 

tlaeynelınılel derece ıtıba~ıle şın~l ı sn as~! ·Gaı"t•kip etmekte-
- nrl'!I h..,t"+ ... ,.,.,.1..,.., .... 1~.. ... ı.. ...... 1 ... - .. T '~ 1 r. lı"' _ 
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2-0 
Portekiz ve Fransa futbol mil 

il takımları arasında yapılan 
maç 2-0 Portelcizin galibiyetile 
neticelenmiştir. Maç Porto da 
20000 seyirci huzurunda cere
yan et>niş ve heyecanlı olmuş
tur. Fransa milli takımı hasmın 
dan daha fena oynamadığı hal
de,bilhassa Portekiz, kalecisinin 
fevkalade oyunu karşısında sayı 
yapmağa muvaffak olmamıştır. 

Otomobille sür'at rekonı İn -
ı: i ı z Scgrav'ın · eçcn sene yaptı 
ğı saatta 361 kilomctrerlir. 

• Mar en - Mu adovi 
' 

Galata .. aray kulübü unrnmi ka 
tibi E§ref Şefik Beyin teşebbü
sile beynelmilel boks maclan ter 

•t ip edilm;~ti. Fransız Franki 
Marten ile sehrimiz boksörlerin 
den Saranga arasında yapılan 

ilk maçın. dördüncü ravntta 
Fransızın galebesile neticelendi 
ği hatırlardadır. Gene hatırlar
dadır ki, en fenni boksörümüz 
olan Galatasaraylı küçük Ke
mal ile Romanyalı profesyonel 
Karpen arasındaki ikinci maç, 
çetin bir mücadeleden sonra al 
tıncı ravntta hasmını nekavt 
eden Galatasaraylının parlak ve 
şerefli galibiyetile neticelenmiş

. ti. 

Üçüncü beynelmilel maç 7 
mart Cuma akşamı Saranganm 
galibi Fransıı Franki Marten 
ile Muladoviç arasında yapıla -
caktır. 

Fransız burada ikisi de galibi 
yetle neticelenen iki maçta çok 
tecrübe görmüs mahir bir 
boksör olduğunu gösterdi Buna 
mukabil Muliidoviç te yumruk
larmdaki müthiş kuvvetle işti
har etmistir. Hususile Fransızın 
yalnız sağ yumrugu kuvvetli ol 
masına mukabil Muladoviç her 
iki yumruğunu da ayni kuvvet 
le kullanmaktadır. 

Fransanın Liyon şehrinde 
doğmuş olan Franki Marten 
şimdiye kadar (122) maç yap-

mıştır: Şimdi 26 ;vaşında olan J esnasında, İspanya haafif siklet lamıştır. 
Frankı boksa hafıf .sıkle~ . ola; profesyonel şampiyonu (İlaryo j • • ı 
rak b.aşlaımş ve Yıde gıbı hır Martinez) ile berabere kalmış, M~ladovıç, Mısır orta :;ıklet. 1 
boksörle berabere kalmıştır.Son Yunaninstanda, Avusturya ya- şam~ıyonu p:o~e~yonel (Sal~n'. 
otuz maçından yirmi dokuzu- n orta şampiyonu (Peter Ha ko) ıle yaptıgı ıkı maçtan lıırısı 
nu hasımlarını nakavt etmek va) ile yaptığı maçı da beraber- abandonla kaybetmiş, ikincisini 
suretile kazanmış, yalnız Fran likle bitirmiştir. hasmını nakavt ederek kazan-
sanm en sıkı yumrukçularından mıştır. 

· Fransada da yaptığı altı maç-
(Riyon) ile yaptığı bir maçı kay tan dördünü kazanmış, ikisini 
betmistir. 

kaybetmiştir. Muladoviç, bun-
Yukarıda her iki boksör hak

kında verdiğimiz izahat 7 mart 
1 

ta yapılacak müsabanın ehem
miyet ve hararetini göstermeğe 
kafici~~-

Muladoviç'e gelince, yumruk 
lan çok kuvvetli olan bu bok
sör, Avrupada yaptığı bir turne 

Istanbul şildi 
Galatasarayın Beykozla bera sarayla Fener, Beşikta la Vefa 

bere kalması lik maçlarında bu İstanbulŞildinin yarın son mü
sene Fenerbahçenin şampiyonlu sabakalarını yapacaklardır. Lik l 
ğunu kat'i bir şekle getirdi. Fil maçlarda şampiyonluk ümidini 1 

vaki ikinci devrenin henüz ba- kaybeden G.saray hiç olmaz
şmda bulunuyoruz. Ancak Fe- sa Şildi kazanmalrıistiyecektir. 
nerbahçenin hiç puan kaybetme Bunda muvaffak olabilecek mi? 
mesine mukabil Galatasaraym Bu, bugünkü takımı ve oyuncu 
beş puan kaybetmiş olması Fe- larının rormu itibarile okşüphe 

nerin mevkıini iyice tahkim et- lidir. En iyi oyuncuları bu gün 
miştir. Beşiktaşın ise ilk devre- iyi bir halde olmaktan uzaktır 

de Fenere 5-0 mağlup olınası ve ve on beş giln içinde de daha iyi · 
bundan sonra da çetin hasımlar olmalan uzak bir ihtimaldir. 
la karşılaşmak mecburiyetinde Bunun içindir ki Galatasaray 
bulunması, bu takımın Feneri takımı İstanbul Şildi maçından 
düşünceye sevketmesine mani evvel şeklini değiştirmeli ve bu 1 

olmaktadır. şekil on beş gün zarfında çok ! 
L.km 1 tı' • h 1 iyi hazırlanmalıdır. Eldeki mev 1 

ı aç arının ne cesı e- .. F k 
'ld .. cut anasıra gore enere arşı 

men hemen bu şekı e tebellur cıkanlabilecek ve on beş gün a-
ettikten sonra Galatasar~~ - Fe lışmak şartile mııvaffakiyet el
nerbahçe davası bu sene ıçın ar- de edebilecek yegane şekil-biz _ 
t~k İstanbul Şileli maçlarına in- ce- şudur: 
tıkal etmiş bulunmaktadır. 

Malumdur ki İstanbul Şildi 
etrafında yapılan maçlarda mü 
sabaka dahili dört takım kalmış 
tır.: Galatasaray, Fenerbahçe 
Beşiktaş, Vefa. 

Kaleci Rasim - Müdafiler; 
Burhan, Mithat - Muavinler: 
Riza, Nihat, Muammer. - Mu
hacimler: Melunet, Ercüment, 
Rebii, Latif, Kemal Şefik. 

Tkerar edelim ki bu bizim fik 
14 Mart cuma günü Galata- rimizdir. 

de hır İnı:;iliz re~mini gördüğü
nüz yarı~ otom::>bilile bunu sa-

saniyede ( ll 1) metre demektir 
ki buna insanın lie otomobilin 

.... ..... 1 .. --·--·--·· 

dan başka, dünya şampiyonu 
(Kit Ted Levis)i Avrupa orta 
sıklet şampiyona maçına hazır-

Dev-Boksör 

n zamanlarda İtalyalı bir hoksör türedi: Kamera. Esas iti
e çok kuvvetli olan bu boksörün istihar sebeoı ooKsör ol

. tan ziyade devasa bir vücude mali~ olmasıdır. VllcudUnUn 
her kısmı normalden çok ·büyük olan kameranın, Avrupa meç
mualarında sik sık her vaziyette resimleri örülmektedir . 
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Tahkikat 
ı ..:>l inşaatında sut-
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Jar mı, yok mu? 
ı fiu umumi nıiifetlişl

nln tahkikatı 
ıilayet yollarını teftiş ve i
.: işlerinde ihbar olunan ba
ıl:ıuamelatı tahkik için şehri
e gelmiş olan Nafia Veka

umumi müfettişlerinden 
)fiık Bey Bunıaya gitmiştir. 
k Bey bayramertesi şehri· 

'e avdetle teftişat ve tahki
na devam edecektir. 
u teftişatın bir iki ay sür-

11 muhtemeldir, 
1'Vk'I . ı ı e a et en1rıne 
ı< alınanlar 

· ;kan işlerimde gösterdiği 

=ıtsızlıktan dolayi Tire kay 
<amı İhsan Bey Vekalet em 
: alınmıştır. Görülen lüzum 
rine Behisni kaymakamı 

ulsettin Bey de vekalet emri 
=alınmıştır. Bunun yerine 

s,ı j' "l'nei kaymakamı Yusuf Zi
ava 1 rey tayin edilmiştir. 

_"c'l • .fterdarlığın istediği 
vergı 

)efterdarlığın Fenerler ida-
~ \r lnden istediği kazanç vergi

~ t' ın mi·ktan 160 bin lirayı te
,ı ı ~ :üz etmektedir. Defterda;-hk 

k ı - zdrye kadar fenerler ldaresi
ri' 1 hükGmete vergi vennediği
ur u ~ , leııi sürerek bu parayl ceza-
az :111 ifitemektedir. 

t 1 \ ·dare defterdarlığın bu tale
k 1 , • \e itiraz etmiş ve iktisat ve
si·i ·. '1 •mine müracaat etmiştir. Fe
< .. \ı ler idaresi i tirazmda idare

! 1 imtiyazlı bir müessese ol
J ~ulıu, esasen hasılatı safiye
j, 11n yüzde ellisini hükılmetf' 

ı ·u•diğini bildirmektedir. Def
ir ''1 Jarlık bu meseleyi maliye 
bi' ~ 1:.aıetinden sormu~ tur. 

.J r- • -
rıı ;,.ıı(" k' t ı ki ar • 1r. u un1e ten a aca ı 

ı e 
~ .'ı< olanlar 
ç~' iı~~viyei düyun kanunu mu
d 1h'4 ince hükumetten alacağı o
.. I lİj !arın müracaat müddeti 28 

, ., .rJat akşamı bitmiştir. 
, j n'l'esviyei düyun kanunu mu-'l ıit'ince hükUınet borçlarını ö-

• ı cınek için alacaklıları 28 Şu-
1 ıJ.1 irt tarihine kadar tesbit ede
. ~"· ~tti. Fakat müracaat edenleı · 
i. i ıen pek çoğunun evrakı mü Jıi 

•. '!ı\ .i bulunmadığı, yalnız birer 
1 ~ı·· ı ida verdi;..ıeri görülmüştür. 

~' • . d 1 k .. · • ;i Jracaat e en ere anun mucı 
t> ı <:..ı.ce birer numara pusıılası 

Halktan badema beyan
name lsteıımiyecek 

Satılan gayri menkul bir ma 
im tesç.Hi için yalnız ifade şek 
!inde talep verilmekte ve tes;il 
bu suretle yapılmakta idi. Bu 
na dair dün tapu ve kadasc-o 
umum müdürlüğünden yeni bir 
emirname gelımiştir. Bu emirna 
meye nazaran bir gayıı:i menkül 
!ün satJş veya hibe muanıelesi 
üzerine yapılacak tescil muame 
lesinin şekli değişmiştir. Malı 
satan ve alan tahriri talepte bu 
lunacaklardır. Şimdiye ka
dar yapılan talepler şifahi olu
yordu. 

Şurayi devletçe tetkik edil 
mekte olan Sicili emlak nizam 
namesinde de bu şeklin tasclik 
edileceğıi şehrimizdeki alaka
darlara tebliğ olunmuştur. Şim 
diye kadar halık.tan alınmakta 
olan tescil beyannameleri bun
dan sonra aranmıyacak ve tcsci 
li yapan salahiyettar müdür ve 
memur malı alan ve satana def 
terde ve evrak üzerinde aktin 
tescili talep edıildıiği hakkında 
bir yazı yazdırılacak ve altına 
imza ettirilecektir. 

Ankarada bir yang-ın 
ANKARA, 2 (Telefonla) -

Bu akşam Tahtakalede bir yan
gın oldu. Avrupa oteli karşı
sındaki kol.acı dükkanı yandı. 
Büyük bir heyecan tevlit eden 
yangın, sür'atle söndürüldü. 

Rüsumat nıotörleri 
İ1.n1İre gidi,or 

Rüsumat idaresinin Avrupa
dan getirdiği motörlerin bay
ram ertesi tecrübeleri yapıla
caktır. Motörlerden ikisi İzmi 
re gönderilecektir. 

lstanhulnn haritası 
İstarııbul haritasını tanzim e 

den ~irket İstanbul, Beyoğlu 
cihetlerile Boğazi<:inden Rume 
li sahilini ve Anadolu cihetin
den de Çengelköyüne kadar o
lan kısımların haritalarını ta
mamlanmıştır. 

Yeni şehir haritaları türk 
harflerile basılacaktır. Eskiden j 
tanzim edilen haritalar da yeni 
harfleri~ basılacaktJr. 

Şehir içindeki sokaklardan 
bir çoğunun isimleri değiş· 
tiği için yeni haritalarda sokak 
!ar yeni isimlerile göcıterilecek 
tir. -----

Sekiz sirkat vak'ası 
"ı . .... ') . . 
• · iı rı mıştır. 1 Lalelide Ragippaşa kütü-
' 1 

1 

1 
MalGm olduğu üzre bu kanu- pan.esi üzerindeki kurşunları sa 

ı' 1 }ı1 
tevfikan 336 senesinden 91.7 bıkalılardan Abdullah ve Adil 

r, ı1esi niıhayetine kadar hükG- isminde iki kişi tarafından ça
ı' ~ ~tten alacağı olanların para- lmdığı anlaşılmış, hırsızlar za-J: · · ;ı-ı verilecek?r. bıtaca yakalanmışlardır. 

S .! l h ld' 2 - Langada Odalar soka-
,'. • 

8
f 400 seyya g;e 1 ğmda Kamil Efendi odasından 

l ı , t Dün Karan ti ya vapuru ile elbise, palto g~bi eşyası çalın-
a 

1 
~iO Amerikalı seyyah gelmiş mıştır. 

0 . ,fi şehrimizi gezmişlerdir. 3 - Nişantaşmda Ahmet E-
1 fy, . • . ~. ) • k fendi sokağında İstepan Arşak 

-rı .o az <lep )1. 11 ~ cıpı .ıca 1 Efendinin evinden anahtar uy 
• 1: fe Gaz depolarına ihtiyaç gün durulinaR suretile iki palto sir-
ı, · :<;tikçe çoğalıyor. kat edilmiştir. 
~ :~Şehremaneti bunu nazarı dik 4 - Nişantaşında Hacr N"as-
, · :ı ıte almış ve bütçede mevzu reddin maıhallesinde Osman 

1 '· ~ bin liralık tahsisatı ile ihti- Hikmet Efendinin evinden ge
l ıca kifayet edecek gaz depo- ce bir Singer makinesi çalm

·ı rı inşa ettinneğe karar ver- mıştır. 
• "iştir. Heyeti fenniye müdürii 5 - Burgaz Adasında Fatma 
.~ ıya B. Çubukluda tetkikatta Hanımın bazı eşyası çalınmış-

' , ılunmuştur. Burada bir yer ay tır. t ldıktan sonra gaz tanklarının 6 - Beykozda oturan Bahri-
, I' .şasma ba&lanacaktır, yapıla- ye Hanım bir mağazada alışve 

1 k tanklar iki tanedir. riş eder>ken 23 lirayi ihtiva e-
' - --- - den çantası çalınmıştır. Bahri-
n Hazine nıüşavirliği ye Hanım Madam Raşel ismin 
'tı! de bir kadından şüphesi oldu-

1 , 1 t. Haz.ine hukuk müşavir veki- ğunu söylemiştir. 
·~ı: Salatıattin Bey asaleten hu- 7 _ Rıhtıma yanaşan Cüm
Jı Llk müşavirliğine tayin edil- hQriyet vapurundan Eminoğlu 
1 :ııistir. , A.fimet kurşun borularını çatal'-

> 1 }:>- · O p ken yakalanmıştır. 
11 ·ı x:sıın nıer ş, 8 _Taksimde oturan Madam 

c Müderris ve doktor Besim Ö Fofo, 8 gün evel polis müdiri
t'ıcr Paşa bir müddetteııberi yeti tarafından mühürlenen 

· •ögüs darlığından müztarip Nane sokağındaki evinin mil
i Jı.ılunmak.t~dır. Paşa rah~tsı~- hürlerinin kaldırılarak kocası
I :•gı dolayısıle bayramda hıç bır na ait 4 takım elbisenin çalın

~ re çıkmamıştır. Kendilerini dığını iddia et'!!iştir. 

Bir batında dört çocuk 
r' lavi eden doktorlar gün geç

ir; ·ce s!hhate yaklaştıklarım te 
1 rl ' etmc'·tedörler. Sökenin Kemalpaşa mahalle 

sinde mukim Kavala muhacirle 
rinden Şaban Hamdi Efendi 
nin zevcesi Emine Hanım bir 
')atında dört çocuk doğurmuş-

F 

.ır. Yavruların üçü kız ve biri 
oğlandır ve hepsi de anneleri
le beraber sıhhattadırlar. 

MILUYET PAZARTESi 3 l\IART 1930 

HAŞIM BEY 

Hıfzıssıhha adi süpilrgclerl ve toz 

almağa mahsus tüyleri mahkOm 

etmektedir. Çonki bunlar to<lan 

havayı kaldırmalnan başka bir şey 

yapmular ve aile ocağımız için 

bir tehlike teşkil eden mikroplar· 

dan ve >air sirayet vasıtalarından 

hizi korlıvamazlar. 

Buna mukabil EL~:KTRIK SO
P( HGF.SI bu vazifeyi ıamaınlle 
ifa eder. Tozu cezb ve defeder. 

Malik olduğu bir çok tefc.,uau 
sayesinde bu süpürge halılar~ 

perdcJc,i, parkeleri. •>yanın ılu da 
dahli olmak üzere mUkemmel 
temizler. Aynı vcçhile kütüphane-

İ~tlha, kuvvet ve sıhhat için 
en muesslr devadır. BllOmum 
eczahanclarde bulunur. Umumi 
dı poları : Bomontl fabrikası. 

T elelon: f eyoğlu ~83, ve lstan· 
bulda Ekrem Necip ecza deposu 
Telefon: fstanbul 78. 

Avuıturya fabrikaları hezaran aandaliyeleri umumi ıabt deposu: Is· 
tanbul Kabrcıoilu hanında birinci katta 30 numeroda JOZ. N.AClMAN 
telefon lıtanbul 2409 Hamit; ayni depoda envai çe,it perde vedüıemeliı. 
kadife harevefantazi kuma,ıar, mütenevvi iıtur, perde miıter, tül, keten 
perde, örtüler; marokenderileri, pirinç korniı maıif pirinç ve tike karyola· 
!ar ve çocuk karyolalan fabrika fiahna toptan ve perakende satılmaktadır. 
Fiat maktudur. 

IALFA-LAVAL 
1 Kaymak makinelerl 

Halkalı 

Yedek 

ziraat mektebi Alisinin mükemmel 
tabirini havı raporu halzdlr. 

~ leri, kitapları kaldırmığa lüzum 
olmadın, elbiseleri, kü!'kleri ve sa .. 
ircyı de temizler. !ili- BAKTERIYOLOK -111111!!! 

parçaları dima mevcuttur. 
Türkiye mümessilliği: lstanbul 

caddesi No 16 Telefon: 
Galata, Mahmudiye 
Beyoğlu 4238 

Cereyan sarfiyatı biç meubeslndedir. Talep v~kunda ikametg&bı

nızda bedava tecrübesi yapılır, 

SATIYE, bedeli 12 ayda tediye edilmek 
üzere VERESİYE size takdim eder 

• 

EMtlK ve EYTAr~ BlNKl~I 
TUrk Anonim Şirketi 

Sermayesi: 20,000,000 Türk lirası 

Merkezi: 
Şubeleri : Istanbul ve İzmir 

Hazır ve derdesti inşa B 1 N A LA R üzerine mUsait 

şeraitlc uzun ve kısa vadeli lkrazat yapar. 

MEVDUAT. ve aile TASARRUF SAN-
DIGIN a en müsait faiz verir. 

8. ci BÜYÜK 

TlYYlHE PIYlN~~S~ 
2 .ci keşide : il Marttadır. 

Büyük ikramiye 
35.000 Liradır 

Ayrıca 15,000 10,000 liralık 
il<:ramiyf'lerve 10,000 liralık 

. -
Bu 

bir mükafat 
tertipte Kazanen numaralar 
tekrar dolaba konulmaz 

Zonguldak Maden kömür h~vzası amele 
birliği riyasetinden: 

Zonıuldak maden kömür hava~ı amele birliğinin (Klimli) maden 
mevkiinde bulunan revirine azamı (150) lira ücretle kıımen ec
zacılık vazifesini de ifa etmek üzre bir tabip tayin edileceğinden talip 
olanların diploma ve reımi veıikalarının muıaddak auretlerile bir kıt'a 
fotoğraflarının ilan tarihinden itibaren 15 eün zarfında Zonguldakta 
Amele Birliği reisliğine müracaatlan ilin olunur. 

Orman Mektebi " Alisi 
Mezunları cemiyeti merkezi un1umisinden: 

Cemiyetimiz senelik kongresinin bayramın ikinci ve üçün
günleri saat 14 te Şehremaneti civanndal« merkezi umumi 
de akdinin karargir olduğu ilan olunur. 

Dr. IHSAN SAMI 
Bakteriyoloji laboratuvarı 

Pek dııklk kan tahlllatı 
(Vaserman teamUIU) kUrcy· 

vat tadadı, tifo ve ısıtma 

hastalıkları teşhisi , idrar, 
balgam, cerahat tahllllltı, Oı
tra mikroskop! ile frengi ta
harrisi ve sütnine muayenesi 

lliımvolunda Sultan :\lahmut 
türlıe>i: '.: " 189 'I ldon k 981 

SPORCU!lAR 
SPORDAN 

mel re spor es!WllO 
re sonra 

YALDA 
" PASTiLLERİNİ 

kuJlanınıa 

Bütün eczane •• eoaa 
depolarınde 

eatıln. 

VALDA 

----... 
leJriselain 

Merkez A<entası; Gılata köprü 
basında, Beyoğl" 2;J62 Şube 
ıcentesı: Mahmudiye Ham altında 
lstanbul 740 

Tra~zoıı ikinci JOslası 
[Cümlıuriyet] vapuru 6 :\!art 
per~embc akşamı ( ;aJatı 

rıhtımından hareketle Zonguldak 
lnebolu Sinop Samsun Ünye 
Fnt~~ Ordu Gireson Trahzon 
Ri;.ç Hopayı gidecek vç dö
nti~tc pazar iskelesiyle Rize 
Of Siirmenc Trabzon Polat
hane Cörel~ Glreson Ordu 
Fatu Sıım~un Sinop lnebo
luya uğraı arak gelecektir. 

Mu~auya ~ustası 
Cuma, Pa?.ar, Salı, <;ar

şambıı gliıılcri idare rıhtımın
dan Q tin kRlk'T 

l:Sayron Marsilya 
Ekspres 

(Andf( s) vapuru 3 Mart pazartesi 
Marsilyadan gelerek: 5Mart çarşamba 
saat 17 de harnkcıle her sınıf yolcu 
ve eşya alarak (Midilli, Pire ve Mar· 
silya)yı gidecektir: 

12 \Tart çuşamba sabahı Mar
silyaya muvaselet eder. 

Dilnyının butün bıtlıca lill'anlan 
lcln doğru bilet ve konşimento verilir. 

Umum acentalırı: !ı.nağnostopulo• 

ve Siskldis Gılatada Çinili rıhnm 
hın. Telefon Beyoğlu 2612-2618 

(;aıaıa acenta vekili Galıtıdı 

Panorama hın. Tel. il O. !082 
B. O. ıcenta ıekili: Yıtıkb 

'agon kıımpanı·ısı. 

Kumkapıda 34 No dükkan, 
Sultanahmette Dizdariye medcesesi, 
Ebussuut caddesinde 15 No matbaa binası 

Süleymaniyede Deve oğlu ydkuşunda Siyavişpaşa mc· 
dresesi. 

Arna'Vut köyünde 27/55 No hane 

" " 37 /64 " " 
,, " 69/28 " ,, 
" " 15/10 " " 
" " 49/24 ,, " 1 l 

" ,, 45/14 ,, ,, 

Vilayet daimi enciiıneninden: 
Balida mUharrer emlaki hususiye icare verilmek üzre 

16/3/930 Pazar günü saat on bire kadar milzayedeye konulmuş
rnr tali pi erin encümeni vilayete müracaatları:. 

Kapalı çarşıda Di'Vrik sokak 27 No dükkin 
Arnavut köyünde 9/7 No dük.kan 

" " 51/25 ,, " 
" " 11/9 " " 
" " 43/16 " " 
,, " 33 /20 " ,, 
" " 47 /23 " " 
" " 61/32 " ,, 
" " 31/4 " " 
" ,, 67 /29 ,, " 

Vilayet daimi encümeninden: 
Balada mUharrer emlaki huoS11Siye kare verilmek üzre 

16/3/930 Pazar günü saat on bire kadar müzayedeye konulmuş
tur taliplerin encümeni wlayete müracaatları:. --------
Emvali ınetrukf' ınıidiriyetindeıı: 

Satılık mağaza hissesi 
Ahi Çelebi mahallesinde Limon iskelesi sokağında kain fev 

kinde üç oda bir Hala ve Ocak mahalli ile Taraçayı havi 9 nu
! maralı dükkanm 96 hisse ıitibarile Hazineye ait 14 hissesinin be-
1 deli dört taksitte ödenmek üzre 1460 lira bedeli muhammen 
·ile 17/3/930 tarihine müsadü Pazartesi günü saat 14 te müzaye
I desi miıkarrerdiT. Talipleıı:in % 7,50 hesabile teminaıt makbuz-
larile İstanıbul Milli Emlak Müdüriyeti Satış komisyonuna mü
racaat ey.lemeleri. 

Emııiyet Sandığı ıniidiirliiğiiıı<leıı 
ikraz Nıı :\liilkü mcrhun Borçlunun ismi 

12294 r :'<taş Köyiçi mahallesi Kilise sokak eski 11 ve yeni 
1arah bir hanenin tamamı. Madam Mıukrina 

2592 yda Çakır ağa mahallesi Cerrahpaşa caddesi 
,,aralı iki dükkanı havi bir hanenin tamamı. 

Mahir Bey 
3054 Galata Sultan Beyazit mahallesi Hurma sokağında 24 

numaralı bir hanenin tamamı. Mahmut Cellalettin B. 
3543 Üsküdarda Hamza Fakih mahallesi Aziz Mahmut E

fendi sokağında 29 numaralı bir hanenin tamamı. 
Mehmet, Şükrü, Tevfik B. 

3748 Kasımpaşa Süruri mah1111Psi Süruri Çeşmesi sokağında 
3/41 numaralı bir d'" '1avi iki hanenin tamamı. 

tin B. Şaziye Binnaz H. 
4086 Eyip Şahsultan nı Yalı çıkmazı sokağında 6 

numaralı hanenin ta Hasan ve Kemal B. 
Yukanda isimleri yazılı zevat emlak muıkaıhllinde Emniyet 

Sandığından istikraz etmiş olduıklan mebaliği vadesinde tediye 
etmemelerine mebni hini istikrazda tayin olunan ikametgahla
rına ihbarname gönderilmiş ise de bulunmadıklarından tarihi 
ilandan itibaren 91 gün zarfında tediye veya tecdidi muamele 

1 

eykmedikleri takdirde merhınatı mezkilre bilmiizayede satıla· 
cağı ilan o~unur. . 



Ford kaı.uyonunun tasıd.ıgı ı5oo Y~ni 
kilo olınasıı1a ragı11en ışletnıe ınasrafı 1 tonluk kaııı_, 

• 

yontıı1 ıııasraf ıııdaıı f:-ızla değildir.-
Bu kamyonun nıotörü daha çok kuvvetlidir ve dakikada 
2200 devirde 40 beygirlik bir kuvvet verir. Buna ınu· 
kabil yag ve henzin s~rfiyatı bir tonluk kamyonunkiıı· 
den ·daha fazla degildir. · 

Bu kan1yonun kuvveti fazla oldu~u gihi sür'ati de çok
tur. Nakliyatta sür'at pek ehen11ııiyetlidir. Onun için yeni 
ıf ord kanıyonu eşyalarınızı bir yerden diğ('r bir yere 
asgari zan1anda asgari nıasrafla taşır. Nakliyat işlerinizde 
yeni Ford kamyonuna tanıaınile güvenelıilirsiniz, çünkü 
Ford fabrikalarından çıkan her otouıolıilin haiz olduğu 
töhret sizin için bir teminattır. 
Yeni Ford kamyonun sür'ati ne kadar fazla ise enıniyet 
tertibatı da o nispette kuvvetlidir. Dört tekerlek üzerin
deki kuvvetli ayak freninden matla tamanıile ayrı bir de 

el freni vardır. 
Noktai nazarınız her ne olursa olsun, işte size nakliyat 
Alenıinde pek miıkemmel, daha seri, daha enıniyetli, 
daha ekonomik bir nakliyat vasıtası. Binaenaleyh böyle 
mükemmel ve terakkiyatı fenniyenin bütün eserlerini 
üzerinde toplayan bir kamyon ile daha az yeni ve daha 
il elverişli nıarkalar arasında neden tereddüt etıneli? . 

F rd nıanıulatından olan· dört çeşit karoserrn pelc nem 
fiatlarla her Ford acentasında satılmaktadır. Bunlar açılf 
,e l,:apalı o~nıak ınıretile arzuya göre iki tip :joför ma· 
halli ile verileLilir. Bu karoseriler her türlü nakliyata 
dverişli olduklarından hilhassa Ford fabrikası tarafın· 
dan intihap ve kabul edilıniştir. Eger kendi hususi nak· 
liya tır. ız için hususi bir modelde karoseri yaptırınak isti· 
yorsanız, sizi en yakın bulunan Ford acentasına müracaat 
ediniz, o size yardım etmeği kendisine vazife addeder, 

Yeni Ford kamyonu elyevm piyasada bulunan nakil 
vasi tal arının en yenisi ve en milkemmelidir. Bu kamyon 
her türlü nakliyata elvirişlidir ve çok dayaniklı olup 
senelerce hizmet eder. En fena şerait altında, her hangi 
bozuk bir yol üzerinde olursa olsun yeni Ford kamyonu 
kolaylıkla ve ınükenunel surette hizmet eder. 

Bunµ bizzat görnıek ve anlamak için bir tecrübe yap
manız kafidir. Her acenta bu husustaki arzunuzu derhal 
yt>rine getirmege şitap eder. Kamyona ait resimli kata• 
tokları isteyiniz. · ~ , 
En y:ıkın Ford acentC\Pına müracaat ederek arzu ettiRf• 
niz tafsilatı, tecrübe yapmağı isteyiniz 

tr'ENtf FORD KAMYONLARI ARASINDA 
Her işe, her arzuva göre bir model bulabllirstnlı 

• tORD r.lOTOR COMPANY EXPORTS INC., , 
tSTANBUL 

-



"' a ıraş agını 

v muh e em halk 
naz rı dikkatin • • 

ZI 

21 Kanunevel 1929 tarihinde lstanbul Asliye Birinci Ticaret mahkemesinin 
Radium bıçaklari hakkında verdiği kararın suretidiı>: 

Müddei: Galata'daOkçu Musa caddesinde 104 numerolu mağazada mukim 
«Radi um lambası ticarethanesi Astine ve şeriki Ermine Emirze) şirketi 

Müddeialeyh: Berlinde Tempelhofta Rot Buhner Aksiyen gezelşaft fab
rikası mümessili olup Galata'da Kürkçü hanında 4 numcroda mukim Piyer 
Pirim yan efendi, 

Esas kararın sureti; 
"Lozan muahedesile hükCınıetimiz beynelmilel mülkiyeti sanaiycye dahil olnıuştur: 
1\lüddeilerin Türkiyede RADiUı\l isim ve alaınetini müddei aleyhlerden daha evvel tescil ettirmiş oldukları müb

rez ilmühaberden anlaşılmış, beynelmilel büroya tescilin hakkı ruchan bahşedebil111esi ise 2 Haziran 191 t de tadil 
edilen muvaf ıknan1enin dördüncü bendi mucibince menşe memlekette kayıt ve tevdi tarihinden itibaren dört ay zar
fında beynelmilel büroya kayt edilebilmesi ile ıneşrut bulunmuştur. ~1atyo kunıpanıye ait olan işbu l~adium isim ve 
unvanının beynelmilel büroya bu .nıüd<let zarfında kayt edilmediği anlaşılmış olduğundan mücerret senini vefireden 
beri kendi memleketinde ve diğer ecnebi memleketlerde bu ismi şirket kendi nanıına kayıt ve tescil ettirmiş olması 
Türkiyede kendine hakkı ruchan bahşetmiştir. 
Binaenaleyh ticareti berriye kanununun 56ıncı maddesi mucibince Türkiyede işbu "Radium,, unvanını istimalden men'ine 
"Rotbart,, ismini ihtiva eden zarflar üzerindeki eşkal her nekadar beynelmilel büroya Rotbart ismini kayıt edilnıiş 
ise de işbu alameti farikanın elvanını rnü ıneyyiz bir vasıf olarak tescil ettirn1emiş ve bu husus için hak sahibi oln1a
sı beynelmilel tescil hakkındaki muvafıknamenin tatbikine dair 2 Haziran 1911 tarihinde Vaşington'da tadil edilmiş 
nizamnamenin E fıkrasında musarrah olduğu üzere bu cihetin de tescili lazıın gelmiş ve müddeiler ise işbu Rotbart 
namında istimal olunan şekillere bunun elvanını Radium isminde tescil ettirmiş olduklarından müddeialeyhlerin Rot
hart'taki elvanı da istimalden men'ine taıminat talebinin reddine ve yüz lira ücreti vekaletle zirde müfredatı murak
kam 1216 kuruş masarifi mahkemenin mliddeialeyhe aidiyetine lkabili temyiz olmak üzere 21 kanunuevel 1929 tari
hinde veca hen ve müttefikan karar verilerek tefhim kılındı.,, 

Şöyle ki, bu tarihten itibaren Tiirkiyede yalnız bir cins ve alamet Radium 
bıçağı vardır. Ve bu da hakiki Radi um lbıçaklarıdır. işbu bıçaklar yerli 
işçilerimizle Galatada Okçu Musa caddesinde kain Radium lambası ticaret
hanesinde imal olunmaktadır. 

Ecnebiden gelen Meda in Oermeny merkah Redlum bıçaklarının TUrklyede •atılma•• mezkOr karar mucibince 
ıınen'olunmu9tur. Her klmlnyadlnde bulur ise derhal makamı aldl va•lfaalle mUaadera ettlrllerak haklarında taklbab 
kanunlyeye ba9lanacakllr. 

VATANDAŞ• Kendi menfaatiniz için her yerde yalnız hakiki Radium tıraş bıçaklarını arayınız. 
• Zira halis İsveç çeliğinden mamul olup rakabet kabul etmez derecede metin ve 10 

adedi yalnız 60 kuruştur. · 

Fabrikaıuızı ziyaret etmek arzu edenler her salı günü saat i5 den 18 e kadar teşrif edebilirler· 
işte buna binaen 26 şubat 930 tarihinde ikinci ceza mahkemesi hey'eti hakimiyesi kararile Galata, Eminönü, Sul

tanahmet, Şeh:zadebaşı ve Fatih'te bazı dükkanlardan müsadere edilmiştir. 

Galata Okçu Musa caddesinde ikinci ekmekçi fırını ittisalinde 104 numero 
Telef on: Beyoğlu 2878, Mektup adresi: Radiu~ Galata, posta kutusu: 

313, Telegraf adresi: Radium Istanbul 

f6 HAKIKi ~\ 
~o Q o~ 
\tRADIUMJJ 

Miidürii Mu'ul Burhaneddia 


