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Vatandaş kıymeti 1Jhtiyaca karşz bir milyon sterlin hazzr bulundurulacak 
Bir milletin şuur ve olgunlu

ğunu en fazla gösteren ş~, hu
susi cemiyetlerdir · ~menkada 
hususi cemiyetler bızzat dev
letten de kuvvetlidir.l~r : A~e~ 
rikan fırkalarından bı~ının reı~ı 
bana demişti ki : "- Sız Amerı
kayı devlet adamlarında ve ma
kamlarında değil, hususi cemi
yetlerinde kazanabilirsinin ... 

Bir vatandaş vergisini ister is 
temez verecek, kanunun emret
tiği işleri ister istemez yapa
caktır. Bir vatandaşın şuur ve 
olgunluğunu bu ölçü ile bul.m~~ 
mümkün olmaz : Sırf kendı du
şüncesi, duygusu ve görlişü il~, 
girip ginne'.'.Ilek elinde olan bır 
cemiyet içinde yapıp yapma
mak elinde olan i şi gören ve 
'Yerip vermemek elinde olan pa
rayı ödeyen vatandaş, demok
rasinin asıl unsurudur. 

Spekülasyona karşı 
tedbirler 

J)ö,r1z 1lıtivacını 
• . . . 

tenıın ıçın 

Maliye vekili ile 
temaslar 

Ankaradan avdet eden 
Nurul :ah 

Esat Beyin beyanatı 
Maliyt vekili Saraçob'lu ŞüKrıi 8 . 

Hususi cemiyetler arasında 
en büyük kıymet ise hayir ce- Cwnartesi günü Ankaraya gitmiş olan Nun~llah .~sa~ B~y 
rniyetlerinin<lir. Hol.yir cemi- ve Komerçyale İtalyana ile Selanik Banıkası dırektorl.en d.~ 
Yetleri ya bütün vatandaşların, şehrimize avdet ettiler. Nurullah Esat Bey vıe Banka dırektor
Ya bir kısım vatandaşların, ya- leri Ankarada Maliye Vekili Saraçoğlu Ş~;ü Beyle te~~s ~t
hut vatanın baş-ka unsurları~:n mişlerdir. Bu mülakatta spekülasyona manı olmak ve .?ovız ih
llıenfaatine hizmet eder: ~ı~a- tıyacrnı temin için 10 Ba~ka tarafıı;da~ :l'.apılan teşekkul hakkın 
lıahmer bütün vatandaslar ıçın, da Maliye Vekili Beye ızahaıt verılmıştır. Temaslar b~ ~esele 
Tayyare Cemiyeti milli müda- etrafından Cumartesi günü akşam şehrimizıde yapılan ıçtımada 
faa iı; in , H imayei Etfal ~ata- 1 tesbit edilen esasat etrafında cereyan etmiştir. 
n ın cocuklan ic in, Himayeı hay 
Van t vatan sokaklarında sürü
n~n hayvanlar için, Himayei 
E car vatanın ağaçları için ça
lısan cemiyetlerdir. 

Bu cemiyetlerin en büyüğü 
ve mukaddesi Hilatiahmerdir . 
Yangın salgın, zelzele, harp, 
sel, a~lık, her hangi büyük bir 
afet olduğu vakit, istirap çeken 
İnsan yığınları haznesi halkin 
kesesi olan HilaHahmere dö
nerler. Hilaliaıhmer bu muzta
rip yığınlar arasında bir şeyi, 
Türk milletinin yüksek insan
lık hislerini temsil ede!'. Aça 
'Verilen bir tek buğday, bütün 
milletin bu necip duygularının 
lizlidür. Riialiahmeri, yalnız, 
gönülleri yakan böyle zaman
larda düşünerek kesesinde ola
nı vermek o kadar kıymetli de
~ldir. Bu aksülamel yok iken, 
llrf düşünce ve uzak görüşle o
bunla her an temasta bulunma
nın kıymeti vardır. 

Ancak senelerce damla dam
la biriken şefkattir ki, bir ham
lede ödenmesi mümkün olmı
y~ büyük Metlere ka~ı kor~
bılır. Vatandaşm her gun Hıla
liahmer kutusuna bir kıuruş a
tarken kalbinde duyduğu haz, 
en kuvvetli terbiye mayasıd_ır. 
Bu haıttm vatandaş ahiakına 
faydası Hilaliahmer kasasının . -rnuztarip insanlara yaptıgı _Yar-
dımın faydası kadar, belkı da
ha büyüktür. Herkes kendi ken 
dine kaç ıhayır cemiyetine y:r
dnn ettiğini sormalıdır. Eger 
cevap müspet değilse, vata!1da
llığında bir ekBiıklıiık oldugunu 
düsünmesi gerektir . 

İnsanlık duygusu kendisinde 
her an canlı ve şuurlu olıruyan 
bir fert, iyi bir vatandaş ola
maz. 

Falih Rıfkı 

Maarif veklll 
Şehrimize istirahat için ~e

len Maarif Vekili Cemal HU6-
ııü Bey dün öğleye kadar Pe
rapalastaki dairesinde kalmış 
"e müteakiben bir gezinti yap
ın.ıştır. 

Vekil Bey bir muharnrimize 
lı:ısaca: 

- «Bayramertes~. ~:ıa~f iş
lerj hakkında istedigmız ızaha
tı vereceğim. Cuma gününe ka
dar burada kaldııktan sonra An 
karaya aıvdet edeceğim. Sey~
ba1:im tamamen hususi mahi
Yettedir." demiştir. 

Adanada elelıtrlll 
fabrikası 

ADANA, 3 (A.A.) - Yeni 
~ edilen e.ıe~rik fabrikasının 

Spekülasyona karşı 
Dün Nurullah Esat Be:\'. ~e~- ' 500,000 İngiliz konulması k~

disile göriişen bir muharrırımı- r~rlaştırıl~ı. :Su suretle spek~-
ze şu beyanat- - lasyon ve ıhtıyaca karşı bır mı-
ta bulunmuştur: iyon lsterling b~l~~urulmmı 

- «Bank Ko- oluyor. Bugün bir ıçtıma daı:a 
• B · timada tesbıt merçiyale İta- yapaoagız. u .. ıç . .. .. 

lyana ve Sela- edilen esaııaıt uzerınde göruşu-
nik Bankası di- lecektir." 
rektörlerile bir
liktıe Maliye ve
kili Beyi ziya
ret ettiık. Ken
dilerine müşte
rek teşekkkı.. 
hakkmda izahat Nurullah Esat 
verdik. Yaptığı- Bey 
m ı z ziyarette 

Dün bayram olduğundan bor 
sanın kapalı olmasına rağmen 
kambiyo mürakaba heyetinden 
Bedri Bey ve m<lrakaba kale
mi borsada meKUI olmuşlar
drr. Muhtekirlerin hava oyunu 
oynamalarına mant olma'k için 
sıkı tedabir alınmıştır. Dün 
borsa ve ciıvarmda oyuna mani 
olmak için daimi teftişler yapıl 

500 000 İngiliz lirasının Ban
kal;r tarafından verilmesi fa
kat hUkftmet taraıfından da mıştır. 

Tahlisiye nasıl kaçtı .. ? 
-------

Çanakkale boğazı haı:icin.deki 
bir vapurdan gelen telsız .. 

Haciz altında bulunan İngi-
"S •os" liz bandıralı emperpa<ra• 

tahliısiye gemisinin limanda~ 
nasıl kaçtığı etrafında talhki
kat yapılmaıkıtadır. Geminin na 
sıl kaçtığı biraz daha taıvazzu~ 
etmiştir. Semperparatos .tahlı
siye gemisine filen hacız ,kı; 
nulmuş değildi. Yalnız hacız 
kararı verilmişti. 

Gemi tahlisi ye işlerindeki 
faaliyetine devam ediyordu. 
Bir hafta evel Semperparatos · 
Çanakkale boğazı haricinde ka 
raya oturan bir gemiden telsiz 
almış. Bu telsiz üzerine derhal 
haraket eden gemi boğazdan 
ç~kmış ve bir daha da avdet 

etmemiştir. 

Semperparatosun Midillide 

olduğuna dair bir haber vardrr. 

Adanada bir fabrika yandı 

Hasar 200 bin lirayı mütecavizdir .. 
. ADANA, 3 A.A. - Emlaki Milliyeye ait Seyhan fabrika
, baha karşı kamilen yanınıştir. Hasar ~kıi yüz bin lirayi mü-

sı sa . . 
. dı'r y~~gınm eıibabı hakkında tahkıkat yapılma'ktadır. 

tecavız . ~· 

Prens dö Gal malarya 
hastalığına tutuldu 

LONDRA, 3 A.A. - Elyovm Şarki Afrikada Nairabi şehri 
. rmd adrr alıtında ikamet eden İngiltere veliah.ti Prens dö 

cıva la ç aya tutulduğu için dıoktorlar kendisine mümkün ol
Gal rna llf'Y ·· • • • _._; 1 dir d • kadar çabuk İn&iltereye donmesmı tavsıye ....... , « · 

Sabık kırat 

Amanullah Han 
Perşembeye 

Romaya gidiyor 

Yazı TarRbgada Zarifi 
köşkiind~ geçiteceh 

Sabık Afgan kralı Amanullah 
han hz. Perşembe günü Stella 
ditalya vapurile Romanyaya ha 
reket edecektir. 

Amanullah han dün sabah ka 
yın validesi Resmiye Tarzı Ha
nımefendi ve ailesi mensubini 
ile birlikte Sarıyar içmelerine 
gitmiş ve öğleden sonr~ Tarab
yede kendisine yazın ikamet et
mek üzre tahsis edilen Zarifi ya 
!ısını gezmiştir. 

Amanullah han, saat on beşte 
Perapalasa avdet ederelı: Fah
reddin Paşa ile birlikte yemek 
yemiş ve müteakiben ziyaretine 

itilafı imza 

811/ahiyetname 
sefire gö11deriligor 

M. Venizelos Nisanda 
Ankaraya gidiyor 

Yunan hariciye nazırı 

M Milıalakopu/os 

ATİNA, 3 - Mübadele iti
lafnamesini imza etmek üzre M. 
Polihroniyadis~ gönderilecek o
lan salahiyetname tanzlm ve 
ihzar edilmektedir Serian posta 
ile gönderilecektir. İmza kararı 
siyasi liderlerin reyile ve heyeti 
nüzzarın ittifakı arasile verilmiş 
tir. 

ATİNA, 3-BııgünkU gaze
teler hasıl olan Türk - Yunan 
itilafını takdir etmekte ve bu
nun iki memleket arasında sıkı 
bir teşriki mesainin başlangıcı 
olarak telakki eylemektedirler. 
Gazetelere nazaren, iki memle
keti alakadar eden diğer mese-

Tercilme ve llctlbas hakkı mabfuıdvr 

1 8 -

Balkaıı harbinin sonunda .. 

Bilyiik harbe sürllklenmek ittihatçılar 
için yegane kurtuluş çaresi midi? 

Bir izah 
Milliyet karilerinin bUyük bir alaka ile d.kip ettikleri bu ı 

tefrikanın dercinde bir hata olmuştur. Mürettiphanede yapılan 
bir yanlışlık yüzünden, Pazar günü çikan 7 inci tefrika ile dün 
intişar eden 8 inci say! arasından bir kısım eıksiık çıkmıştır. 
Bunun için 8 inci tefrilkayı bu kısmı da ıbaş tarafa ilave ederek 
tekrar neşretmek zarureti hasa olmuştur. Bu yanlı§lık1ıan dola-
yi karileriınize arzı itizar ederiz. r 

* 
Vaziyetin hergün biraz daha 

ağırlaşmasına rağmen Babıali 
girdiği çıkmaz yolda israr etti. 

* 

Balkan harbi de tam bu sıra
larda hazırlanmıştıı. Abdülha
mit zamanında,ı miras kalan 
Girit meselesi Me~rutiyet dev
rinde de bir türlü halledilme
diğinden Yunanlılarda Bulgar
lar ve Srrplılarla birleşerek kim 
senin ihcimal vermediği «Bal
kan ittifakı mucizesi» husule 
geldi. 

• 

ı · 

Aman ıılluh Harı J[z. lelerin de hal ve tanzimi muhak-

gelen bazı zevatla Afganlı ta- lciıktır · 

Çar İkinci Nikolanın Harici
ye nazırı (Sazanof) un delaleti
le evvela Bulgarlarla Sırplar İt
tifak etmişler [29 Şubat 1911] 
Mayıs ortalarında Yunanlılarda 
Bulgarlar vasıtasile, o ittifaka 
girmişlerdir. Yunanlılarla Bul
garları birleştirqıek hususunda 
lngiliz siyasetide, gayri resmt Rusya Hariciye nazırı 

lebi:yi kabul etmiştir. ATİN A, 3 -.Bahri teslihatm 
ajanlar ezcümle Taymisin Bal-ı M. Sazono"-
kanlar muhabiri Bourchier va- de onwı zamanında başlamıştn 

(Mabadi dördüncü sahifede) tahdidi için Ankarada yapılacak 
müzakerat için Ankaraya gide

srtasile şüpheli bir rol oynamış- Balkan ittifakının hazırlan_ 
trr. masmı bir kaç satıra srkıştıra-

Hariciye Vekili 

Tevfik Rüştü Bey 
sinozitten rahat-
sız bulunuyor .• 

Ankarada geçirdiği grip dola 
yısile istirahat için şehrimize ge 
len hariciye vekili Tevfik Rüştü 
Bey, bu hastalığm neticesi ola
ı;aık Sinoziıt' e dı.lçar olmuştur. 
IDvvelki geceyi To:katlıyandak.i 
odasında iyi bir halde geçiren 
Tevfik Rüştü B. 
dün sabah bu il 
tihabm tesirilt 
hafif bir növbe1 
geçirmiştir. Bu
nun üzerine Dr 
Neşat Ömer 
Haydar İıbrahin 
ve Tap ta Bey · 
ler tarafından 

tahtı tedaviye a 
iman Veıkil Be 
yin ahvali sLh-
hiyesi sa ısı. 

ke&petmiştir. 'l evlik Rüştü B. 

Ancak doktorlar, Tevfik 
Rüştü B. · i;İn 3 gün istirahati 
mutlakaya lüzum gördüklerin
den Vekil Bey dün Odasından 
çıkmamış ve hiç bir ziyaret ka
bul etmemiştir. Ecnebi sefaret
ler erkanı ile Tevfik Kamil Bey 
ve bir çok dostları dün Tokatli
yana giderek istifsarı hatırda 
bulunmuşlar, ve teessürlerini ib 
lağ etmişlerdir. 

Doktorlar, bir kaç gün zar
fında vekil beyin yorulmaması 
için mükaleme etmemesini mu
vafık görmüşlerdir. 

Tevfik Rüştü Beyin 3 gün is
tirahatten sonra amamen iyi
leşeceği temin edilmektedir. 

Vekil Bey, rahatsızlığı tama
men geçinceye kadar ljehrimiz
de kalacaktır. 

Müpriinileyhe tifayı icil te
menni ederiz. 

cek olan Yunan heyeti bahriye
sine sefir M. Polihroniyadis ri
yaset edecektir. Pek yakında 
başla11acak olan bu müzakera
tm hüsnü neticesinden burada 
kuvvetli bir ümit ve nikbinlik 

Mevcudiyetimiz aleyhinde rak geçtiğimiz gibi Balkan har. 
hep bu suikastler hazırlandığı bini de bir kaç kelime ile ifade 
sırada İttihat ve Tarakki ele ba etmek mecburyetindeyiz. Ge
şıları hep fırka kavgalarile ve rek ittihat ve terakki gerek 
1912 baharında da intihabatla (Gazi Muhtar-Kamil) kabine
meşgul olmuşlardır. Yangının terinin nasıl inanılmaz bir su • 

mevcuttur. saçağa sarmağa başladığını bir rette gafil avlandıklarını gös-
ATİNA, 3. -- Türk - Yunan türlü göremiyerek bütün gay- tennek ve büyük devletlerin ta 

meselesinin aldıkları hüsnü ne- retlerini mebusan meclisine bir kip ettileri siyasetin ledünya. 
tice üzerine, iki memleket ara- tek muhalif bile sokmamağa tını ve funillerini teşhir etmek 
smdaki hakem ve bitaraflık mi- hasretmişlerdir. itibarile son derecede meraklı 
sakım imza etmek için M. Veni- B 'd · l'kl t kl ve istifadeli olan o tarih fasıl-u ı aresız ı er ve azyı er larm da m k mahd• ... 
zelosun Ankaraya seyahati si- neticesinde ve tabii, biraz da ha 

1 
ıbö' 

1 
b~vzkuul pe .. be'":' 

Yas! mahafil tarafından muhak- · · -·ı A tl kt o an Ye ır a em tecru sı
.. .. . nem parmagı e rnavu u a nin i ine sıkı tırma • a imkan Nll 

kak gorulmektedır. Bu, seyahat gene kıyam harekteleri başla- 5 ş g ıov 
o. zamana kada_r, müzakeratın ı mış, 1908-inkılabındanberi siya- remıyoruz. 
nıhay:t. bula.cagı memul bulun- setle bir türlü alakası kesilemi- Yalnız, İttihat ve terakkl rl
duğu ıçın, nısan ayı zarfında yen ordunun da işe karışması calinin müdafaalarını eksik hl• 
vuku bulacaktır. üzerine Temmuzda Sait Paşa rakmamak ic;in, şu kadar söyli.-
ATİNA, 3 (Anek) - Anka- kabinesi istifa ederek ittihat ve yelim ki, Bıı.lkan harbinin çıka 

rada imzalanacak olan Türk - terakki de bir kaç ay iş .başın cağı tahakkuk ettiği vakit bil-. 
Yunan itilafı 28 maddeden mü- dan çekilmek mecburiyetinde yük devletler, Osmanlı ordusu 
rekkeptir. İki itilafı akıb; İm- kalmıştır. galebe ettiği takdirde Balkanh-
zasında ve ayni zamar -1 ' t Merkezi umuminin fasılai sal- !arın zarar görmemeleri ıc;ın 
buata tebliğ etmeğe ka · tanatı esnasında iş başına evve- "har?in ~eticesi ne olursa ol-
mislerdir. İtilafın müh "'1 la bir Gazi Muhtar Paşa kabine- sun ıstat~ko rı:ahfuz .. kalac~-
maddesine göre İstanbul Rur; si gelmiş fakat bir kaç ay sonra tır,, demışlerdı. Ezcumle İttı
larile Garbi Trakya Türkleri Muhtar Paşa kabinesi çekilerek fakı müselles zümresi bizim 
müçtemian etabli addedilecekve sadareti Kamil Paşaya bırak- galebe edeceğimize kail imiş
bulundukları meml.~ket~erin .!cif mıştır. l~r: Avus~uryann!: ~s~~bul se
fei hukukundan mustefıt bırer T b 1 harb' 0 eh' M ah fırı Markı (Palavıçını) bunu 
vatandaşı telakki edilmektedir d .1ra u[luBs T ı · .u 

1

1 1u912e] Talat Beye mükerreren söyle-
,. . . · esı e eşnnıeve · ı B lk lıl bi d 1stanbulda vaz ıyet edılmış M ht p k b' . mış, on ar a an arın r en u ar aşa a ınesı zama-

( M abadi dördüncü sahifede) nında hitirilmiş, Balkan harbi (Mabadı ikinci sahifede) 

Gazi höprüsilnün projesi kayboldu 

- Orada nt yapıyorsunazJ - Bu yapafrl ~otak ltltabını kaybtdu mO Ayıp ... Ştytan aldı 
' - Gazi k6prBsilnlln pro • 

)esini arıyoruz •fendim ... 
- Koca 111111Mttt k6prll projtsl k07bolıırso, t.nlm 

kitabımın kaybalmuı ndln "1IP .,.,,.1 
-rtll .. . _, .... ,.,,,._ 
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1 ' 
ri ' ~ HARİÇTEN ALDIÖIMIZ HABERLER 

-.J:; 

" JO 

· Bu da bir hikaye 
--------------

Eıı,·er l)a~a .Nloskova\la 
ne di)'e bultuıuyordtı? 

Lenin nasıl bir adamdı, yaptığı 
için ne diyordu.? inkılap 

•••••• 
bdülkadir Han imzasile J sına da olsa mulhafaza etmeli

imes» (Taymis) gazetesin- yi.z .,, 
bir mekale silsilesi intişar Lenin Rusların ruhiyatinı 

400 
700 • 

iştir. Bu Abdülkadir Han çodc iyi bilmekle maruftur. Ken
di Londrada Şark lisanları disi yüzçe güzel olmadığını da 

utulan müessc ede Hint dil- şu sözleri le itiraf edermiş: "En 
inden birini tedris etmekte drkin insan, fakat en iyi Rus!,, 
iş . Abdülkadir Hanın anlat
ı şey bundan on sene evvel 
eyan eden bir sergüzeşttir . 
ndisi Hintli bir genç olan 
ülkadır Han 921 de Rusya

giderken orada Şark darül
ununa girmiştir. Fakat ken
i bu muhacirliıkte yalnız de
miş . Hindistanda İngilizle
ka.1'§1 başlryan harekette Ab
lkadir Han daha kendisi gi
hir takun münevverlerle be
er ve protesto mekammda 
rak Hindistandan çıkmıştır. 1 
vela Hindistandan Afganis
a geçmişler ve şimd~ki kral 
dir Han - ki o zaman Afgan 

.nbiye nazırı idi - tarafından 

rşılanmışlardır. Fakat bu su
le Hindistanı terkedenler 
lnız böyle bir kaç kişiden iba 
değildir. Hindistanın mıih

if yerlerinden ve bilhassa hu
ttaki yerlerden -Afkanistana 

1' • ~ ~enlerin miktaz:ı, 23,oo.o 
, ı.ı ımış ... Bunlar kafıle, kafı

, Afganistana hicret etmişler-

indistan - Afgani6tan hudu 
ndaki meşhur Hayber geçi
den geçen mubacirler Cela
ıada, oradan da Kabile git
şlerdir. 

arıbiye nazırı Nadir Han ge 
ıleri iyi karşılamış, o zaman

mir Amanullah Han (Sabık 
1) da bunlara hüsnü kabul 
stermiştir . Afganistanın şim 
i Londra sefiri Şah Veli 
nm riyaseti altında teşkil e
en bir heyet, ıgelen muhacir
i yerleştirmekle uğraşmış 

e bütün gayret ve hüsnü ni
te rağmen, gelen kafilelerin 
iraılıatini temin etmek milin
olamamıştır. Bunun üzeri-
Hinıdistana hicrete hazırla

nlara haber gönderilerek ora 
yerlerini, yurtlarını terket

eleri bildirilmiftir. 

ürlıiyeye göndermek fikri ... 

Bu muhacirleri Türkiyeye 
!etmek ve milli Türle müca-

1 l 1 esine göndermek de ~ü
ı "lmüt, Tüııki&tan tarikile Af
'. 'atandan TUrkiyeye bunun 

' ' n bir heyet gönderilmesine 
rar verilmiştir. Türkiıstandan 
erken Ruslar bu heyete kar

r , iyi muamele etmitlu-dir. Ab-
4 "!kadir Han da işte bu heyet 

aısmda bulıunuyonnUIJ. Fakat 
sırada Orta Asyada Sovyet 

f uayıryı devirmek için baş gös-
1 "Basmacı., hareketi hise
' le Ruslar kuşkulandıkları 
' in heyet bqka yollardan ve 

• 1 

' · uzun süren bir seyahate 
edıur olarak Mo.kovaya ge-r ilmi.tir. 
Abdillkadir Han geçtiği yol

' n uzun uzadıya anlatıyor. 

Lenin ve Enver Paşa 
• 

1~ Fakat kendisinin anlattığı 
.yler arasında en mühimleri 

"'Ioskovada Lenin ile Enver pa
ı yı nasıl gördüğünü anlatma
dır. Leninden başka Troçki, 

lenin 

Abdülkadir Han Moskovada 
altı ay kalarak darülfünunda 
bulunmuştur . Bundan maksat 
Şarkta propağanda yapmak i
çin muhtelif yerlerden gelen 
gençleri yetiştirmektir . 

Fa.kat Abdülkadir Hanın en 
şayanı dikkat olan bahsi Enver 
pa~aya dair olan cihetlerdir. 

Enver paşa 921 de Moskova
da Soviyet hariciye komiserli
ğinin misafiri idi. Enver paşa
nın Turan birliği hareketinin 
!başında olması hasebile Rus ha 
riciye komiserliği paşayı Mos
kova ile Hiva ve Buhara ema
retleri arasında bir rabıta diye 
telakki ediyordu. Enver paşa, 
Abdülkadir Hanla İngilizce ko
nuşmuş ve Hindistan hareka
tından l::ıahsederken Hintli meş 
bur Gandhinin o zaman İngi
lizlere karşı olan mulkavemet 
hareketine pek alakadar olmuş 
tur. 

Abdülkadir Hana Enver pa
şanın Bakü konferansından son 
ra büyük bir inkisari hayale uğ
radığmı söylüyor, ve bu bahse 
şöyle nihayet veriyor: 

«Biz Rus toprağını terket
medcn evvel kendisinin Kızıl 
Orduya karşı haıbededı:en öl
dütünü duyduk. )) 

Bahri 
konferans 

Amerikanın noktal 
nazarı nedir.? 

LONDRA, 3 (A.A.) - Bah
ri konferansta Amerikayı tem
sil eden bahriye nazın M. A
dams, Nevyorka gönderdiği bir 
telgrafta bahri inşaatın diğer 
devletlerle bir arada kararlaştı
rılacak programa müstenit ol
ması lilzım geldiğini beyan et
miştir. Nazır, Londra konferan
sında bir itilaf hasıl oluncıya ka 
dar Amerika mürahhaslarmm 
büyük bir sabır göstererek kon-

Franaada 

Mücadele 

Muhaliflerle 
ilk temas 

FARİS, 2. A. A. - Mebu
san meclisi koridorlarmda söy
lendiğine göre yeni kabine gay 
retli ve çalışkan şahsiyetlerden 
mürekkeptir. Kabinenin 30 ve
ya 40 reylik sabit ve mütecanis 
bir ek<seriyet temin edeceğı 
mı.ihtemel görülüyor. Radikal
lerin M. Dumesni'li firkadan 
çıkaracakları zannediliyor. Ye
ni kabine bilhassa müstacel ma 
hiy-"tte olan meseleleri, mual
lak bulunan beynelmilel işleri 
lhalletmeğe ve bütçeyi kabul et
tirmeğe çalışa-caktır. 

Muhalefet 

FARİS, 2. A. A. - Maten 
gazetesine nazaran, yeni hiıkil
metin muhaliflerle ilk teması 
şiddetli olacaktır. Bu ise fikir
lerde husulü her tarafça arzu 
edilmekte olan sükunetin niha
yet tahakkuku demek değildir. 
Bilakis mücadel~ her zaman
kinden daha fazla kuvvetle ba
şlıyacaktır. Sosyalistler, şimdi
ye kadar bütün firkaların bu ih 
tilafa ve nizaa karı!?tırmamış 
oldukları M. Briantl'a kar~ı va
ziyet alımak niyetinde bulundu 
klarını bildirmişlerdir. Bunun
la beraber, yeni kabine iş ba
şına geçmesine kafi gelecek h;r 
ekseriyet temin edecektir. 

Harici siyaset 

PARİS, 2. A. A. - Yeni ka
binenin teşekkülünden bahse
den Teımps gazetesi, M. Tardi
eu'nün arzusu hilafına olarak 
bir ittihat kabinesi teşkil et 
mek mümkün olamadığım, fa
kat bir mücadele kahines; or
taya çıkarmaktan da pek akila· 
ne bir surette kaçınıldığını ya
zıyor. Bu gazete, maliye n~zırı 
M. Reynaud'nun keskin zeka
sı ve azmü gayretile mail s:ıha 
da harikalar vücudegetirebilece 
ğin:i kavdettikten sonra, M. Bri 
and'ın bu kabineye de dahil ol 
masınm harici siyaseti devam 
ettireceiTini ilave ederek maka 
lesine nihayet vermiştir. 

Bahri ticaret nazrrı 

PARİS, 2. A. A. - Son daki 
kada öğrenildiğine göre, bahri 
ticaret nazırlığına M. Rollen 
tayin edilmiştir. 

Şiddetli yağmurlar 

PARİS, 3. A. A. - Pcrpi
nyan hıavalisindeki ırmaklar ya 
ğan şiddetli yağmurlar netice
sinde kabarmış ve taşmıştır. 

Basık mahalleler su altrmla 
kalmıştır. Yollarda münakalat 
durmuştur. Demiryolları bozul 
muş sular bir çok yerlerde ray· 
tarı söküp götürmüştür. Corre
ze ırmağı da taşmış, Brive şeh 
cinin bir çok mahalleleri su al
tında ıkalmıştır. Bu ylizden vu
ıkua gelen zarar ve hasar büvük 
bir yekftn tuttnaktadır. Bir çok 
yerleri basan sularm irtifaı ha
zan bir metreyi bulmaktadır. 
Yağmur hali devam etmekte, 
vaziyeti bir kat daha vahimleş
tirmektedir. 

Komilnistle. 

PARİS, 3. A. A. - Maten 
gazetesinin aldığı bir habere 
ıgöre, komünist mebuslardan 
Desoblin ile Doeble fi:-kadan 
çıkarılmışlardır. Bununla bera
ber bu iki mebusun komünist 
fıııkasından çıkarılmış olmaları 
henüz gizli tutulmaktadır. Fır
kanın mebusan meclisindeki 
mümessillerinin adedi bu suret 
leıyediye inmiştir. 

inoviyef, Raden gibi meşhur 
J\şevik er'kanını da anlatıyor. 
;mı bir Mon.gol çehresine ma
' olan Lenin ufacık gözleri, 
ıüstehzi tehessü~ü ile karşı
n<lıkine dikkatle bakan bir 
'amdı. Üstünün, başının şık 
imasına itina etmiyen bu meş
ur adam vaziyetle kendi pren
plerinin uyma<lı- mı gördüğü 

feransa iştirake karar verdikle- _________ ....,_....,.,. 

rini de bildirmiştir. 

Brezilyada intthabaı 

man: RİYO DE JANEYRO, 3.-
', - Senelerce İsviçrede öteye, Reisicümhur ve parlamento in

Ji: eriye dolaştık. Şımdi hükumet tihabatının şimdiye kadar öğ
itt l uvve!ini aldık. Şimdi bu siya- renilen neticelerine göre hükO.-
F : • kuvveti prensi plerimiı beha-1 met taraftarı namzetler muvaf 
i 

fakiyet kazanmışlardır. 
RİYO DE JANEYRO, 3.

Reisicümhur iııtihabatının şlın
diye kadar malfim olan netice
lerine göre, M. Julio 250 bin 
674, muhaliflerin namzedi olan 
M. Vargas 58 bin 901 rey almış 
!ardır. M. Julio, muhafazakar
lar tarafından namzet gösteril
miştir. 

Qj~';µrv 
Buhrandan 

sonra ... 
Nihayet Fransada ikinci Tardieu 

kabinesinin kat'i surette teşekkül et-

ita/yada 

Buğday 
harbi .. ! 

Hariçten buğday 
getirmemek isteniyor 

tiğine dair haberler geldi. Buhran 
uzun sürdü. Geçen ayın ı 7 isinden Romadan yazılryor: - Ro
beri Fransda bir türlü istikrar sahi- manya ticaret nazırı M. Mad
bi_ d~necek b~r kabine t~şkil edileme- gearu buraya gelmiş ve İtalya-
mıştır. Şımdı M. Tardıeu gene baş- R · hed · · 
vekalet ve dahiliye nezaretile iş ba- omanya tıcaret mua esının 
şına gelmiş oluyor. Kabinenin muh- akti için İtalya hükfunetile mü
telif gruplarla bir anlaşma neticesi zakerata girişmiştir. Ahiren M. 
teşkil edilebildiği listeden anlaşılı· M l" · .1 R · 
yor. usso mı _ı ~ omaya tıcaı;e~ 

Ayan azasından bazıları da bu ka- nazırı yem tıcaret muahedesını 
bineye girmiş oluyor. imzalamıştır. Bu muahedenin 

HükUmet programını parlemento- hükmü üç senedir. Sonra gene 
da yarın ~kuyaca~. Pr?gramm bil- tecdit edilecektir. Romanya ile 
h~ssa malı_ sahada. parlamentoyu tat- İtalya arasındaki ticaret müza-
mın etmesı beklenır . . 

keratmı şundıye kadar uzatan 
Yeni kabinenin ne kadar kuvvetli 

olduğu şu bir iki günde anlaşılacak. sebep ŞU olmuştur: 
Fransa için diğer mühim bir me- M. Mussolini İtalyanın ha-

selenin baftri tahdidi teslihat işi ol- riçten buğday gibi m~at getirt 
duğuna şüphe yok. Londra konferan . . . .._. b -d ·· 
sı Fransadaki buhranın sonunu bek- memesı ıçın ıuır ug ay muca-
lemek için müzakeratı tehir etti. Fran delesi açmıştır. Halbuki Ro
sız matbuatının endişe ettiği nokta manya bir ziraat memleketi ol
böyle bir zamanda Londrada Fransa ması haseıbile her sene bir çok 
namına söz söyliyecek aalahiyet sa- bu-d 'h ek ed' İ l 
bibi kimse bulunmamasıdır. Yeni ka g ay ~ raç etm t ır. ta • 
bine artık teşkil edildikten sonra M. ya Romanya buğdaylarını al
Tardieu nün riyasetinde olarak Fran mazsa iki memleket arasında
sız heyeti öbür gün Londraya gide- k" 'k d' .. eb . k' f 
cekmiş. Bu heyetin konferansta takip 1 1 ı tısa ı munas at ın ışa -
edeceği gaye pek tabii olarak bundan tan mahrum kalacaktır. Fakat 
evvelki heyetin müdafa ettiğinden İtalya hükfuneti Romanyadan 
başka bir şey olmıyacaktır. gelecek mısır, petrol, kereste, 

Londradaki Fransız sefiri gerçi yemiş gibi mevat ha'kkında Ro
konferansta murahhas olarak bulu: manya a müsaade eder bir va-
nuyorsa da başmurahhas olacak sala- . Y 
hiyettar birisile hariciye nazırının ora :myet almıştır. 
da bulunmaması Fransız matbuatın
da hayli üzüntü tevlit etti. 

Pariste kabine teşkiline uğraşılır
ken Londrada da hususi mükaiemeler 
cereyan edip duruyor. Bir taraftan 
konferansın tehir edildiği ilan olu
nurken diğer taraftan da hususi gö
rüşüp konuşmaların- bilhassa İngi
liz ve Amerika baş murahhasları ara 
sında-devaıru asabi Fransızları kuş 
kullandırıyor .. 

lnglltert!de 

Hatry'nin 
ortağı 

İtalyaya kaçarken 
kaç para gotürdü '? 

• 

Londradan yazılıyor: - Son 
aylarda bütün Londrayi meş
gul eden meşhurHatry meselesi 

nin neticesi u
,,utulmuştur Bir 
çok ziyanlara se 
bep olan müflis 
Haıhry ile arka
daşları ağır ce
zalara uğramış
tır. Fakat bu tür 
1ü türlü işlere 
giren Hatrye
nin İngiliz ceza 
mahkemesinden 
kurtulan bir ar-

H atry ıkadaşı vardı ki, 
bu adam Gialdini namında biri
dir. Gialdini işlerin fenalaştığı
nı anlar anlamaz daha evvel 
İtalyaya gitmiştir. 

Gialdininin celbi için İngilte
re hUkfuneti İtalyaya müraca
at etmiş, fakat buna Roımadan 
roet cevabı gelmiştir. Gialdini
nin giderken 500,000 Lngiliz lı· 
rasma yakın para götürdüğü 

söyleniyor. 

Ticaret ve sanayi 

LONDRA, 2. A. A. - Yeni 
Briıtanya ittiılıadı fırkası miies
sisi Rotıheıımer, bir makalesin
de vaktile ticaret ve s:\nayide 
birinci mevkii tutan İngiltere
nin bugün üçüncü geldiğini bu 
gidişle çok geçmeden dördiin
cülüğe düşeceğini, bu hale niha 
yet vermek zamanının çoktan 
gelmiş bulunduğunu yazarak 
diyor ki: yeni fırka iktidara ge 
çeceği zaman ilk düşüncesi ti
caret ve sanayiin ihyası olacak 
tır. 

Bir Alman transatlantığı 
LONDRA, 2. A. A. - Avru 

pa namındaki Alman transat
lantiğinin tecrübelerinde saat
te 27 milden fazla sürat elde e
dilmi~tir. 

Romanya ticaret nazırı mua
hedenin a~tiınden memnun ol-

, 

M. Musso/lnı 

makla ıberaber şu beyanatta bu
lunmaktan kendini alamamış

tır: 

- A vrıupanın bugünkü iktı

sadi vaziyetinde bazı devletle
rin sırf !kendi ihtıiyaçlarmı ken
di istilı.salatile temine matuf 
hareıketleri müsait bir vaziyet 
vi.icude geıtıimıiyor. Avrupanm 
.aanayi memleketleri unutma
malı ki, Avrupada dokuz ziraat 
memleketi vardır. Eğer sanayi 
memleketleri, ziraat memleket 
!erine mtihtaç olmrya<:aklarını 

zannediyorlaıısa ziraat memle
ketled de nihayet sanayi mem
leketi olmak yolunu tutacak
lardı:r. Bunda da Avrupantn ik
tısadi i<stikrarı zarar görecek
tir. 

lapan yada 

Sansiir kalkmıyor 

LONDRA, 2. A. A. - Ma
dritten Daily Mail'e bildirili
yor: Hükumet, yeni intihabat 
yaptııımamağa ve sansörü kal
dırmamağa karar verilmiştir. 

Darülfünun işleri 

PARİS, 2. A. A. - Beynel
milel darülfünunlar konfedera
syonu reisi M. Saulim İspanya 
da son zamanlarda olup biten 
vak'alar ve darülfünunların va
ziyeti hakkında tahkikat yap
mak üzre Madri1:'e gitmiştir. 

1\ııl<arada .7tiplıeli bir yaııgJJı 
ANKARA, 3. (Telefonla) - Dün gece Tahtakalede Hasan 

Rasim isminde bicinin dükkanında çıkan yangın, içindeki mal
ların sigortalı olması yüzünden şüpheli görülmüştür. Polis ve 
adliyenin hakkında tahkikat yaptığı ıbu yangında 4 dükkan 
yanmıştır. 

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

1\merika<la () ınil)' Oıı ı\'sız 
LONDRA, 3. A. A. - Nevyorktan Daily Mail'e bildirildi

ğine göre Ameırikadaki işsizlerin miktarını takriben altı milyon 
raddesinde talmıin eden ayandan Brookhart bunlara derhal tev
zi edilmek üzre kongreden yüz milyon dolarlık bir tahsisat ta
lep eylemiştir. 

Büyük harl>e nasıl girdik -( Birinci sahifeden mabat ) 

almalarını istiyorlarmış; fakat geçindikleri,, ittihatçıların doğ 
maatteessüf, 1912 Teşriniev- rudan doğruya müzakere teklif 
velinin ortalarında başlıyan terini reddediyorlar. 
Balkan harbi bir kaç hafta için 1913 iptidalarında Rusya hu
de Osmanlı ordusunun bezime. kumeti tarafından, İstanbul se
ti ile neticelenmiştir. Lond- fareti tercümanının adına nis
rada büyük devletlerin nezareti betle, (Mandelstam) projesi 
altında toplanan sulh konferan ünvanile ileri sürülen bir teklife 
sında Balkanlılar İstanbul ka- göre bütün şark vilayetlerimi
pılarına kadar, bütün Rumeli- zin birleştirilmesi ve Avrupanın 
yi istedikleri vakit harpten ev muvafakatile tayin olunacak 
vel "netice ne olura olsun ista- bir valinin idaresine verilerek 
tüko değişmez, diyen devlet-! Rusya hudutlarında bir ikinci 
ler o kararlarını keenlemyekün "Şarki Rumeli,, vücude getiril
addettiklerinden sulh müzake- mesi teklif olunuyor, ki Osman 
resi bir aralık kesilmiştir; fa- h idaresinden filen ayrılacak 
kat Kamil Paşa kabinesi 1913 böyle bir parçanın Rus çarları
başlangıcında ( İnos - Midye) nın saltanatına ilavesinin bir za 
hattını kabule muvafakat et- man meselesinden başka bir 
mek üzere iken kanunusaninin şey olmıyacağı bedihi! 
yirmi üçünde ittihatçılar Ba?ıa Uzun uzadıya müzakereler
aliyi basarakKamil Paşa. kabıne den sonra ve biraz da Almanya 
sini istifaya mecbur etmışl~r v~ nın yardımile bu proje biraz ha 
Mahmut Şevket Paşa k~bınesı fifletiliyor. Sait Halim Paşanın 
ile hükfuneti tekrar el.lenne al- 8 Şubat 1914 te Ruslarla imza 
mışlardır ve harp yemden baş- lamağa mecbur kaldığı itilafna 
lamıştır. me ile şark vilayetlerinin iki 

Enver Beyin Çatalca hattın- mıntakaya ayrılması, her mınta 
dan ilerlemek, Gelibolu taraf~- kaya küçük devletler tabaasın 
da denizden asker dökerek bır dan birer umumi müfettiş tayi
çevirmehareketi yapmak gibi te ni ve hıristıyanlar - bütün vi -
şebbüsleri felaketle neticendi- !ayetlerde ekalliyette oldukları 
ği gibi 6 Martta Yarıya ve 26 halde - umumi meclis azalıkla 
Martta da Edime düşmüştür. rında, idari ve adli memuriyet
Bunun üzerine 16 Nisanda Bul terde, ônzıbat kuvvetleri teşki -
garlarla tekrar mütareke yapıl latında yarı yarıya bulunma,ları 
mış ve ikinci bir Londra konfe- gibi pek ağır şartlar kabul olu
ransında İnos - Midye hattını nuyor . 
hudut olarak kabul eden bir Bu müzakereler esnasında(Bit 
sulh mukaddematı imzalanmış lis) taraflarında Kürt reislerin 
tır. Fakat Bulgarların bu vazi- den bazıları kıyam ediyorlar.Bu 
yetten istifade ederek Paşaelin- hareketin, ilk önce, Ermenilere 
deki kuvvetlerini çekip Haziran verilmesi mutasavver imtiyaz. 
sonunda müttefikleri Sırplılara lar aleyhinde olduğu zannolu
ve Yunanlılara taarruz etmeleri nuyorsa da bir aralık Bitlis şeh 
üzerine bu defa Balkanlılar ara rine girmeğe muvaffak olan a
sında ikinci bir Balkan harbi siler, Ermenilere teminat :veri
başlamış ve Bulgarların mağlO.- yorlar, reislerinin Rus konsolo
biyetile neticelenmiştir. su ile bile sıkı münasebette bu-

Tam o sırada Mahmut Şey- lunduğu görülüyor. Hatta kıya 
ket Paşanın katli üzerine sada- mm bastırılması üzerine içlerin
rete getirilen Sait Halim Paşa den biri Rus konsoloshanesine 
kabinesi fırsattan istifade ileÇa iltica ediyor; (Sazanof) Rus 
talca hattında beklemekte olan konsolosunu değiştirmeğe mec
orduya ileri emrini vererek tem bur kalıyor. 
muz ortalarında Edirneyi istir- Evelce İngiltereden müfettiş-
dat etmiştir. ler istenilmiş ve talebimiz kabul 

Talat Paşanın hatıratına göre edilmişken biraz sonra Rusya
bu hareketimize en ziyade İn- nın hatırı için İngiltere hariciyo 
giltere ve Frans~ _itiraz etmi~- nazırı sözünü geri alıyor. 
!er. İngiltere hancıye nazın Sır Nihayet 8 Şubat itilafı muci
(Edvard Grey) "İstanbul~ _da bince İsveçli (Hof) ve Dani
kaybedersiniz" Fransa hancıye markalı (Vestnel) Beyler, uh
nazırı M. Pişon "Londra mua- delerine bala rütbesi tevcih o
hedesini bozmayın mahvolursu lunarak ve başlarına birer fes· 
nuz,, demişler, Rusya onlar ka- giydirilerek müfettişliklere ta-
dar şiddet göstermemiş. yin olunuyorlar. 

Hakikat tarnamile Talat Pa- 914 baharında ittihat ve terak 
şanın dediği gibi değilse de mer ki hükUmetinin; başındaki gai
humun söylediklerini tashih i- leler bunlardan ibaret değil. 
çin burada vakit sarfetmeğe lü Şarki Trakyanın istirdadın-
zum yoktur. dan sonra, düşman işgali esna-

Hasılı Balkan harbinin ikinci sında müslümanlara tecavüz e
safhası İstanbul kapılarına ka- den yerli Bulgarlar ve R~lar 
dar şarki Trakyayı almak isti- hicrete mecbur kalıyorlar. Bıraz 
yen Bulgarlardan Edimenin ve sonra bu hareket Garbi Anad.olu 
Mericin sağ cihetinde Dimeto- sahillerindeki Rumlara da sıra
ka ha valisinin geri alınmasıle yet ediyor.Hükfunet bu ya?ancı 
neticelenmiştir. [İstanbul mua unsurların orad~n çıkı~ g~~.e
hedesi 29 Ey!Ul 1913]. !erini memleketın emruy~tı ı~ın 

Balkan harbinin ferdasında faydalı buluyor. Bunun uzenne 
vaziyet büsbütün fenalaşıyor. Fener patrikhanesi ya~~aray~ 
Ruslar Ermenileri ele alarak kopartıyor, bermutat kılıselen 
şark vilayetalerinde ıslahat me kapatarak Garp alemini hexeca 
selesini ortaya çıkarıyorlar. Er na getirmeğe çalışıyor; tabıı V, e 
meni ihtilal komiteleri İstanbul nizelos ta işe karışıyor, Yunaıııs 
patrikhanesi ile beraber calış- tanla mü~ase~atımız son dere
mağa başlıyor. (Ecimyazın) ka cede gergınleşıyor. 
thogikosluğu vasıtasile ve tabii (Devamı var) 
Rusyaıun teşvikile bir Nubar ·~~·· 
Paşa heyeti teşkil edilerek Av- Gandi ultlmatomu 
rupada siyasi teşebbüslere ve verdi 
propagandaya girişiliyor. Bu LONDRA, 3 (A.A.) - Gan· 
faaliyeti el altından, Rusyanın di itaatsizlik mücadelesine baş· 
Paris sefiri (İzwolsky) idare lamadan evvel son bir tedbir ol· 
ediyor Ermeni komitecileri Rus mak üzre Hint umumi valisine 
yadan talimat aldıklarını gizle- b!r ültimatom göndermiştir. 
meğe bile hacet görmüyorlar. Gandi bunun kabulü için seki• 
O zamana kadar "kardeş gibi e:ünlük bir mühlet vermiştir. 
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için hususi 
söyleniyor. 

Ticareti bahriye filOmuzu inkişaf ettirmek 
vapur şirketlerini birleştirmek icap ettiği 
Ticaret filomuzu inkişaf Fuhuşla cidal Üç ayda Talak mı? Bayram nasıl geçiyor'? 
ettirmek İÇİn ne yapmalı? Evler hodbehot p k ·· d ·-------o er yüzun en Aksarayın şekerci sokağını gidip te 

taharri edllemigecek Yakalanan geçimsizlik 
\ 7 apur şirketleri 
tf•,rhit edilmeli .. 

kaçakçılar 
bir görmeli, neler var, neler!. 

e harici seferler 
tertip edilmeli .. 

Fuhuşla miicadele talimat
namesine llliı•e edilen madde 

---- --
Şişlinin tanınmış aile
leri arasında merak .. 

Bir çok eşya miisll- · 
Dahiliye vekaleti tarafından Altıncı hukuk mahkemesinin 

hazırlaıunakta olan fuhuşla dere edilmiştir önünü kibar ve şık gıyimli bir 
muc-dele talimatn~rrıe it. kala'1alık Kaplam ştı. Bu kala-
mühim bir ma<lde iHive edıl- --~ balık meyar ında Şişlı'nin en ta 
mi tir. Tal natnam nin 18 in M h J'f ·1 nınm aııeleri bulunıyordu. Da-

n te ı vı ayetlerde son üç va, altıncı h..ı uk m hkemesin-

s ci maddesini teşk'l eclecek olan ay icinde v·ıku ul k 'k alahiyettar bir zatın ' a 1 acn cı ı de her gün brulen ve d.nlenen 
bu madd~ şudur: ~vak ~lan ha ckmcia h · t stik talak (lava< ı ıd c 1 F a• 

n1fıhim beyanatı ı "Talimatnamede isaret olu- yan mıştır. bu davanı:..ı ılıger dava.arda 1 

__ nan bütıin noktalar takip ve Ut 1 Bu istJ.ti'>f ge go e. G' m•işa- farkı h m al~kadarlarm lstan ı 
. . . . . bik edilirken her seyden ve! n~, Hakkar•, Kar ., · ~rsehir, bulun kıbar bır ıı lem ne mensup 

Deniz tıcaretimiz, gerek naklıy~t ve ger~ .ge:nılen~ızın ı gözetilmesi, mazbut ve masun Yoz ,at v·ı::y + er.nde k cakçı- olma ı v~ ta!ak taıeb ne ~ebep 
adedi c1;11ctıle mucibi m~nuni:l'.et bır. terak.kı ve ınkı•af ~os~er- bulundurulması lazllT'g~~en. ci- i !ık vak'aları o'man tır. olan ha.dısenın ay· m dk ·at o-
lllektedır. Zaman zaman tıcaretı bahrıyemzın ~aha _fazla •ı:kışa- het, vatandaşların ve Turkıye- , . • luş~ ıdı. 
fa ın_a~har olınası için ne gibi çar~lere tevessul edilmek ı.az.ırı;-- de Türk kanunlarını~ h~ma~e- ı' 60 vılaye;te v;.ıl·Jbul~n ~a- Müşteki şirketlerden birinde 
!:eldığı mevzubaıhs olmalota ve alakadarla~, ~u hu~us;a.kı .fık'.r sinde bulunan ecnebılerın bur- c;akçılık vak a .f~ller·nden yuz-. memur ve Osmanlı 'mparator
Ve mütalealarmı izhar etmektedirler. Denız ucaretı.mızın ınkı- riyet ve haysiyetidir. . ?e do~san sek:zı derdest edil- luğu Divanı Harp reislerinden 
afı hakkında, alakadar bir zat şu izahatı vennektedır: . 

1 
h . 'kiı d'l · \ ıp adl.ıyeye verılmiştir. Mfü:ade- ·bir paşanm damadıdır. 

Bınaena ey ırtı P e .1 m~ş re edılen şyadan mühimleri i . • · 

bir cürüm olmadnkça, hıç _hır ŞU1'lardır. ı Mumaıleyh zevcesının sabah 
kimsenin hürriyet ve hususıye l lara kadar salonlarda poker o-

İstanbul da bayramdan en çok 
olanlar kimler? .. 

memnun ·ı 

- «Vapurcularımız, memle
kette iş mevcut olmadığından, 
ış Yapamadıklarından ve zarar
da olduklarından bahsediyor
~r. Arada, Seyrisefain idaresi
~ın, ?eniz ticaretinin inkişafın-

Şirketlerin birleşmesile kuv
vetli bir sermaye vücut bula
caktır. Bu ta:kdirde, ecnebi li
manlarına d~ sefer tanzim edi
leıbilecekti'f. Bu seferlere elve
rişli ve ecnebi vapurlarile re 
kabet edebilecek derecede ge
miler alınabilecektir. 

tine, haysiyet ve namusuna ve _ 18,206,744 varak sigara ka-ıynamasındanmüşte~j?~r.?ava
meskeninin masuniyetine te- gıdı, 14,457 kılo tütün, 6..970. cı mahkemeye verdıgı ıstıdasın 
cavüz ve iz'aç mana ve mahiye- ~ilo ar.ap, _2_ adet kamyon, 2102: da ~ak'ayı şöyle hikaye etmek- Deliye her gün bayram dedik yram ..• Biletçi bileti kesip Kl 

tinde hic; bir harekette bulunul . ıskambıl kagıdı. , tedır: !erine baümayın. Bayramda, a- çük yolcunun eline tutuşturdu' 
ması ketumiyet ve mahremi- 1 Hükumet kaçak 1 k .1 'd . -Hanım sabahlara kadar po- kıllıların yaptığı çılgınlık deli- tan sonra: 
yete 'azami dikkat ve itina la- detli miica<ıAle etmceıkıt dı'er şı - ! ker oynamakta ve bu oyuna kar leri pek geride bırakır. Başta S b 1 d d d' b 

e ı · · b" b' · · duy b 1 • k , - en unu a a e ı en ge zımdır Kanuni şerait haricinde ...... _ _ şı gayrı ta ıı ır ıncızap - o ayram gezme erı, o apı ka- h .. .. .. -
her ki~ tarafından olursa ol- maktadır .. Poker .~ptilası o~adar pı dolaşıp her uğradığı yerde: ne oş gorurum. 
sun ev basmak sureti kat'~yede (;le hif 8 bı•deSİ fazla~ır kı~ bu yuzden evını .ve ~vuç dol~su seker yemek~er .• oj Şehzadebaşı, hıncabın . Sine 
menedilmeli, mütecasirlerı der- Y çoçugu~u ıhma! etmektedır. ~llah nıce senelere yetıştır- malarda pınl pırıl ilanlar .. Ba-

a. bır engel teşkil ettiği iddia 
~nılınektedir. Seyrisefainin ha
~z Olduğu bazı imtiyazatın bu 

1 
~randa bir amil olduğu söy
enılmektedir. Benim, kanaatı

tııa nazaran hic bir memleket, 
~~iyazlı vapur idarelerinden 
lllustağını kalamaz. Gayri me
~ul şirketlerin mükaddCTatına 

Harici seferler, ticareti bah
riyemizin inkişafı için pek fe
yzli bir yol olacaktır." ............... hai kanunun hükmü yerine ae Halbukı ben bundan zevk alını- sın!,, duaları, o taraf taraf kuru ı11e heyetleri m. " B 'k' t , evk evlilik 1 1 kl ı ararsınız, varye- t 

tirilmek üzre mahkemeye tes- yorum. u ı ı zı z an sa ınca ar, o bütün sene ya te .. t . . 'k' f 11 "anakkale i h d · k" · , mı ıs ersınız musı ı ası arı 

ağlı olan sefainle iktifa et
trıeıı.:, memleketin selameti na
trıına muvafık değildir. Bina
tııaJeyh, idarenin, kaldırılması 
d~Unülemez. · 

Araşııracak olursak, ticareti 
ba.iuiyemizin ademi inkişafın
~. başlı<:a amilleriın şunlar ol
duğu görülür: 

M. Oökloziyer 
dün M. Vayt 
ile görüştü 

Ecnebi deylnlar vaklllerl 
beynımerta•I 

Ankareye gidiyorlar -Evvela: mevcut vapurlarımız 
Sahillerimizde yapılacak itlere 
töre fazladır. Zaten, llle'Vcudi- Evvelki akşam tehrimlze ge 
Yetinden bahsedilen rekabet len Düyunu umumiye meclisi 
bu Yüzdendir. Saniyen; sefa!- azasından Fransız dayinler ve
nin işletme umuru yanlış cere- kili M. Dökloziyer Tokatlıyan 
Yan etmektedil\ Vapur arma- oteline inmiftir. 
~rlerl, vai·~ müdrik bir pro 
kt'anı tikip etmemektedirler. M. Dökloziyer dün sabah, Dü
'l'icareti behriyenin inkiplı i- yunu umumiye meclisi reisi 
Çin, evvelcede düşünilldUğü gi- M. Vayti ziyaret etmiftlr. 

~i, vapurcularm birle;tmesidir. Bu uzun miilikatta Ankara-
u takdirde milli denız serma- 1 k' la k te 

y . 
1 

ak da hükumet e va ı o ca -
Cltıız biT yere top anın su- 1 · "rü 

tetil k 
1
. b' kemmiyet mas ve bol'çlar mese esı go -

e uvvet ı ır M Döklozi M 
t""kil edec-•~ı·r Bu suretle, ih şülmiifttb". · yer, : 
·• .,... · 'l b' l'kte b ram ertesı tiyacllllız olan bli "k vo mun- Vayt a ır ~ . ay. . . 

ta Y':1
1 

Imak Ankaraya gıdeceklennı ve hil-
ıanı yollu gemı ~ a · · b' 

tııürnk" lab'l ... .....:r Bunlar- kumetle temaslarından ıyı ıı 
un o ı ec""'" · 1 . .. 'd' d oldu 

dan başka, reka:bet te ortadan netice ~lacagı ~ı ın e • 
kaıı..~.- 1 kt g·unu soylemiştır. 

-"9 o aca ır. 

Balıkhanenin rıhtımı 

\ılıav•·t lıır rıiıuuı ırı~a~ına 
karnr veriln1i~tir 

--
Bugün balıkhanenin bir rıh 

tınıı yoktur. İskelesi de geçen 
tneki fırtınalarda denizin di
.1ni bulduğundan şimdi bu va-

llife i · i m törü · A 

maktadır. Bu hali ortada~ ~-a~
dırmak için balıkhan~ ~u~ur 

t . bir rıhtım inşası ıçın kara 
ye ı . k 1 .1 ·.,,..ı·r Rıhtım ve ıs e e ven mı'1. · 
miinakaşaya konmuştur. 

lim edilmelidir. °)' n n en ayatının . ~~amma ım _an ver- y~ gezenlerın, arabalara, otomo . ' . . . 

Yüksek 
memektedır . bıllere kurulup semt semt dolaşımı d_ın.lemek hevesındesınız? a 

Fuhşu takip vesilesile nüfuz ı H b ı d b ır ve vazifei memuriyetini suiis- t i Müşteki iddiasını isbat için mala.;ı, o meyhaneleri~, bi~aha- epsmı u çatının ~ tın a U-

timal eden memurun derhal eli epes ne dikilecek mahkemeye iki şahit getirmiş- nelerın, kıraathanelenn agız a- lursunuz. Sonra nedır o sokak 

d k t
.
1 

ğıza doluşu bütün bunlar bay- başlarının hali? Adım başında 
işten çektirilir ve hakkın a a · ld · • ı · H e 
nu

ni takiıbatta bulunulur. Abid I Davacının bu şahitlerine mu ramın g: ı~i~e a amet.. erse bir sergi: u 

Vali Beyefendilerin emir ve 
mürakabeleri altında bulunan 
idare ve inzibat teşekıkül ve 
kuvvetlerine, kanun ve nizam
lenn kendilerine bahşettiği sa 
l&hlyetlere tevfikan hareket ve 
faaliyete girerek fuhşun men'i
ne mütevecciıh olan bu direktif 
ler dairesinde icrayi mesai ve 
faaliyet bu}'urmaları ve icraat 
safha ve neticelerinden Vek~le 
ti haberdar eunelerini rica ede-

eg Türk sanatklJrl•rı kabil Hanımın vekili de Şi~linin ne oldugu gıbı bayram bu sene _Ne alı san 1. 1 
kl 

~ d .. .. · · b' · b' .. rü ıl r yer ı ma ı. . ço- 1 
yapaca •r yüksek ailelerinden yedi Hanı- e uç gun. ıçın ızı ır su ç - rap kıravat, mendil. . . 1 

mefendinin ismini mahkemeye gınl~r.halınde bul~u. F~kat •. ne . . . . . 
bildirerek müdafaa şahidi ola- dersınız şu kadenn cılvesıne ~memaların birınde ıtışm 

Dün, saat 17 de Güze un'at- rak dinlenilmelerini istedi ve İ- ki, bu seneki bayramı biz iş ba- tepışme, kakışma. ve. vuruşma ı 
lar akademisin.in 48 inci ııenei lave etti. ı;mda geçiriyoruz ve asıl garibi f~s~ından nasılsa ıçerı girebilen 
devriyesi münasebetile talebe · . . iş başında geçen bir bayramın bırıne: 
tarafından çaylı bir müsamere .- ":Su. l~~tl.er Hanımın ıd- da kendine mahsus bir zevki ol - Hani bilet? diye sordular. 
verilmiştir. dıa edıldiğı gıbı sa~ahlara k~- duğuna kendimizi inandırmağa Dedi ki: 

.. . . dar poker oynamadıgmı ve ~il- çalışıyoruz. - Biz kendi arzumuzla gir. 
Musamerede mektebin eskı kemmel bir aile kadını oldugu- * "' "' medik ki, bilet alalım. . . 1 

mezunları ve bir çok davetli ha- na şehadet edeceklerdir" dedi. Sabahleyin daha gözümün kaka sokt ı d .. l · d'k ,tc 
zır bulunmuştur. .. .. . . .. .. u ar a oy e gır ı . 

Mahkeme poker yuzunden a- çapağını sılmeden bır gumbur- 1· d h k h d . 
Ö" ·-· , .. . - .. t" çer e er es emen e hİl'-

rim. . . . ~r~ndıgımız.e g~r~, şehıt- !evlenen bu talak. ~avasına ıyı u: . birinin kucag· mda oturu _ _.. 
n I' miJd/· .. /yell lıklerı ımar cemıyetımn teşeb- bir netice vermek ıçın tarafeyne - Davulcu geld1 ! Şişman bi M da ba- Y-.. u. s 
rO ıS •. bü ·ı . d" .. "l Ç ak gü "hl t r a m gınyor· sı e, ın~ası. uş~n.u en an - anlalffi&k üzre 15 n mu e Çok geçmeden bir dandan, • 

tatbikata hazırlandı kal~ harbı abıdesın~n Y.ap.ılması verdi. daha. . Fakat bu sefer çalinan - Zo, patladım .. Az ileri çe-
Polis müdürlüğü, mücadele fa~lıyet sahasına, gı~'.ştır. Bu Bayram ertesi altıncı hukuk davul değil, bizim kapı: kilirsin? 

tal!matnamesının tatbikatına abıde Çanakkale de Turk kah- bu şayanı dikkat davaya devam Ç" .. ld' 1 - Ne yapalım Madam, sıkıs 
ramanlığını gösterecek bir aza- edecektir. - opçu ge 1 

· tınyorlar. 
a ..... mek için bilhassa ikinci şu- t "k ı· ett l Ç" "d b k . bek . .,.,. me ve mu emme ıy e o acak opçu en sonra e çı, çı- _ İyı' diyorsun a go"zum" . T ~ 
benin ahliki kısmını faaliye- tı Ab'd h d .. · ...... r. ı e, er yer en gorülebil den sonra postacı, daha sonra kin kan kısmına bu k d · 
te geçirmiştir. Beyoğlunda ve mesi maksadile, Çanakkale'nin Yıldızdaki sucu, bakkalın çırağı ve en s.on- yet künah de'"ldir? a ar ezı-
lstanbulda ne kadar gizli u- en yüksek bir tepesine rekzedi- ra aırı mahalle komşuları bırer .,. 
mumhane var8a hepsi birer bi- lecektir. Abide, büyük bir SÜ- e-fil.ya birer düştüler. Evdekilerin işi Etrafına dönerek gizlice ila-
rer tesbit edilmektedir. tun altında bir makber, bir de V ne? Cevap veredursunlar. Ben ve etti: 

Bu suretle hazırlanacak liste hitabet kürsüsünü ihtiva etmek _ ..-- hele kendimi dısarı atayım de- - Ayakları da biloorsun ile 
Dahiliye V ekiıletine gönderile tedir. Abideyi Türk san'atkar - dim. gibi kokoor ... 
:ektir. lan yapacaktır.Bunun için Türk {;!imdiye kadar 90 Sokağa çıkar çıkmaz bir eski 

san'atkarları arasında bir müsa. V dost, yakama yapı~tı: * • 
Veıkfılet bunlar hakkında na- bin ~ 

1ıı muamele yapılmak lfızım baka açılmıştır. Müsabakanın - Efendim, idiniz sait olsun. 
Bayramı gelmeli de asıl burad 

görmeli: Adile, sanile şek rd sokag 
bu ... Tek atlı bırıçkalara dolmup 
biner gibi kurulmuş bir alay çocuk ... 
Ortada sürücüler, dört dönüyorlar: 

Teleceğini bildirecektir. şekli tesbit edilmiştir. San'at- liralık eşya satıldı 
' karlara iki ay mühlet verilecek. 

-~ .... ....- -
- Sizin de mübarek olsun •.. 

diyip işi kısa kestim. Fakat kö
şeyi dönerken bir tanıdık daha: Polis ~kinci şube zabitai ah- tir. En iyi şekli bulan san'atka-

1akiyesinin tuttuğu istatistik ra mi.jkafat verilmesi kararlaş. 
ve kayıtlara nal~zaran, lanBeyo-- tırılmıştır. İkinci ticaret mahkemesince - Daha nice nice ... 
T!unda hali fa ıyette o ve iflasına karar verilen Yıldız ku Ne diyeceksin? Sarılıp öpuş. 

tük. Caddeye çıktıgım zaman 
geniş bir nefes alabi'ldim. Etra
fıındaki insanlara bakıyorum, 
hepsi de karınca kaderince giyi
nip kuşanmışlar. Yamalı çorap
lı boyacı çocukları bile sırtları
na birer temiz mintan olsun ge
çirmişler. 

- Haydi ckispires geldi ... 
- Çimendifer gibi gidiyor. 

;lması melhuz bulunan giz~i ev Alakadarlar, Türk san'atkar marlıanesi sabık müsteciri M. 
lerin 200 den fazlası hırı1stıya~ !arının bu işi mükemmelen ha Maryosera hakkındaki iflas ma 
ıe 50 kaıdarı Türk kadın arın ı- şarabileceklerini kuvetle söyle- sası faaliyeti devam etmekte-
laresindedir. mektedirler. dir. Büro Maryoseraya ait olup 

Hıristiyan randevuculan i- Akademi talebesi tarafından Yıldızda bulunan eşyayı aleni 
·inde hemen ecnebi tebaası bu yapılan, Şam'daki şehit Türk bir müzayede halinle satmış
unan hiç kimse kalmamıştır. tayyarecileri abidesi, Tayyare tır. Satış muam lesine 15 gün

Cemiyeti tarafından kabul edil- denberi devam ettiği halde he-
Bunlar peyderpey hudut ha- miştir. Abidenin rekzine müsa. nüz nihayet hulmamıstır. Bu

icine çıkarılmışlardır. Y almz ade için hariciye vekaleti vasi- güne kadar satıştan 90 bin lira 
ıali hazırda birkaç ecnebi ran- tasile yapılacak siyasi teşebbü- }'i mütecaviz bir para elde e
\evucunun Beyoğlunda muhte- sün neticesi beklenilmektedir. dilmiştir. Halbuki Maryosera
. if yerlerde saklandıkları anla- 1111111 ı ııırıı ı: ı ,1 •ıııı ı ı ı 'll"lllıııııııııw 1111 nın 900 bin liradan çok fazla 
ıldığmdan, ehemmiyetle takip ağır ceza mahkemesine VL·rile- borcu vardır. Bir taraftan büro 
•ri polis merkezlerine bildiril- ceklerdir. müzayede neticesini altrken 

·1 iştir. Dahiliye vekaleti bu gibi u- diğer taraftan M. Maryosera i
Bunlar da meydana çıktıktan mumhanelerin faaliyetlerine le Şehremaneti arasındaki fera 
onra, derhal polis müdürlüğü- miisamaha eden memurları bu gatname üzerinde tetkikatta 
·e celbedilecekler ve 15 gün cürümleri sabrt olduğu takdir- bulunmaktadır. İflas masası bu 
.ırfında huduttan · dişarı 'çık- de def'hal kayıtlarının terkini tetkikatı neticesinde icaıp eder
ıaları kendilerine tebliğ oluna cihetine gidilmesini kararlastı- se mahkemeye müracaat ede-
aktır. rılmıstır. rek bu feragatnamenin feshini 

Bunlardan maada Türk ran- Vekaletin talimatnamesi cid talep edecektir. M. Maryosera-
' evucuları arasında da miiste- di surette tatbik edildiği takJir nın kat'i vaziyeti bayramı ta-
1iren randevuculuk eclenlel' de de müsmir neticeler vereceği k.ip eden ilk hafta zarfmrla rn-
cza kanunu ahkamı mı:ıcibincc muha·kkaktır. ayyün edecektir. 

' 

- Yok mu karakaçana binen? 
İskelet haline gelmiş beygirler 

üstünde mahalle -dclikanlılan, dolu 
dizgin önümden geçiyorlar,düdük llt 
türcnler bir tarafta. macun yiyenler 
bir tarafta. . . kayık salıncaklarda 
rüzgar gibi uçanlar bir tarafta .. 

Eşek koşulmut arabanın başında 
bir adam avaz avaz bağırıyor: 

Yeşil, kırmızı, sarı, renk renk - Ccrrahpapya ı oo para .. ltit 
kasketler altında masum ve te- medim demeyin, daha bir kişilik yer 
miz çocuk yüzleri. . . Hepsinde kaldı. Arada sokak üstü bayramlaıpna 
bir telfış: sahneleri: 

- Ali Mehmetli gördün mü? - Allah bilir bugün ai•c gelecek· 
tik. Ne iyi tesadüf. 

- İhsan!. . Hasaru gördüm 
.. ? - Oğlum. öpaene Harumnenin e-

mu. !ini .. 
Bayazıt meydanında yaşlı bir _ Anne ben lacivert ,eker iatc

kadın, önünde tin tin giden yav- rim ! 
rusuna, elindeki takunyaları - Duuuuullut !. .• 
göstererek bağırıyor: - Haniya macuncu gidiyor .. 

- Ule İrbam, iyah kapların Bayram. görülüyor ki, bu sene d 
bemberbat olıcak.. Gel de aha her sene olduğu gibi Şehzadcbaşı ik 
şunları gey ule. . Aksarayın şekerci sokağına ve Şebtt· 

d 
. mininin Saray meydanına ıeldi ..., 

Tramvay a şeytan bakışlı hır h Jd "'-· "bi bil-"""-'-
uk k d k 

.. .. gene ersene O U5u gı ,. wlUCIDl 

çoc , on o tore, gulerek: varı yoğu pahaına trilçlllderi 11evin· 

- Hos görüver. . Bugün ba- dirdi. iL 1. 

1 



"Asrın Umdesı "Milliyet" tir. 

l ı\1ART l 930 
iDAREHANE - Ankara cadde,;i 
ı. 100 Telgraf adresi: Milliyet, lı
ıbul 

Telefon numaraları: 
lstanbul 3911, 3912, 3913 

L ABONE ÜCRETLER! 

aylıgı 

.. .. 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruş 800 kuruş 
750 .. 1400 .. 

1400 " 2700 .. 

l 
ı iA.t Gelen evrak geri verilmez 
·;ı ~irriddeti geçen nushalar 10 kuruştur. 

ı b · Gazete ve matbaaya ait işler için 
1 .1 müdüriyete müracaat edilir. 

ı· Gazetemiz ilanların mes'uliyetini 
d kabul etmez. 
ut=====================ıı 

·n BUGÜNKÜ HAVA. 
7 iş llün haıareı en çok O en az 

1 
: derece idi. llugün hava kısmen 

0~apalı, rüzıir lodos esecektir. n""=====================11 

.ı. MART- 1-93., 

ancak yirmi beş direm ya yeni
yor ya yenmiyor. Kimsenin aki
deye rağbet ettiği yok! dedi. 

Bir cömertlik vak' ası 

Me!le~liler müsabakası 

Yeni tedbirler 
Naklederler: Tek ayaklı bir Mektepliler müsabakası 42 

fakır iki ayal:lı bir zenginden inci hafta 3 üncülüğünü Darü~
bir çift eski ayakkabı istemiş. şafaka Lisesinden 257 Fethi St1-
Zengin şu cevabı vermrş: zai Bey kazanmıştır. Yazısı şu

(Birinci sahifeden mabat) 

Amanullah Hz. bir muharri-

1 

rimize atideki beyanatta bulun
muştur: 

- Türkiyede gördüğüm mi
safirperverlikten çok memnu
num ve müteşekkirim. İstanbul 
da geçirdiğim günler zarfında 
çok nezaket gösteren vali vekili 
beyefendiye de müteşekkirim. 

- İyi ama senin ayağın tek. dur: 
· Memleketim hakkında Paris Bir çift ayakkabı ~ıyemezsin, .. . " .. 

iyisi mi ayakkaplar bende kal-
1 

Hukumet, geç~n haf~a TurK ve Londradan alınan bazı ha
sın daha iyi ı , parasıru koruma namıle çok berlerin yanlış olduğunu anla

. , mühim bir kanun koyda: Bun- drm ve en doğru haberleri bura. 
Her sene b~yramlarda Hılal- dan sonra par "hh t da aldım. 

h b
.. .. 1 b 1 b amızın sı a ve 

a mer utun stan u mat ua- selametine doku a ll k · 
tının cömertliğine güvenerek nun ezeli kel n .ne .er tnuk Afganistanda işler, benim çiz 
gazete cıkarrr ve ötekiler susar_ tır H .. k' etepçesıdıi~e vu

1
r.u ac~k·' diğim ve istediğim program da-

, B d, ·k· · b" , · ·f · u um , ştm ma ı ve ı hlı"nde yu··ru··yor Zaten maksa 
aı. un an ı 1 cıns ıçare ıstı a- d. h d k" b . -
d d d . B" · · H"J'l" hm d trsa 1 sa a a ı uhranı kaldır- drmız memlekete hizmettir. 

e e er ı. ınsı ı a ıa er en m k · · k ··h· db" ı 1 her gün medet uman meçhul ve m~c~~~:~uI:~uyımor.t~,·ııl~ı epra~ Ben Afganistaanda on sene şah 
d · • f ı k d d" • · d si emellerden uzak olarak çalış 
aımı e e ze e, ıgerı sene e ramrzı koruma kanunu mevkii 

ancak üç gün dinlenen gazeteci. meriyete girerek tatbikat saha- trm. 
Akşam refikimiz bu sene tek sında ciddi tesirini gösterdi.. Nadir han da ayni programla 
ayaklı fakıre cevap veren zen- çalışıyor. Muvaffakiyetler te-
gin tavrile: "Hilaliahmer az kar Bir taraftan da milli paramı- menni ederim. Memleketi kim 
ediyor, biz çok ziyan ediyoruz. zı korumak hususunda Borsa olursa olsun ileri götürürse 
Ben bu işten caydım! dedi .. Bu nizamnamesinin ehemmiyetle memnun olurum. Hükumdarlık 
tavr şık ve civanmerdane mi- tatbikine !üzüm görülen ve pa- ta gözüm yoktur. Artık ümit e-

Galatasara yın balosu 111111:::::::::::::~~ Yarın 

Galatasaray klubü tarafın- §§ M E L E K 
ak;anıdan ıtib:ırcn 

dan bayramın birinci gecesi :: 
Türkuvaz salonlarında verilen :: 
balo çok parlak ve kibar olmuş, :: 
şehrin maruf ailelerinin de işti- :: 
rakile sabaha kadar eğlenilmiş- :: 
tir. ~S 

SiPAHİ OCAGINDA 
Bugün Sipahi ocağında yeni 

idare heyeti intihabı yapılacak
tır. 

Toprak yüzünden 

•• •• •• .. .. .. 
•• .. •• .. 
•• •• •• .. 
•• .. 
•• •• .. .. 
•• •• •• •• 

iki hüyük ve müstesna filn1 birden 

rRATERDE BiR CE~E 
hayatı hakikiye s.1hııc:lerini mu:;avver his=-r ve mue:"sir dnı n 

ÇILGIN GENÇLiK 
KLARA BOY un . en ~ayanı ~ayret tonıerlisi 

iiiıııııııııııı ..... •........... , ..... l kr iki film Par:ıınounc 

----- ---·--·- - --- ·"·sın • wr .... ·-· --· .... ···· ···· ............ --··· 

-_ .. _ .. .... ... 
• ... . 
• • • . 

Taksimde arabacı Haşimle 
İsmail bir toprak meselesin
den kavgıa. etmişler Hasim taş 
la İsmaili başından yaralamış
tır. 

JI!'!•..-..,, ... .., .... ..,,,.._ .............. ..,,,.,...,,...,.j..-u ...... ,,.,.__.._ .-....... _ ... ..,.._ ..... - ...,H.O-.,."' 
Bı.td"l ınuzta ip kalpler.. Bütün mu3~zcp uh:ar .. ~ ! 

Kızıltoprakta yangın BARBARA "-ENYf' ~~~enlGLEN TR)'ON ı 
tarafından su_rcli fevhlddedc tenrnl edilen 

B 1 C R A N 
filmini giırerek müreselli olahllirler 

Per;owlıc ak~amı ; :\1 .\ .1 1 K S 1 N ~; l\1 \ S 1 .'\ D .\ , 

Krzıltoprakta Kayış dağı 
caddesinde Sami Mollanın 
evinden yangın çrkmışsada 
etrafa sirayet etmt"den söndü l .:rr--r~~:-:rr:rrrsr:::ıil 11 rr.~;;~z:r: .. ~ ...... ~·::~ .. ~~:~~ ·--· 
rülmüştür. 

OPEriA 
A'\ITA PAJ 

u ç A N D o 
f,J.\"Cft'O; s~:SLI 

ve 

• 
SiNEMASINDA BUGÜN 
H.\1\10\ 

N A 
\ ~; süzı.C 

'\(}\ \H() nun temsil •lli,lcri 

M A sesli ve şarkılı filinı 
11.\ \ Allh!YHI 

' ' 
1 ~~IJ dır? bilmem, fakat muktesidane ramızın istikrarına hadim ola-; derim ki vaziyet daha iyi olacak 

'

; g.u .... LEK-"!i,i ·'·~ olduğu muhakkaktır. Vaktile cak olan acil tedbirler ittihaz tır. Allah yeni bir tehEkeden 
_.. _, görürdüm, bizim evlerde limo- edildi. Buna dair olan (1 numa- muhafaza etsin. 

ı, :O Şeker mes'elesi nu sıkarlar fakat kabuğunu at- ra~.r kararnaı:ıe) heyeti vekilece Perşembe günü İtalyaya gidi C:X::::C~ ALEM() ı\ R SİN E\IASIN DA .. ~ - ~ ~ 8 T l l K -
k ·, mazlar, mangal kenarı ovarlar - nıuzakere edılerek Reisicümhur yorum Ya t k İstanbula ~ 

d B d 1 l 1 H . . . 1 . zın e rar B . f .. b t. 1 . 1 1 1 , Ik Ben şekeri severim, hele ba- r.. ayranı aça ıştrrr an gaze z. nın tastıkıne iktiran etti. gelerek hükumet tarafından lfıt ayranu ş~n ıııunase e ı e zeng prot,r~nl , 
'. '-'•m "ekerine bayılırım. Yalnız teciler mangal kenarı ovulan li- · · f d"l T b · ŞEYH ABDULLAH' KOHEN K v,l,LJ (l ı l\L\' \ 11 111t1Ltı·":,.'1 c. ~:\ ı·:LI--; ı .,.. " mon kabuğuna nekadar benzer!,. _Bu kararname ıle, kambıyo e ı en ara yadaki köşkte aı- ~' 
,~r re,·n·ı:.oBktaayrvaarmkşi,ekoneruı· hs~~de~~~a~~ FELEK ı ı~~ıl.'.açları, yani ihtiyaç listesi, lem ile birlikte sıcak mevsimde Şark ha) atını ınu- Deniz han1an1larında{( -- ".·ır"mtıı111t fılmı·lır--

hukumet tarafından temin ve i- ikamet edeceğim. Roma yazın r • • 

vınan insan kaç tane yemeli-

1 
öare edilecektir. Paramızı ko- çok sıcak oluuğu ıçin :is,·içreye Sa\ ver büyük filiın Gayet gulunçlü komedi 1-ır 

a". Bunun adet, terbiye ve sih- Kulak ml!JB/lrl ruma kanununun hükumete ver gitmek niyetinde ·c'iın. Fakat ıo kı<ını 1 8 kı-ım ELttA~R~ •k~ı':El\\ASI 
1 . dt noktasından haddi nedir? dig· i bu büyük sala'hı"yet, pek Tarabyada kalmag· ı tercih et- .\\ rıca ıki kısımlık komik ( 

20 · 1 'fam~rnen sıi lü ikinci ,.e 
-.ı. nl::Dostlarım benim şeker sev- C yakında tatbikat sahasında te- tim ve köşkü çok beğenJim. kısımlık üç buyük filim birlikte () \lm,,ıca 
:ı,ı rığimi bildikleri için alel'ekser anımız... sirini gösterecektir. Daha şim- -- --. - ......_ • Bayramda p;uııduzkri ı, 3 1.2, 6 da gece 9,.10 . 1 .ı ..00 SENi S l:VDiM 

\ le<erliğl yanıma bırakır ve: . . .. 'ı diden piyasa, hükumetin aldığı . l'I ·~···~~·- ........ y-···-....... - -·. ·~····r·· .. ··r ....... ~r···· .. ··-··111 şahe>rile tasan-urun 'evkinde par-

·
' .. ' . in_ Yemiyorsunuz?! diye teş- Her sene Bayramda ıkı gun ·bu ciddi vaziyet yarşısında hat- J' J. lc'Atf'ı l. Jl} Z<'l "'--·:_-1--·-ff_k ____ I ···-··- ·h·--.1 •. ·-·----- •.• ------·"' lak mııv•ffaki~t• <r kazanmı·,·ıır. 

.. gazeteler çıkmaz. Gazeteler bu t h k t" . d . . . . h .. ı l ; 'ı " uva 8 0 mavonı tc zı • ı , ı-- federler. Eger yalnız olursam h kk H"l 'J" h . 1 ı are e mı egıştırmış ve u- 1 ve muvaffak '11anı takdir : ! ~lümc"ilc<i 
· if:a basa yerim, bir arkadaş ya· ~ · 1 1 a ıa mere vermış er- kfunetin azin ve iradesini kati- . . . . ıı i;ıe _ l i MADi KRiSTiAN 

t · ttıt ailemiz efradından biri re- dır: ~u Bayr~~· .Akşam g~ze- yetle tastik etmiştir. 
1

. (Bırıncı sahıfeden mabat) : 1 ll•mi;: Fılmde mevcut Turk.;e 
ı k t. d 1 1 . tesının ısrarı uzerıne ış aksı ol- /! 1 KJ"NG VİDOR ve Fransızca izahın filmin mc\· a ın e o ursam yarı on arın· y l'k' h" ı · · d · ,,·. . ' .. 1 du: Yani gazeteler çıktı ve Hi- 33 maddeden ibaret ol k unan em a ı sa ıp enne ıa e : ı zuunu ':.aıc aç•k olarak izah cttı-

. 1 ıdahalesı yarı da sıkılmak yu , . . . , • an a- d"l kt. S lt t portl i h 
A •. • • •• •• lalıahmerın çıkmasına ımkan . rarname gerek Borsa da g _, e ı ece ır. a ana pasa a . un "'" ~'heseri ~inden \imanca bilmıH:·lcr tıılc 

, •I nnden pek ıyı yıyemem. ~.utun kalmadı. Yalnız bu karar veri-' rekse lıu~un haricinde Tü;~ p: 1 rile gitmiş olan firari Rumlar ı bihakkın ınlııabilmekıedir 
"Şekerperveran tecrubem ' - T"" k" 1 . ki 1 H A L K r N 1 r)· z·ı l' I'()' Jl "' ··ı · . . '.'... . . !inceye kadar iş asıntrda idi: rasının kıymet;ne en ufak b" ur ıyeye avc et etmıyece er- l:\\eıc·: . . . · ., ""'·. 

tıcesınde elde ettıgım fıkır şu . k ı~ · dir. 1 ~·o~. Sırc1.cınan ve Kieman,ıınun 
:, nr. Ev sahipleri misafirin bir- - Kim çEkryor? Hilaliahmer 1 z~rar getırece olan. meselelerı 1 S v, S I' nutnkl.m. Sesli H•ıeıe; """'"' 

· ı ..n fazla şeker yemesini faka- mi, biz mi? bile .mevzmıbahsetı:nı.ş, ban~al~- Tevfik Klim il Bey ! I' şarkı ve gttorlarc 
ı ı:-;d f ı k · 1 rın ıhr<.cat tacıı lerının vazıyett • ız"I en az aya açmamasını ıs- Gazetelerde hemen herkes ' k b 1 1 

p nıu·11.zaın '· ınuhtcıem 
• ,. Şu halde ı'şı·n so··zu··m ona b" "b" . b d mura a e a tına a ınmıştır. a- Mübadı:le başmurahhasnnız ' filmın •"e 7.uu ' -
Şr. - • ırı ınne unu soruyor u . k . k . • . . • ·· ' · ··· ı 1 

. >arcası şöyle olur llk defa şe- H b" Ik" . k ramızın rymetıne arşı alınan Tevfık ~ ti Beyın evvelden,, 1 l 1 TEPEBAŞI GARDEN 
\ · er an ır evve ını na ze- b"' ··k 1ı· · ·r ı d k l' verdikleri zaman bir tane al d . b" . . ve uyu ır azımı ac ee en a mukarrer azimet tarihin; değiş- ' (Jnilcnüzdcki l'c··~embe ! il r 

en yenı ır rıvayet. rarnan1 k k · d .. ·· b" · k C · .. ·· A k ' 'ı ltk sonra ikinci ısrar üzerine . e, ço açı \e urust ır tırere uınartesı gunu n a- ! nkı•mındrn iıilıaren !ı 
~J 1 

. t~ne daha almak. . . - Çıkıyor· tabırle paramızın istikbali~i j raya gitmesi çok muhtc•neldir. I i A S R İ 
ı N 

1
.? B k .. h" - Çıkıyoruz • . • 5arsrlmaz miıeyy idelerle temın Tevfik Kamil B .. itılafnamenin l ı İ 

e yeme ı u ço mu ım - ç k etmiştir: f d · b d S İ " J•' '[ A D A ; ... Ev sahipleri şekerliğin ö- - ı ıyormuş... te erruatına arr azı meva ı i • ı , ~t ı 
\ine yerleştirdikleri mostralık - Çııkmıyormuşuz · • Hazırlanan (döviz talimat- M. Fokasla müzakere ve intac ! l 
lcum, kayısı şekerlemesi, ağır, - Çıkacakmışız. . namesi) de meseleyi daha çok edecektir. 1 ııı \11\me;<ılleri ... 1i 1 

~Jet badem ea:melerinin a~m·; _ Çtkmıyacakmışız... aydınlatacaktır. Bitarafları~ Ma~tın onunda ; f.l.f.A'.'IOR BOA\Ul\1A ·~ l'e jA\IES ML RR \ Y !il 
· ı ek hoş görme ler ç Ankaraya azımetlerı mukarrer 1 ---------7 .. --- ·-·-.. ·--·-·-··w··------. l !ı· sınıp z • un- Çıkmak mastarının bütün si- Artık paramızın istıkrarına' 1. - ...... -3& ........ _. ____ ., •• Z.~.S. 22.SZ ............... = .... ~Eil-
I • bunlardan ilci tanesi tabak - galarınr tarı"f etmekten dı'llerde d - b.. ··k d 1 1 - cır. 
, ı t11 eksildi mı, şekerlik yangın tüy bitti. Evvelki aksam hala 1 ogki~u uJ:'uk_a ımd arın aTtı dıı?.- -·- .. m.::::::J:~:::::::::::c:::n::::::. =======ü::::= 
' . . d.. E- h.b. , • nı mse ın ar e emez. eskilı : · C A z M U G A N '\.T [' S 1 

ınne oner .. ger ev sa 1 ı- dog"rubirha.beralamryarakme b" ·· ı · ı D · Tt'"ırl<ocagurıncla ll"Y- ' ' ' l'I 
h .. ·· k · · b" ır gun mese esı o an evlet " ı , 

O§ gorwne ıstıyorsanız ır rak içinde bekleştiğimiz sırada j B k d k ,. · · · ·· ' CHAN'l'El; u DE JAZ,Z, ~ badem hattA bir bergamat . . . . an ası a at 1 tesırını goste-, ) n · K d" . h .. .. arkadaşlardan ben ıçerı gıre-, rerek vaziyeti büsbütün ıslanl ranı aş 11a 
~··· e~ ınıze oş gorun- rek, dumanı üstünde son habe- ı' edecektir. · ·· ·· 

~k ıstersenız ezmeden vaz geç . erdi. . .. .. Dun dorttcn altıya kadar 
yiniz... rı v k ' işte, butun bu mukarrerat, Türkocağın<l:ı bayramlaşma ya-
Benim hesabi bir arkadaşım - ÇL ıyor · · . ' bu faaliyetler, iktısadi inkişafı- pılmış ve bütiın ocaklılar bu me 

·! •· Bayramdan evvel birlikte Ve «ne çı.kıyor?» sualıne şu, mızın bir delilidir. Hariçte ve rasimde hazır bulunmuslardır. 
.~ ·şekerci dlikkil.nına girdik. cevabı verdı: , dahilde paramızın emniyeti ale 
' 1 ~yram şekeri alacakmış. Göğ- - Canımız!... ' yhinde bethahane şayialar çıka 
1
1 nü gere gere: Kulak Misafiri ran iğrenç ağrzlar,hakikatin bu 

1 
-Bana yüz direm sade akide -- açıklığı karşısında kilitlenecek, 

Eski levazınıcı 
yapıyor? 

ne 

·ır .• dedi Ben sordum: OKUR YAZ,\R o fena nazarlar iktısadiyatımı. 
; j - Hani bayram şekeri alacak, TÜRK GENÇLERİi~E zın yarınki tecellileri karşısında Evvelki geceyi de Bristol o-
l ın? kamaşacak ve belki de kör ola- telinde geçiren eski levazımcı 

ı:·ı 1_ İşte alıyorum ya ı Mutedil ycvıui)·c ile birinci .;1111[ caktır. Hükumetin ittihaz ettiği İsmail Hakkı Paşa dün sabah 
.- Hepsi bu mu? dokumacı ycti;tirilmck iizr.:: bu yeni tedbirler. ithalat ve ih- bir taksi otomobilile Şişlideki 
i- Öyleya! Ben işin kolayını Balat'tıı racatr murakabe ederek paramı doktoruna gitmiş ve hastalığı 

i)ldum! İşte böyle yüz direm SÜR:EYY A PAŞA zın istikbalini emniyet altına ile meşgul olmuştur. İsmail 
a-ide alıp gelen gidene ikram aldığından, haftanın en mühim-! Hakkı Paşa bayramda ziyaret-
Jiyorum. Bütün bir bayramda '.\1ensucaı Fabrikasuıa müracaatları mi haberidir" çilerini atlatımrştrr. 

~~ııenin en muazzaın ve en kuv\·etli filınini i~itn1eğc ve 

giirmeğ• ha1.ırlanınız 

~lümesslli : <\ L . J O L S O N 
---- --··--·· ---····--·. rr·---a-··-··-;;:ç-.ı= 
w...,... .............. _._ .................................. ~........ ---... ....... a..-__ .... J& .... e ... _ss 

lttihadı Milli 
Türk sigorta şirketi 

Barik ve hayat üzeı·ine sigorta ınuaınelesi 
icra eyleriz. Sigortaları halk için ıni.isait 

şeraiti havidir 
l\1erkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanındadır 
,\rlltPsi lnıltııını.ayarı şehirlerde aceılte aı'c'\•ı 11·t\ 1

• ı tı · 
Telefon: Beyoğlu - 2003 .. 

H•ıd: p.ştc c Rov 1 ı ıı f •ın ) üa 

GİRL REVÜSÜ 

NAND{S \ALET Hl 

-
parlak ınuva.fı ıkı\ etleri 

temamcn yenı prvgt.aın. 

Banka Koınınerçiyale 
İtalyananın heyeti idaresi önü
müzdeki 29 Martta içtima ede
cek olan hissedaran heyeti umu 
miyesine 500 Liret kıymeti iti
bariyesini ve l.450 Liret kıyme
ti hakikiyesini haiz olan beher 
hisse senedine 65 Liret diddant 
tevziini teklif edeceği gibi 560 
milyon lirete baliğ olmuş olan 
ihtiyat akçasına 20 milyon liret 
ilavesini ve halen 580 milyon 
olduğu anlaşılmıştır. Ve fazla 
olarak senei atiye bilançosuna 
28 milyon liret devir ve naklini 
teklif edecektir. 

-- ---
~- "Millig-et,,i;, edebi romanı: 2S Nusret kadehi işaret eder.;ız- Ve bir havyarlı sandüviç aıa-:-- - Monşer bil'birimize yaban- - Bu sefer öyle. olmaz azi- verim. Ahmet Saımi bana ge-

rak ilave etti: er gi;bi konuşuyoruz. Şurada zim, ,bak Cevdet Bey bizim ya- çenlerde bu işten bahsederken: .' ı _ kaldırdı: 
., ,; /1 -lr!I çı • /J -İçelim, içelim .. gazetecile-

·1;~_·fl 
5 
&:fllı~JllL o.uMAJFP • ~ et fl 1 rin nerelerden para vurdukla-

~ ~~ 11!':!:1 ~ U rını bana mı anlatacaksın ya-
r hu! 

ı • Sedat Ali, 'bir Jambon parça-
~

1 
Bürhan Cahil Hep içtiler. 

. r Meb'us Nusret Bey arkadaş- tı Sedat Ali Bey böyle içkili a- sınr çiğnerken kendini müdafaa 
, ı nnın ellerini sıktı, boş kalan lemlere pek bayıldığmr, hele i- etti: 
'; erine oturdu: çinde kadın olursa keyfine do- - Ne parası monşer memle-
l~ - Geleli epey oldu, dışarda yamadığım söliyordu. ket ungin olmalı, hummalı 
.,:ıiyük salonda bir tanıdık ya- Nusret Bey lakırdıya karıştı: kazançlar olmalı, büyük mali 
ıaladı. _İyi yaşamak için iyi iş yap işler, teşebbüsler olmalı ki, ga-

ı lı - Tıraşa tuttu değil mi? mak, iyi kazanmak ister, siz ga- zetecilere de hisse çıksın. 
, c - Tıraş degil, perdah .. Kur- zeteciler allah vel'Sİn, gazete Nusret Bey işi tavına g~tir-
' illuncıya kadar ne çektim.. değıil banknot basıyorsunuz. mıştı: 

- Simdi ele su kadehteki ra- s d' A· ı· . . k ........ d. - CFkan fırsatlardan olan " ak ı e at ı ıtıraz etme ı.,,.,.. ı . - . . . • 
1 'ıIYI çek b a ım · Ok d d _ .1 ilah" b. ışlerden ıstıfade edıyorsunuz 

Ü y ki - a ar egı va ı, ız- 1 

1 ı c kadeh kalktı. a aştı, d k' Tk k d · k" ya· 
, ııkırtladı ve boşaldı . , e ı gazetecı \ ~ ~ ar ~.erıl ı .. I - Ne işi monşer, iş nerede. 

, · Yüksek tavandaki avizenin i avrupakgazete erı; ~n gu~ ga ·.iş yapmak istiyenler gazeteci
( ·ütün lambaları yanmış bu mü- 1 z~.tedçıb?~ıyokrudz. a kat 0 arın !eri fisebilillah kullanmak isti-

ef [ b
. k yuz e ırı a ar o uyanımız 1 !eli so ray-a beyaz 1r ışı se- k B" (J !) t .b. yor ar. 

döküyor, büyük salondaki yo · ır .
1 
uma '

1 
ma en gı ı Cevdet Bey güldü: 

1üzikanın sesi derin derin ge- satsam, m~ yon~r 0 .urum. - Mübaiağa ediyorsun a ca-
yor ve arkadaşlar gülüp ko- Nusre~ ey guldli'. mm. Büyük işler her zaman ol-
uşuyorlardı. - Ya ı~orular. Dedı Cevdet B. maz. Mesela şimdi bir şimen-:f Ziyafetin esasına ait mes'ele ,-: İlanlar gazetenin yalınız 

1 
di~er i~i. var. Bundan istifade 

\ ~ük bir fırsatla meydana çık- kagıt parasını tutar. edılebılır. 
' L 

- Bak, şimendifer işi dedim böyle işlerin etrafında laf söy- bancımrz değil, kardeşimiz, ca- "Bu meselede sen de varsın, 
de aklıma geldi. . Kuzum ı;e- liyecek, kendini gösterecek kaç nrmrz. Böyle işlerde ne kadar masraf bütçemizin başında se
çen gün meb'us Hidayetle bir kişi var . İşine göre adam, mem temiz harıelket ettiğini bilirsin, nin adın yazılı, ona göre hazır 
şeyden bahsediyordunuz . Şu lekıete göre iş . . . Amerikada hepimiz bu memleketin evlat- lan, dedi,, . Şimdi öyle bir vazi
şimendiferle beraber liman te- bir petrol trüst çıkıyor. Yalnız larryız. Çalışmak, kazanmak, yet var ki, yardan mı geçmrli 
sisatı işi de vaıınuş . Bunun aslı propağanda bütçesine beş mil- iyi yaşamak isteriz. Bunun için serden mi? 
çıktı mı? yon dolar kıoyabil~yor. Bir pa- de elele vermeliyiz. Öyle değil Nusret Bey güldü: 

Sedat Ali dudaklarını büktü: naıma kanalı meselesi oluyor, mi ama .. ha. İşte budur .. Şim- - Anlaşıldı, <ledi, mavi lıon-
- Bu öyle bir rivayet ki, bir şimali, cenübl bütün Amerika di bu işin başlamasına bak bir cuk hikayesi.. Fakat bu i~te 

türlü resmi ağızlardan çıkmauı. gazetelerinden başka İngiliz, hafta kaldı. abbaphkla beraber menfaat te 
Fakat o kadar çok söyleniyor Fransız gazeteleri bile çöpleni- - Sen Cevdetin grubunu trr- düşünülür. Ahmet Sami sana 
ki . yor. Bizde böyle iş nerede mon- viç eder bir iki yazı yazarsın, 

1

. miktar tayin etti mi? 
_ Çok söyleniyor, fakat ne- şer .. Kırk yılda bir şimendifer bu grubun şimdiye kadar yap- - Hayır . 

reden çıkıyor malum değil! işi çıkacak da... tığı işlerin ne kadar temiz ve - Sen bu işte kendine ne ka-
Nusret Bey: Ve gülerek ilave etti: muntazam olduğunu söylersin. dar bir hisse çıkar diye tahmin 
_ Pekte meçhul değil, dedi. - Bu işi başaran dostlar da Cevdet sana bir iki vesika verir. edersin . 

Büyük işlerin etrafında büyük bir şey hazırlıyacak. Fakat ka- İnşallah bu işte onun lehine ne- Sedat Ali geni~ bir te!Jessüm 
dedikodular olur. Hele rekabet bahat bizde? İşi hep dostlukla, ticelenir. Ha •. nasıl. Böyle , le gözlerini kırptı: 
kuvvetli olursa! Ahmet Sami aıhpaplıkla, vatan perverlikle değil mi monşer. - Monşer öyle şey ~oruyor-
bu iş için_ az mı çal~ıyor? karşılıyoruz. . Memlekete fai- Sedat Ali düşünüyordu: sun ki, verecegiın cevap bir 

Sedat Ali: deli bir iş oldu mu, hemen can - Ne o, dedi, Nusret Bey, dostun ya kalbini kırar. Yahut 
- Çalışmazsa ayıp, dedi. ve gönülden müdahiline başlı- öteki taraf seni bağladı mı? benim safderunluğuma hiik· 

Böyle iş her zaman çıkmaz. yoruz .. Bu kadar safiyane ga- Sedat Ali kadehini yarılıya- mettirir. 
Nusret Bey kadehini kaldı- zetecilik dünyanın hic; bir ye- rak cevap verdi: - Öyle düşünme ... Farzet 

rara:k güldü: rinde görülmemiştir. _Öyle garip vaziyet ki, ki, ne Cevdet, ne Ahmet Sami 
- Seninle nasıl anlaştı, şunu Gülüyorlardı. Nusret Bey monşer, iki taraf ta can cigeı dostun değiller<lir. Ve sen yazı 

söyle bakalım. ciddi görünmege çalışarak ce- dostum . Cevdeti hasıl sever- yazarak, prop<ığanda yaparak 
Sedat Ali gülüyordu: vap verdi: sem, Ahmet Samiyi de öyle se- (Bitmedi) 
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Aınel'ikada muhtefeln bL· 
mektep binuı 

Ya bunların 
evlen işi 

1 e ~·et yerde eı:1ıekle kadın cv
lı ltır. Fuat her yerde evlen
e~ l:ıaş!q. başka . . Mamafih 

1al~ba bötörı insanlar da evlen-

1 
ı· ege blly!!k ıbir eıhemıniyııt ver 

l~t~ bir duygu var. Her yerde 
u~·· 1 li~un denilen §eyin elden ge -
gı kadar ınuhteşcvn olması 

lt7niy<lr. A-&yanın Mal.aıga ha
aıısindeki yerlilerin düğür:ı.• 

- :etdikieri ehemmiyetten uıı:wı 
1 ~a.drya bahseden bir lng ille: 
eyYahı ibakınız mı diyorı 

- . «Avrupa medeniyeti oraya 
r ltayeı: e1ııneden evvel Malaye 
t li~~~.iç.in izdi ,·aç hi<,ı bir zam.an 
O ~ gonuı meselesi olamazdı. 
n "lenecek kadın ve erkek ak
t bası, ana - babası tarafından 
n ilsıı istenlvoMa öyle evlenir
a /di . Fakat bugün Malayalı 

1 
ır .kız istemediği eı'.keğe zorla 
~.tıleınez . Malayada düğün 
lınleroe devam eder ve niha

!et gelin ile güvey süslü bir 
- htın üzerine oturtularak so-

~aklarda teşhir edilir ve böyle-
' te merasim bitımiş olur. 

~esimde Malayada bir dü
İinde gelin ve güveyin nasıl 

- ~ir edildiğini gösteriyor. 
"""==-- -
I~ 

"" • 

1 

Evlenen ve evlen
m3..,1eıı orensesler 

.. , {~ 

• • 

"~ bir çok hll- ' du. ün<tan ..,.el dı 
knmdar ailelerine men- Norveç veliaht! de mu 
sap prenıesler var ki tantan lzdivacile bekA• 
bili kocaya varmamış- prensler zllmresindeu ay-
lardır. !llr çok ta prens rıldı. Fakat Norveç hü-
vudır id jıj!4 beklrchr. kümdar ailesine mensup 
M ... .IA - ln,fln v•l.iahti bir hayli prenses var ki 
yuı otı.ııbet oldulu hal- benr.ı evlenmiş değiller-
cı. b4Ja e"leıı.aıfyw. Hal- dir. Resimlerde lngiliz 
bulıi kendlndea kllçOk veliahtioin kardeşile re-
olan btraderien owlidir. fikası, Norveç veliahti 
Heınfire•I de çokter, va- aldığı İsveçli prensesten 
Jiıle 61muştur. Avrupalı başka İngiliz veliahtinin 
prenıu!er içinde son hemşiresile kızı, henüz 
ıı:amaelarda vaktini ge· evlenmemiş olan Nor-
ç.lrmeden evlenen bir veçli prensesler görlll-
f'e2ı ft.al}'.ı vellalıtl ol- _ --. ---~ .... ~m;;.;e;;;.kt;;;e;;d;;;ir,;,· ====== 

Amerikadan Avrupaya gelen daktılo kızların işi kolay değil 

L-ondra bahri konferansına halde az para almadıklarını teı:ıcimleri tarafından 
gelen Amerika heyetinin refa- söylemeğe lüzum yoktur· Fa- şeyleri hep makine ile 
katinde bir kaç ta kadın vardır. kat göPdükleri iş hiç kolay de- çekıen bu hanLtlllardır. 
Bu hanımlaıılı.eyetin da'kti1o me ğHdir. Çünkü Amerika heyeti- için de geceli güdüzlü 
murlarıdır. Bu memurların her nin müşavirleri, katipleri, mü- rette çalışıyorlannış . 

l 
ı 

yazılan 

temize 
Bunun 
bir su-

-~~~·~~ ---==-================·=============-= -·-· 

i 
Amerika Reisicümhuru mektepliler arasında •. 

mektepleri gezmek, çocukların j huru bır mektebin neşeli, gürül .<\ bu ciddiy t hiç bir zaman ço-
merikıı Rei>icumhuı·u M. 

o 1 dostu olmasına mani 
()"er cok ciddi bir adamdır. cuk arın 

- · · t' M Hoover 
~ ~ k d'.. . ·a· F k 1 · kil etmeınış ır. . ,o r,ev ıgı şey ışı ır. a at .eş · 

sporlarını seyretmek hususunda 

1 

t .. 1 .. t 1 b . d .... 1 .. L· b' fı t k az u u a e esı arasm a goru u. 
aıç ır rsa açırm . 

Resimde Amerikan Reisicum yor. · 

t 
,ı 

lngillz veliahti deniz mabudunun berberi 
İngiliz velia<htinin Afrika se

yahati münasebetile İngiliz ga
zetelerinde hayli yazılar var. 

Prenısin vapurla uzun süren 

seyahati esnasında bir de garip 

eğlence tertip edilmiştir. Eski 
esatire göre denizlerin N eptü
ne diye bir mabudu vardır. Nep 
tune için vapurda merasim ya
pılmış ve prens, deniz malbudu
nun saray- becl>eri rolünü ala-

Afrikadaki korkunç 
maymunlar! 

Biz bunların çocukları mıyız ? 

Meşhur İngiliz alimi Tho- mak doğru olamaz . Pmfesör 
mas Huxleyin torunu ve büyük Huxley insanların aşağı cins
baıbası gübi bir alim olan genç ten hayvanattan tekamül ile 
Julian Huxley ahiren Afrikada bu hale geld>klerini iddia ile 
Kongoda Goril denilen kor- Gorillerin yaşayışında insan 
kunç maymunlar !hakkında tet- cinsiyetine ibenzeyen cihetler 
ki•kat yaparak İngiltereye dön- olduğunu söylüyor . Mesela 
müş . Bu 'korkunç hayvanın, in- yaşlı bir Goril cemiyetin reisi
sanların büyük babası olup ol- dir, bu hayvanlar hele aç iken 
madığuu burada tetkike kalkış- çok vahşi imişler ... 

Amerikanın meşhur zengini 
Rockefeller ilk defa 

tayyareye bindi ! 

rak elindeki kocaman bir ustu
ra ile diğer yolcuları traş et
miştir . Prens resimde beyaz 

beııber kıyafetile yandan görü

lüyor. 

Romadaki Amerik, 
sefirinin zevcesi 

muhteşem kıyafetile 

Amerikalılar demokrat bir 
millettir . Fakat clebdc '.le o-ös-. ~ 

terılecek yerde de hic bir ihti-
şamdan geri kalmazla~. Meselfı 
geçenlerde İtalya veliahti ile 
BelçLka kralının kızı icin Ro
mada yapılan parlak diigünün 
tafsilatını karilerine anlatmak
ta, Amerika gazeteleri Avnıpa
daki arkadaşlanndan hiç geri 
kalmadılar . Roma düğününde 
pek ziyade nazarı dikkati cel
beden bir şey de Amerika sefi
rinin zevcesinin giydiği muhte
şem elbise ve baııındaki kıymet 
li taç olmuştur . 

Resmimiz bunu gösteriyor . 

TAYYARE KAZASI 

BİZERTE, 2 (A.A.) - İçin
de iki zabit bir küçük zabit bu
lunan bir deniz tayyaresi yap
mağa çıktığı bir devir seyahati 
esnasında denize inmeğe mec
bur olmuş ve Şubatın 28 inde 
ortadan kaybolmuştur. 

Ruslarla Almanlar ara.~ıııdcı 
gizli muahede yok 

MOSKOV A, 2. A. A. - S:ı.· 
Iahiyettar mahafilın beyanatı
na nazaran, bir Alman gau · ~
sinde güya Scvyetlerle Alma
nya arasında 1929 da bir gizli, 
muahede aktedildiği hakkında 
intişar eden iddia tamamen a
sılsızdır. 

;esimde gördüğünüz ihtiyar\ Amerikanın meşhur 

Rockefeller (Rokfcller)dir. Ya
şı çok ileride olan bu milyarlar 
sahibi adam hala çalışmaktan 

zevk alıyor, daima mühim te
şebbüslerin başına geçiyor. Ge
çenlel'de bu ihtiyar zengin ilk 
defa r: .ı-ak tayyareye binmiş
tir. Bu resimde A Merikalı mil
yarder tayyarerlen indikt~n 

sonra tayyarenin sahiplerine bi 
rer hatıra olarak cil birer ufak 
para verirken almmıst r. İhti
yar zenginin bir avucunda ufak 
paraları ne kadar sıkı srkıya 

zengini muhafaza ettiği de anlaşılıyor. 
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[ __ M_iL_L_tY_E_T_IN--ŞE1_H_i_R __ HA_B_E_R_L_E_R_t_] 
Emanette 

Fenni ahırlar 
Miiteferrlk H. 

Maden kan unu 

Poliste 

Bir kadın dün yandı 
1 • • • i • 1 

.11.• .1.- r ... . ..,, ... ı ... 

j. :~ıP,ınleketiıııizde mevcut olmasına 
.~· J f 1 • rağın_en bir se~e.de . 

l ·tltı ınılvon lıralık derı ıthal ettık 

lnek ahırları Ema
netçe teftiş edilecek 

Madenciler Birliği 
tarafından 

.ikmal edildi .. 

Vilayette 

iskan işi 
Işklinı adi işleri 

ikmal edildi 

etekleri ate9 alını~ Züleyha H. ın 
vücudunun 

l 1 l J iye 

30 

muhtelif yerlerinden yanmıştır İnekçll~re verilen m/Jhlet Haziran sonunda laklin işi 
ay sonunda bitiyor "Türkiye Madenciler Birliği,, hafiyen bitlrilec".k.llr 

Yapılan bir istatistiğe naza- 1tönbeki 33! bin liralık kakao ve .1 k 1 d · Kasmıpaşada Camii Kebirjzinosuna müşteri sifatile gelen 
. l ınmemleketimizdebirçokha· c .. ay,600binliralıkkibn'tve430 Ahırlanasn'bı'rşekle ifrag" namıeteşe kü e en cemıyet 1 k. • "d" l" - .. t f • d R. K' · ı · 

ra c müsmir faaliyete geçmiştir. . s an ~umı mu u; ugu e - mahallesinde Fınn sokagm a I tiştem, azım ve smet bır 
· \i ' 1 van yetiştirilmesine rağmen bin liralık incir ithal edilmiştir. için ahır sahiplerine verilmiş o- B' r ·· 1. · 'd • la fız ve temlık muamelatının ha- oturan bakkal Recep Efendinin aralık kavgaya · tutşmuşlar ve 

t er sene 1,5 milyon liralık ko- .. - . 'h . d ır ıgın mec ısı ı are aza - . k d k t'' j .... b 
B - -k k f b k lan mühlet bu ay nı aye~h ef rı: Edip Servet , Refik İsmail, zıranmb. s.o?

1
una . ~ ba.~ .. a Vı ~1ı;- 80 yaşındaki validesi Züleyha uır irlerile münazaa esnasında ~ '. un, 560 bin liralık inek hariç- uyu panıu a rı as ı biteceg-i cihetle önüınüzdekı a S . d ş k' R'fat Ka'mı·ı rette ıtırı mesını utun ı a- H . dün saat 11 de evde kimse ·bıçaklarını da çekerek hücuma 

" • T . d' lm k • . arıcaza e a ı r, ı , 1 k.d b· ıd · . . 
hü • m ürk\yeye itha l e . :_ . e te.- ı Sanayi ve Maadin Bankası ta zarfı~d~ ahırlar umur~ıı _bır Maksut, Haydar Beyler olup, yet e.r~ te .ı ~~ ı u:mıştı~'. • bulunmadığı bir esnada odasın- başlamışlard ır. 

ı A ır. Hayvanların verdıgı gıdaı_ umum müdürü hükiimetin yeni teftişe tabı tutulacak ve şımdıye Umumi katip te Sadreddin En-, Vı.layetı.mız: da~ul.ındekı 1s~a da oturmakta iken mangaldan Bu sırada Mu tafa isminde 
' L , .. ,, 

0

ddelerden de senede vasatı 1 "kt·sad, t ..ı..b"sle · etrafında kac'ar ne gı'bi tadilat vücude ge- ı B ' 1 m adı ışlerı bıtmıstır . Temlık sıçnyan bir kıvı cımla eteg· i tu- ı birisi dt:' bu kavg"tcıları 'lyırns 3 ,u, ·ı 200 b ı· 1 k · h J' 1 1 ~ou u rı ver eycur. d J 'k d 1 
4~~ l mı :yon ın ıra ı ıt a at görüsmek üzre İstanbuldan tirdikk~ te~bi• .olunacakt!r. Şa: İlk teşebbüs olarak, Türkiye osya arının mı tan a aza mış tuşmuş ve yan n ığrı baslamış- P.a k lk•şmıSfla da lııçaklar IJ' 
700 , 1 11 apmakta_}rz: . . .•. Anıkaraya gitmiştir. yet ht:"nuz hiç hır tesıs:ıt ve tadı mac' nk ı'lin hayati bir mese- tır. t.,.. Bu vaziyetten fe'la ha' le ur- b rlerir t:' sa'lla'lM• vr Rü t 

n Memleketımızd~ .de yetıştı~ı Bu seyahatm bilhassa Adana !at vapM nırş o :ın ar varsa İ.'!.!P. JcJı olan mevLddı in•ilakiye iç;n D,,ltcrı!cırlrk memurlarınrn '·en ihtiyar !·ad ıın ferya<'ıı ~ Kazım M · tafa rala'l.T t 
eri: r lu: l~e ~l7r s-:n~_har.kten 4?l1 bı_n da vasi bir surette vücuda geti- !ara yen·dl"n te'Jl gat yapılarak buradan Ankaraya bir !•evet imtih •ı•l rı knmşu ·• M taf ı E. yeti~erek Agı ..ır tte ya ıan b;ı 
ı~ ~ ·" l( 'ıuımon, ldır ç6°50 Yb~mliı.ş elrık- rilecek olan pamuk müessese-\ ü- av daha tek ar bir mi.i"ılet ve gônderilmiitı.r. Lıı ney t, A'l.ka D f •i.;· 1 -'! üst" d n r elbi- c cmla p 1 !Pr t • fınria ı Re· 
aıt 1 

; \i z 
0 ~1~ bı.a 1 e 1 k kınb ~a ı !eri ile alakadar olduğu söylen- nlece~ ve bu müddetin hit~ rada, :ı;L vekil eti ve Ik r t, G ·en cuMa ~ • .!hu e tPrda•. } Ç• :arınır. ve su dök ~ k $Ör o ,'u h t ne i 

1 
• tı.ıl ı• Jar· 

t ~: , t ı m ' 00
1 

ral lak ad çe- ~ektedir. da da ~Ii atn me ·r' · •ııa n d1.a•iye v alet ;:i ile tc"T'., e lıkta te:ı etmek tıyen ,., .nu~ c'ıi'"'T'ege muva ·aı· c 1ml• •ur. dır 
es • t c.ıt; ve. ı om ra ı ata- . . . . . ~ kl . .. "!. ah d ,,. ··a il 1 ' r n Mu~alıa a .mtı 1aııarı Da j Fakat o ·am:·,na koda• z;·ıC'vba ''·a nı7. İ•me~ • c . Aynı zamanda ıktısat vekılı ayet etm en ı;om t rse ır ere..,, mu e e •ırıor r re- f k f 

1 
• - ı ~ · 

. : meyva ıt :ı. etme- tev•z. S k' B . .. d·- · 1.. 1 ka 1 •ır • ld . k' . .,r ' ur. on era 15 s'.oııuna F Tın vücudi hayli y"ln'Illş tah\ik ta b 

A ı ı; Ka ıve .tnalfıtrmız ser.eo.e va .. a ı; eyın goster _ıgı uzum rı pa 'aca t • • :,t:' 'ı• 'llevl ı ı a ılyc ı ı ı -t ·pı ıışu. ı'f.ıı ba ,a ımtıhanı ol •u- _,~'l h t 1 ld 1 
t ~ ' 1 k 5 ·ı k'l 4 5 uzerıne yakında vekıl Beyle Sa cıo .ısı c, n K. <r rı va .e - ıah "arınd<.n .tiiı:ıren tetkik mc tbıourı'ı'ua tast ah~ekyeı d"I. n 

ya'rnla.ıa~a'{ 

tı. 

10 «unde :!ı o vak'a ı ı tı' o a~~ 1 kmı yoşn ı .o hv~.; nayiye Maadin Bankası mudu- (}azi kot)riisü te t ılunt ugun.ı •eşrıh eyk niş e ılecektir. Netice bir haft<:ya • r ya ı e ı e e ı•. 
3,I yon ıra ı tır .. e ~er ~t a a r- rü Sadettin Be • bu hususta . · · 1 ti'. 

havı 1, . tz senede 61 mılyon kıloyu ve tk'k b 1 } k .. Ad li"ran ,, muteha sı~ı M. Pııu T" k' !er b ı: 1 k<.dar anlaşılacaktır. Bir karınan •olan Son O gün zarfında polis 
;yac,1~f1oc rdiğimız para da 13 miloyn t e 

1 a~dta ukluruna uzre. t a- n ın G.~i köprüsüne ait taııı:im nin b: ıf'~:~~e ;'.,ekiller ~k mudıriyetı ıst•hba atı tarafın· 
~ •1 rayı bulmaktadır Senev'ı ı 5 naya gı ece er ve son sıs em ·-· ı· ı t' ' · ' LABURATUVARLAR yakahındı dan kayded len 20C vaka var 
- '\ ll · · · · ' vesaitle teçhiz edilecek olan bii ettıgı proıe ge ır geme~ te " ' ranla yadedilecek, şahs '1 <;ok 1 

• ~ 1 ıılyon kılo kıymetınde 980 bın "k f b .k· 1 e \edilerek münakasaya konacak "amımi alaka göstenn slenlır Serin ve gıdai taı1arny t ya- Avukat Fent Eskenazi Be- dır. Bu'llarm 91 i hırsızlıktır. 
ı' • ilo çay getirtmekteyiz. ~u kal n1. anın esas arını vaz - tır. Mün::ıkasanır. bu ~ene net'. Simdı bu meseleyi gere!-- vek,:. ı bn laboratuvarlara mahsus . k . . .. Hrrsızlar•n kısmı azanu on· 
· • ı l. B d · ·h 1 k t ' 1 "ece ere ır. · ı k 1931 · d • ' · ı d' l' y~n enmesı matmazel Dore- dokuzu mustesna cıimıü me<:· ı t) ır en ı raç m em e e. ı o - cesı a ınaca tır. senesın e lctler ve gerek e birlik lazıll' b.~nunda şu şekılt e ta ı at ya- nın ha da b k , 

N~ "' 1 
• 1gumuz halde vasat i 6 mılyon P:ı muk la ra ra gvrh<>t 1 ins'lata başlanacak, köprü niha- geldig-i gibi takiı) ediyor. Yakın pılm ıştır. şı~ n gece !r ar"T'an- hut halinde yakalanmışlardır. 
':r 1 k d .. h l d v· . ' · ı . yola vak ası geçmış_t ır : 26 d d"kk' d t " "r a ı en ı t a e eriz. ~sı yet 1934 senesinde tamamı e da Birlik kat'i netice elde ede- Madde 1- Seriri ve gıdaı ta- Matmazel Döre Beyoğlunda kmev

17
en .ve .. ud .. ~l ~n ~ e, ~· 1 ;;y'r"lTl~larımrz var faka~ ı._5 _mıl- i Pa~uklarıı:ıızın Fraı:sada bitecek ve küşat resmi yapılacak ceıiine kanidir. Bu suretle ma- harriyat ve tahlilat yapılan ve S ok • 

1 
. er ıs s ı son uru muştur. 

ço . ı ·&·:m liralı~ ker~ste getırtınz. ı pek zıyade r~g~et . buldugu ve tır. denlerimizin ataletine en mü- masli teamıi ller aranılan bakte- amancı s agırH an .e~ıne gel , Otomobil ve tramvay kaza· 
ar< ı .~' Kiiğıt ıthalatımız da 4 mıl - yalnız Teşrınısanı za:.fında 1 Köprünün inşası için simdi- him amil olan ve cihan piyasa- 1 riyoloj i ve kimya laboratuvar- mekt~. ı~en meçhul ıkı ~ahsın lariyle yaralanan 13 kişi vardır . 
ur·. ı .kon 65 bin liralıktır. 1 Fransa ya 5000 balyayı ~ut~c~- den bir cok gruplar şehreınane- smda rekabet imkanını selbe- !arına dair 19 Mart 1927 tarih t edcavul zun e maruzl~al.~ışdve bu dördü ölmüşlerdir. 
azıı r t k · ı·· · · · · p k ·hı d'ld •· • . a amarmatmaze ınıçın e pa- G lOg" f d 

19 
h e t ı • ı _pe me.nsucat~ ve ıp .ıg ı ıçın vı~ amu ı t a . e ı ıg ı ıçı~ ti ne miiracaat et~~ğe başlamış- den bu dert deva bulmuş olacak >Je 992_n~m~r~ lı ~anunun l i_?cı ra bulunan gümüş çantasını 

5
. te'nhe 

6 
dun ~arkın a 

10
cerr 

n k \• \a .. nc.e ~ mılyon !ıra ver~y.oruz, Tıcaret :-e saııayı Odasına ge !ardır. Gruplar ıcınde Alman, tır. made.sınm. bı.rın. cı fık.rası aş.agı. b 
1 

k 
1 

d ın ı ar, enız azası, sa 
1 1 k d l l "matt baska gerek d - h 1 d 1 ce ren a ıp açmış ar ır. h 1 k 4 ı · haık et 3 ... i' : .un ~p ı v~ mensucatı ı~ın e · en ma u an . Fransız , Belçikalılar · vardır. Bundan başka, birliğin en da gôsterı l ıg ı veç ı e ta ı e- Mütecavizlerden Bekir yaka-

1 
oş u

1 
,k pko ıse 

3 
ar uk, d~. 

us( l• } mı iyon !ıra vermekt~yız. . j Fı;ansa~.a .'!e g~_rek İsveçt~ bu · Köprünün bedel i peşin olarak büyük zahi ri İktrsat vekili Şa- cli imiştir; . 
1 

A k d r um, ız açırma, çoc u 
1
: Son senelerde, sen~vı 800.bın l t1;1nan ~u~ük m.uessese sa?ıple- ı t ediye edileceği için bu gruplar kir B. Birliğ e yeni maden ka- (Fıkra 1 - Nüfus tezkeresı: anmış~ır.d r a aşı po · ş~ e a- şürme, 4 terkedilmiş çocuk va · 

.ı \ralı.k ~apka, ve 3,5 mıll:'on .Iır:ı- rı şehrımızdekı p_am?1' tli.ccar- ı tehalük gösteriyorlar. nunu projesini vermiş , birlik te, diploma, tabab7t ve şuaba~ı san ranma ta ır. kası olmuştur. 
~~k !astık memleket~ gı"1?ıştır. 1 ı~rının adreslerim ıstemışler- Emanet, vesaiti nakliyeden a- geçenlerde T icaret Odasında atlaı:nın .tarzı ıcrası~a daır .. ka- Feridivede kanlı arhede Polis 19 cerh vakasınında 
( iundan başka 330 bın lıralık dır. iman ıo para bedel ile senede yaptığı bir umumi içtimaında, n.un. ıle nı :lamı:amesınde munde . ~ . . faillerin i yakalamış ve evrakını 

~
'ı 250 bin lira varidat temin e<li- alt ı k i ş iden mürekkep bir mü- n.ç ı.~t~~as .vesıkaları hakkında- Fendıye<le Hasanakının ga- adliyeye tevdi etmiştir. . . , ' S yor. Köprünün inşasına başla- tehassıs heyete havale etmiştir. kı hukumlere muvafık olarak ~-

pı ip O r nıncıya kadar eldeki para bir bu Bu heyet, on beş günden be- l ınmış ves kalar veya suretlerı) 1 
:<ırı~ ·r • c;uk milyon liraya baliğ olacak- ri, c;ok mıuıtazam bir say ile, MUHASEBE/ 1 "Milliyet.~ İn eğlencelerl 
ar ; 

1
!110 •• •• kil mu•• hı" ffi 1 tır. Köprü bitinciye kadar bu muhtelif memleketler kanunla- UMUMlYE 
tl u g un maç ar para 3 milyon liraya çıkacaktır. rını mukayeseler yaparak tetki- l 2 $ 4 tS 6 7,.· ...,..;ı;...ııı-. f':-:"f"""'r.o:-T.:~ 

0 
! kini ikmal etmiştir. Şimdi, bu Muhasebei umumiye kanu-

c;t \..f ltfaivede ıslahat tetkik n'tijcesini, bir kaç güne nunda şu tadilat yapılmı ·tır: 
d \.ı1 G l B · } ' ~ · ( ' } İtfaiyeye verilmiş olan 100 kadar, yine Ticaret odasında ak Madde 1 - 26 Mayıs 1927 
.• l j:t . enç er ır ıgı - va atasara y bin lira tahsisat ile celbedilecek tedeceği bir umumi içtimada tarih ve 1050 numaralı muhase-

' k ·' C- F b h B · k itfaiye levazmıı ve itfaiyenn heyeti umumiyeye bildirip, ne- bei umumiye kanununun 92 inci , '1 '~ eıl er a çe - eşı taş tevsi ve ıslahı için yapılacak iş- tice~i lktısat vekaletine arzede maddesine aşağıdaki fıkra ilave 
• · ler hakkında Cemiyeti belediye cektır. olunmuştur. 

' ,'tr, Bugün Taksim Stadyomun-ı kararile Emanet heyeti fenniye- Diplonıasız mimarlar (C- Kavanini mahsusaya 
• ':l saat 14,30 da Fenerbahçe - Altın madalye since yapılmakta olan program müsteniden yapılacak işler i-

.. ? 1 :eşiktaş, 16 da da Galatasaray ikmal edilmiş ve Cemiyeti bele- Diplomasız mimarlann aka- çin verilmiş olan avanslar hiz-
·ı:.; \~inkara Gençler Birliği karşılaş diyeye aevkolunınu~tur. demide yapılmakta olan imti- metin ifa olunduğu sene bütçe-
ni..ı ı; .:aktardır. Bu programa Kadıköyünde hanların sonuncusu bitmiştir. sinde (eski seneler mahsubatı) 

': t. Küçük Kemalin inşa edilecek olan itfaiye garajı Bu defaki imtihana 16 talip iş- unvanile açılacak bir fasıldan 
~ı- ı İt, Beşiktaş'ın Galatasaray'la I , f. ile BakırköyUnde yapılacak su tirak etmiş ve bunlardan yalnız mahsup ve bu miktar tahsisat 

" ' . ~' :i defa berabue kahnasma mu ta tı ı.. deposunun krokileri de leffedil- ikisi kazanmıştır. olarak bütçeye ilave olunur. 
' ;ıbil Fenerbahçe'ye 5--0 yenil- Bu avanslar ait olduğu sene 

, ı . iş olması, bazı spor mahafilin Romanya profesyonel bok miftir. Program Cemiyeti bele- f)elliiklar kaç yaşında hesabı kat'isinin sütunu mahsu-
l ./!tesadüfi bir netice olarak te- sörü Karpen'i altıncı ravnt- diyenin tasvibine iktran ettik- olacak sunda aynca gösterileceği gibi 

·kki edilmekte idi. Bunun için ta nakavt etmek suretile ten sonra tatbikine başlanacak- bunlara mukabil mevkuf tutul-
r ki, bugünkü Fenerbahçe - Türk boksünun ~erefini yük tır. Bütü~ h~amlarda 17 yaşın- ;ıuş olan tahsisat, avansların 

~ ,eşiktaş maçı herkeste haklı selten Galatasaraylı Küçük Tabanca ile itlAf mu- dan aşagı sınde bulunanların mahsubundan sonra dahi, baş-
ı i : 1 , r merak uyandırmaktadır. Be- Kemalin altın madalye ile fi k l d. dellaklık edememeleri Dahiliye ka bir masrafa karşılık tutul-

i 1 iktaş son zamanlarda takmıa taltif edilmesine mıntaka va 1 görü me l vekaletinden vilayetlere teblif maz.) 
ı , aha genç oyuncular ikame et- heyeti merkeziyesince ka. Mezbahada kesilen hayvan- olunmuştur. • 

bug ~ n .. u y nı 

bflmece•lz 
SOLDAN SAGA: 

1 - lıyan eden (J). Epkem (3). 
2 - Noksanaız (J). Orta (3). 
3 -Avuç (3). 
4 - Su (2). Nida (2). 
6 - Tekmil (5). 
7 - Kırmızı (2). Sıfat edab (2). 

8 - Köpeğin kemirdiği ( S). 
9 - Rabıt (2). Elifbeden bir harf 

(3). Sallandır (2). 

Uuu ... u Ouııl•~"WıJ.ln 

hallcdllml~ ukll 
YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Beygir (2). Atqi üfleyen teY 
(5). 

2 - Ses (4). 
3 - Zamir (2). Çamurlu (5). 
4 - Minarenin tepel.İ ( 4). 
S - Bugün (6). Nota (2). 
6 - Hakim (4). 
7 - Nota (2). Derinte,tirmek (S) 
8 - Hububattan biri (4). 
9 - Nota (2). Kuşun konduğu 

yer (S). 
na ı tıişcir. Fmerbahçe ise artık es- rar verildiğini memnuniyet. lamı tabanca ile itlafı hakkında Osmanlı bankasının ilk tahsil meselesı 
yo· ·l i Vefa'lı Şekib'i de oynatmak- le haber aldrk. yapılan teklif üzerine bir müd- İlk tahsilin Türk mekteple- !"-• 

1 11 
• 

az 1 ·~ıdır. Bu şerait dahilinde bu dettenberi mezbaha idaresince ismi deX-işiyor . ı· K s u· p u R c E s 1 " Romanyalıya kartı bu'"•"''" I'> - n'nde ı'crası hakkında şimdilık E L E K T R -n r-ünkü Fener-Beşiktaş maçı b' • aHak' •·-- ,,..... yapılmakta olan tetkikat bitmiş tih d'lm' b' k kt 
' 1 !eni tecessüslerle seyredilecek- ıııırnıram:to"ilVr bolııs!ı~,:;:an~ ve bu usul muvafık göri!Jınemiş- "Osmanlı Bankası,, nın ismi it az e ı ış ır arar yo ur. 
ı • r. - - .. ~ ... ., uu- • namillayim görüldüğü için yeni Bu mesele yeni tatil senesi ba-

f tün eğlencelerini feda ede- tır. senei maliye iptidasından itiba- şında ehemmiyetli surette tet-
~ ' Ankara Gençler Birliği-Ga- !"ek iki aya yakın bi!" !Zaman ren bu ismin tebdili mevzuu ha- kik edilecektir. Eğer kafi mık-

.\ı.tasaray maçı ise daha büyük b"t" ul ü h' · tarda mektep temin edilebilirse 
n l 1 f;ir merakla takip edilecektir. - u un sporc anınıza n - saray ve Vefa küçükleri arasın- ıstır. 

· bilh 'ki · d ed k miınc, olacak bir tarzda - da yapılan ilk maçı Galatasaray D . h' böyle bir karar ittihazı muhte-ı lıra assa ı ncı evr e ço çalı§ttlası karşısın.da bu mü- 3--l kazandı. üyunu umumıye ına- meldir. Mamafih bunun ekalli-

:ı ~~~~;~~~nbl~rd~~ı:a~;!~;rb~~ sip kararı atkı.şiar, Küçük İkinci maç Zonguldak Ma- sı hükumete geçiyor yet mektepler!ne şumulü yok-
' eye tek gol fırsatı vermiyerek Kemali de candan tebrik e- den Mühendis Mektebi talebe- t_u_r_. -----------

' . • stelik bir de gol yapması, bu deriz. sinden teşekkül eden Kara El- Mülğa Düyunu umumiye bi-
·ıakımın futbolu kavramış iyi Eğer cidden böyle olur da mas ile İstanbul Spor arasında nası Mayısta hükumete geçecek 
;.lyunculardan terekküp ettiğini Galatasaray müessir bir hücum idi. Bu maç epey seri ve canlı tir. 
l I ostermiştir. hattile çıkabllir ve şuurlu bir oldu. Kara Elmas takımında Son aktedilen kuponlar itilaf

namesine nazaran, bina itilaf-ı Bu vaziyettir ki, Gençler Bir- oyun tarzı tatbik edebilirse ar- sağ müdafi, sağ iç ve merkez d 
ı namesinin imzasm an bir sene i ğı-Galatasaray maçı etrafın- zusunda muvaffakiyeti temin muhacim gibi iyi oyuncular sonra hükOmete teslim edilecek 

.aki merakı tevlit etmektedir. etmiş olur. mevcut. Oyun tarzları da canlı. 
ı tir. Bu müddet Mayısın birinde , Çunkü Galatasaray son beraber Gençler Birliği kalecisi ııağ Maamafih umumiyet itibarile 
; ttklerle eski kuvvet ve formun- müdafii, sağ muavini, sağ iç, İstanbul Spor kadar mütesanit bitmiş olacaktır. 

1 lan kaybetmiştir. Bu cihetler sol iç ve sol açığı en muvaffak değil. Daha fazla gelişi güzel Umumi tahriri nüfus 
-~a zarı itibara alınırsa, Fenere oyuncuları olduğunu da kayde- oynayorlar.Fakat Istanbul Spor 
lıne:ık 2-1 mağlup olan Genç- !im. karşısında aldıkları netice az Hülrllmetin 1930 senesinde 

1 
er Birliğinin Galatasaray kar- bir himmetle, bu takmun daha yeni bir umumi tahrir yapmağa 
•sınc1a daha iyi bir netice aıa- Dünkü maçlar anlaşmış bir oyun tarzı takip e- karar verdiği maı0mdur. 
agı beklenmektedir. deceğini gösteriyor. Tahririn umumt bir şekilde 

Diğer taraftan son muvaffa- G. S. küçükleri: 3-Vefa Vefa - Pera arasındaki son yapılabilmesi için ne kadar mas 
ııyetsizliklerini, bu 2-1 netice- küçükleri· 1 Kara El- maç ta çok heyecanlı oldu. U- raf l~ıın geldiği tetkik edilme-

e ı inden çok daha iyi bir netice 1 t · b l S . mumiyetle Vefa'nın hakiın oy- ğe başlanmıştır. 
ıılarak, telafi etmeği düşünen mas: 3- S an U por. 3 namasma rağmen-bir a:ı da ta- Sarfedilecek para mühim bir 

Tepebııı Ti· 

yııroıundı 

bu gün matine 
1111 l 5,30da 

ve akşam 
Hl! 21 /30 dı 

Aynaroz 
Kadı11 

6 tablo 
Yazan: MU-
sahip zade 
Celil B. 

.. AVUKAT .. 

ıM~ı~t!~ ~~!~a-l 

llıfzıssıhha adi süpürgel~i vo toz 
almağa mahsus tüyleri mıhknm 

etmektedir. Çünki bunlar tozları 

havayı kaldırmakıan başka bir şey 

yapmazlar ve ai le oca~ımıı için 

bir tehlike teşkil eden mikroplar-

dan ve ·'•lr sirayet vasııılarındın 

bizi koruyamazlar. 
Buna mukabil EU:r<TRIK S(~. 

PÜRGESl bu vazifeyi tımamilc 

ifa eder. Tozıı cezb va defedn. 

Malik oldu&u bir çok teferruatı 

li 

fı 
sıyesindo bu ıllpürı• halıları, per· 
deleri, parkeılerl, e~yanın alıı dı 

dahil olmak Uzere mükemmel temiz· 
!er, Ayni veçhllc kiltUphınelerl, 

kitapları kıldırmağı tozum olmadın, 
elb!sılerl, kürkleri ve sılreyl de - ..... ~ 
ıemlzlcr. 

Cereyan sarflyıtl biç mesabesindedir, 
nızda bedıvı tecrübesi yapılır. 

Talep vukuundı lkımeıgthı · 

SATlYE, bedeli 12 ayda tediye edilmek 
üzere VERESİYE size takdim eder alatasaray böyle bir neticeyi Vefa: t - Pera: O 1i eseri olarak-Pera'lılar son yekuna balığ olduğu takdirde 

lacak en kuvvetli şekilde çık- Dün Taksim Stadıyomunda dakikalarda ancak 1-0 mağlfip umumi tahrir tasarruf maksa- ı
da Karaköy Palasta! 
yazıhane açmıştır. 

Telelon B. 2352 :.-•••••••••an•--------------
····~········ 

nağa da çalışacaktır. üç futbol maçı yapıldı. Galata- oldular. dile bu sene yapılmıyacaktır. 

HASAN KUVVET ŞURUBU 
--

Avrupada birinciliği diplomalarla musaddaktır· 
Zaafı umumi, kansızlık. romatizma, sıraca, kemik, dam3ı;, gö~üs, 
ademi iktidar, verem, sinir hastalıklarına gayeı nafldlr. 
Çocuklar, büyükler her mevsimde istimal edebilirler 
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MiLLiYET 1930 

Listik işlerinde 
' 

itimadın manası 

I 

• 
HEM DIS HEM 1 -

~ 
/ ı Gudyer lastiğinin baklava tar'"lında kesilmiş sathını kim tanımaz. Bu' 
' ; 1 satıh, yolu kavrar, patinaj yapmaz, yağ gibi kayıp gider? Otomobllin·

1 

, görünüşüne de bir sağlamlık, biı., kibar~ık unsuru ilave eder. 
1 

i Gudyer lastiğinin içindeki nesce (Supertvvist) derler. Bu nesiç sarsın~ · 
\ tılara dayanmakla maruftur. Diğer nesçlerden yüzde altmış fazla alasti. · 
1 kiyeti vardır. 

Demek ki hem iç, hem dış sathı itibarile Gudyer lastiğine azami de~ 
' recede itimat edebilirsiniz. Otomobil lastiği işinde itimadın manası büyük· l 

tür. Bunu her Otomobil meraklısı bilir. 

Türkiye • • 
ıçın umumi vekili: 

' . 

Kemal Haliı Mehmet Rifat ve şürekası 

Türkiye Otomobil 
l{omandit 

Lastil{ ve 
şirKeti 

traktör 
, 

Beyoğlu istiklal caddesi 168 Telefon Beyoğlu7 42. Telgraf. Istanbul Tatko 
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B!N SÖZ 
BİR RESİM 

8. ci BÜYÜK 

TIJJlHE PlYlN~~~O 
2 .ci keslde : il Marttadır. • 

üyOk ikramiye 
35.000 Lira ır 

Ayrıca 15,CCO 10,COO liralık 
il r ranıiyeler,re 10,0CO liralık 

])İr ıniik~1fat 

Bu tertipte Kazanen numaralar 
tekrar dolaba konulmaz 

Bir memleketin serveti 

SENAYİ İMALATI dır 
Bu ıse zıncak 
ASRI ve MÜKEMMEL 
MAKİNELERLE. mumkÔndır., 
lmalatınızı UCUZLATMAK 
VE ÇOGALTMAK i.sterseni 
mal<ınelerınizı 

BOURLA 
Biraderler- ve şsi 

- IS:r;ANE!UL -

müessesesinden tedarik eCilnız . 
YENİ KATALOGUMUZU, 
DERHAL isTEYiNiz r ..• 
Bunun ıçinde size lazım olan: 
mzıkineleri_behemhııl bulacal\sın~ 

lHilliy~ı 
---- .. 1 

.. 
• 

J 

Din yapılan Zo•ıuld•k lıtanbtıl •por talamlan arasında yapılan fııtbol m•çından bir intiba 

Ulln Bayram yerlerinde çoluk çocuk bir haylı ejtlendller 
1-:~~~~~~~~-:-:___;~~"""7--....::..;.~::::::======-......... ~~1 fi HAKiKi )\~ Radium 1'ıraş bıça-
~ '(J Q Ô ~ ğı satanlara ve muh
~\( RADiUM JJ terem halkımızın 

nazarı dikkatine: 

{Jfr QADiUM ~\ ' 
sO O ô'~ 

1 
\ t HALiS ISVEC CEU~i 1 J 

SALI 1 
-1 MAR1' 930 

-
! ~= ~::: :·~ = : .. ~· :: :: ::: :: ::::~:fi::::..:·--.,. ... ~ ... :::~::== 
i 1 . ' I} 
~ ,ı 
' ' 
ı~~ 

Doğru değil mi? 
Milli ik• m mnc ~ ıc y.ıı.rJım bir h:ın ivet borcudur 

Fakat: 
! ' L" 1 ; ı' nutmıya ım ki z~ ı. nknt edilemez. :\lorireı, hallon yüksek 
! ~ ze\"kfni tatmrn edt!cek 'ı CuL:e gcr1rıııek'ir. ]~una Sük lfe 
' '' , 1 1 'k 'I ; ·; ıtrıyat a>rı·dc. 11u,·:ı, a. ·}lnuş~ .. r. 'lu r:ı~aın şi?_ler1ı11n, 

; ; anlı. 1jlarının ı c<lığic~ leıofetiıi en ytik,ck ecne) i mü ııa,illeri:e 
: n1 t \C -e ede:-c- ı. ı b r h :»Sİ iftihar duyacaksınız. 

; KolouJa, los1on, h~ifilre, Esans . ~----- .. --... --- .. ---a---...... _ .. __________ _ 
:~ ...... -·---- .. --.... _.,.__ --·-·~· ..... - ............ _ ... ._ ......... _____ _ 
~e~eli~erekel nııı~ase~ei ~ususiJe ın ü~ürlü~ün~e 

(13194) lira bedeli keşifli Cebelibereket vali konağı 22 Ş 
bat 930 tarihinden itibaren ve kapalı zarf usulile yirmi g· 
müddetle müıı:ıkasaya konulmuştur. Taliplerin keşif ve şartn 
meyi görmek isteyenlerin encümen kalemine müracaat ede 
lccekleri ve müddetin hitamından iki gün evel teklif mektup! 
rile dipozito akçaları veyahut Banka mektubunu usulu daires' 
de behemmehal makam vilayete tevdi eylemeleri ilan olun.ur 
~; ::· .. .: .. : :.:-:::=: ::::. ::..-:. ~::::.: .. -:.;.;:;~~;:::::~;.~·::.::::::::::-~-:."'""::.::.:: ~===-

ij nr. Ho~r~;Etı~ırtt.r:~ıA(TocENE 
ı 
• mukavvisini alınıı. 40 ~enederıberi ın.icerrep ne-
t ticcler verml~tir. Kaıı; >l;'h ve sinirleri takvive 
i. eder. ~alıkyaJtı yerini tutar. Bütün ecza depoİ:t· 
!~ rrle eczanelerde bu lunur. 
H 

li Umumi vekili: Is tan bul da Cermanyan han 44 .. 
isf ........ : ....... ::.-:. ::=::..:H::-::::::===::.:~:a• .. ·-== __ .._.,.::.~~~~ 

SeJriselain 
Merkez Acentuı; Galaıa kllprü 

basında, Beyoğlu 2.1&2 Şube 
ocentcsı: :\hhmudlye 1 lonı altındı 
l.unhul 740 

"~ ............................ ~~~~~~ 

Tra~zon ikinci ~ostası 
[Ctımhı,riyet ' vapuru 6 Mart 

rn:-nı'ıe akşamı Galata 
rı tı mrırlan hareketle Zonguldak 
in. ınl'I Sinop Sdmsun Ünye 

I· a,sa l d" Gireson Trabzon 
Rize J !onaya gidecek TC dö
n fe pazar iskelesiyle Rize 
Of S irınerıe Trabzon Polat
hane ( .ı>rele Gire.on Ordu 

1 Fat11 .. arnsun Sinop lnebo
luya uğrayarak gelecektir. 

Ba yron Marsil ya 
Ekspres 

(Androı) vapuru 3 Mart pozaıtesi 
Marsilyadan gelerek 5Mort çarşamba 
saat 17 de bar•ketle her sınıf yolcu 
\'e eşya alarak (Midilli, Pire ve Mar
silyı)yı gidecektir: 

12 Mırı çarşımbı ubıhı Mar
silyıyı muvıseleı eder. 

1 

----··ı 

serlô.vhasile dünkü nüshamızın son sahıfe,..ini !•·~kil eden büyük ilanda ıııalıkcıııt'ııın '"'" ka
rarının sureti nakledilirken (Beynelmilel büroya tescilin hakkı riichan bah;~<l .. lıilnıesi, ınen~ei 
memlekette kayıt ve tevdi tarihinden itibaren dö~t ay zarfında beynelmilel büroya kayıt edile. 
bilmesile meşrut bulunduğu halde Matyo Koıııpaniye ait olan işbu Radium isim ve unvanının 
beynelmilel büroya lıu müddet zarfında kayıt edilmediği anlaşılmış ve ıııücrrret senini vefire
den beri kendi nıl'ıl'l<'ketinde ve diğer ecnebi memleketlerde bu ismi şirket kendi namına 
kayıt ff tescil ettirmi~ olırı. ,ı Törkiyede kendine hakkı rüchan l ıahşedrnıenıişıir) fıkrasın
daki "bahşedememiştir" kel ın• leri sehvi tertip olarak (bahşetmiştir) şeklinde dizilmiş olmakla 
tavzih ve tashihi keyfiye•. oluııuıır. 

Binaenaleyh işbu karar nıueılıiı'ıce ecnebiden gelen Made İn Cermani markalı Radium bıçak
lannın Türkiyede satılması nl6n'olunduğırndan her kimin yedinde bulunursa derhal mekamı 
aidi vasıta8ile müsadere edilerek haklannda takihab kanuniye ba~lanacaktır. İşte buna binaen 
26 ıubat 930 tarihinde İkinci Ce7.a mahkeme.•i hey'eti kararile Galata Eminönü Sultan 

Dünyanın bütün bıılıco liıı>anlon 

için dojl;rıı bilet ve konşimento verilir. 
~ ,,1---

1, le • 

.~~ ~] 
I; "-. {ıı 
·, 

ljj • • 1 

i• 1 1 
' .a 

na ı t 
'0' 

az· ı •}. 
'Ti i l . ~ • • e 

1 • Fı 
' 

l 
l 

'] 1 
1 '1 

' ( 

,. 

• 
4.ÖRI -
LARI 

TESKl:'ll 
iÇiN 
PEK 
MO
KEM-

MELDiR 

PAPATYA 

ESANSI 

, .. 
:. Emrazı iStil8iJe ~aslanesi serta~a~elindun: 

. Haydarpaşa emrazı istilaiye hastanesine Mayis 1930 nihaye
' ane kadar ltlzumu olan doksan altı kalem eczayi tıbbiye müna
'; k:asai aleniye suretile mübayaa edileceğinden ve münakasa 9 

I' ı Mart 930 tarihine müsadif Pazar günü saat ikide Gala tada Ka

a 

tı ramustafapaşa caddesinde İstanbul Limanı Sahıl sihhiye merke 
~ kezindeki masraf komisyonunda icra edileceğinden talip olan

ı 1 lamı yevmi mezkftrda masraf komisyonuna ve şartnameyi al
' mak üzre hergün Hastane idare memurluğuna müracaat etme
, teri ilan olunur. 

liyordu. Bu ma- I tırrr. ı:nou " 5 •• 

' , 
Ahmet ve Fatih'te bazı dUkldmlardan müsadere edilmiştir. 

st: 2 İncı ticart•t da- nin san'atına devam edip etmiyeceği leyin saat 11 de hastane leva. 
tasfiyenin sureti cereyanı ve iflas i- zım odasında mevkii münakasa 

İresinden: dareainin teşkili için alacaklıların 8 
. , . Mart 1930 tarihine müsadif cumarte- ya vazedileceğinden talip olaıı-

CmJm ıcentıları: Anojl;nostopulo• 
ve Shkidis Gılıtıdı Çinili nbtım 

ban. Telefon Beyoğlu 2612-2613 
Galata ıcenıı vekUI Galıtıdı 

Pınorımo hın. Tel. B. O. t082 
B. O. ıcenta vekili: Y ııaklı 

vagon kumpanyası. 

NAiM VAPURLARI 

ZMİR-MERSİN postası 
ADANA vapuru 6 

Mart 
Per,embe günü akşamı 

sirkeci rlhumından hareketle 
(Çanakkale, lzmlr, Küllilk,Bod
rum , Rados , Fethiye , 
Antalya, AIA!ye ve Mersine uğ
rayacaktır. Fazla tafsllAt için 

Galatada Site Fransez hanında 

ı 2 numarada acentellj(:lne mü
racaat Tel. Beyoğlu l 041 

NAll\1 V Al'URLARI 

lzmir Postası Takoım ~e Ağaçaltı ca.dde.sınde .39 si günü saat 14 te mahkemenin iflas larm yevm ve saati mezkiırda 
n~ra.lı dukkind~ t>:nzın tı~a_retile odasında hazır bulunmaları ve müfli- müracaatları. Aleni münakasa. 
muıtegil ~h!"et Fıkri Efendı?ın 12- sin müşterek borçlularile kefillerinin " b ti! 1 b 
2-1930 tarihınde m~kemece. ı~asına ve borcu tekeffül eden aaır kimsele- ya ve pazarlığa iştirak etmek Bayram munase e e yanız u 
ve 15 ıubat 930 tarihinde de ıflaamın rin içtimad~ bulunabilecekleri icra ve arzu eden talip balada gösteri. haftayı mahsus olmak üzere 
açılmasına ve mahkeme azasından iflao kanununun 214 üncü maddesine len her cins erzakın mıktan kıy Seri, IUka ve muntazam 
CelAJ Fuat Beyin iflb memuru tayi- tevfikan ve tebliğ makamına kaim meti muhamminesinin yüzde be ADNAN 
nine karar verilmiştir. olmak üzre llfuı olunur. şi nisbetinde depozito akçesini l!::ı': 

1 - Müflisten alacak ve istihkak hastane veznesine teslim etmesı· 5 · · Ç b iddia edenler işbu haklarını tarihi if- Ş l Ş L l BULGAR ıncı arşam a 
I&ıtan itibaren bir ay içinde mahkeme H A S T AN ES l meşrut ve fazla malOmat almak günU 16 da Gılotı nhtımmdan hare-
nin iflb idaretıine müracaatla kaydet isti yenlerin her gün mezkfir has ketle ( lzmlro) ve Çarşamba günil 
tirmeleri ve bu baptaki vesaikin asıl 9500 kilo ekmek taneye 9 dan 12 ye değin müra. lzmlrden lstınbula hareket eder. 
veya sureti muaaddakalarını tevdi e- 9000 okka süt caatları Galatı gümrük karlısındı Site 
ylemeleri. Fransez hınındo 12numorıdı Omu-

2 - MU!!itıe borcu olanların dahi 2200 okka et r;: HUSUSi mı acontalıtınJ mürocut Telefon 
keza bir ay içinde kendilerini iflas 15000 adet yumurta Beyoğlu: 1041 
ldareılne bildirmelidir. Hilafına hare 3000 liralık erzak ve sebze Biçki DersJerf DAPROVİÇ VE ·ŞÜREKASI 
ket cezaen metı'uliyeti müstelzemdir. 4000 kilo gaz 

3 - Müfliıin mallarını her ne su- 1 VAPUR ACENTALIGI 
retle oluna olsun ellerinde bulundu- 90 ton maden klimürti stenllen zamanda Fransız Norveç bandıralı (EUROS) 
ranların o mallar üzerindeki hakları Şişli Hüriyet Tepesinde kain metodları ile mükemmelen vapuru dünkü pazartesi günü 
mahfu.ı kalmak prtlle keza bir ay 1- Bulgar hastanesinin 1 nisan 930 biçki öğretilir· Hanelere de limanımıza müvaseletle emtaai 
çinde iflb idareai emrine tevdi etme- tarihinden 31 Mart 1931 tarihi- k d 
lidlr. Etmezlerse cezaen meı'uliyete k d b" lik "h . muallim gönderilebilir Umu- ticariyesini ihrac etme te ir. 

ne a ar ır sene ı tıyacma T f ·ıat · · G 1 ta'd E ki 
ufnyacaklan gibi makbul mazeret medar olacak balada mıktarları mi sınıfa talebeler de kaydo- a sı ıçın a a a s 
bulunmadıkça ruchan haklarından 1 B k Ak . ~ Loyt Hanında Dapkoviç ve şü-
mahrum kalacaklardır. ·gösterilen erzak 1930 senesi unur. eşi tyaş d aretler Dıkiş rekisma müracaat. Telefon Be-

4 - Mliflia Ahmet Fikri Efendi- Martmuı 13 üncü günü sabah- .... __ ur u yoğlu 2274. 

• • • 
• ) MllH/\LLI 1111\L 1 ı 

PERTEV FliBRİKlfSI 
5f,. nb11!.Çt1tbtrlılaı 

• 
lJUY~E LEVAıVf LI1\IYt. 
Hamburg, Brem, Anvers , 
lstanbul ve B1hri Siyah ara
'qflda azimet ve avdet munta 

zam postası: Hamburg, Brem, 
Stetın, Anvers ve Hoter.fam 
dan limanımıza muvaseleti 
beklenen vapu rl 'lr . 
Derince vapuru 3 'lllrtı doğru 

Oderland • 8 • • 
Ya!tı • 17 ,, ,, 
NlSEA vapuru f 8 \hrto doğu 

Burgu. Vımı, KÖiten"•, Kol•• 1 

.,. lbr&il \çln limanımızdan ' 
hareket ~ecele vapurlar: 

erince vıpuru5· 8Momı tıbmllde 
Niseı • 18· 20 ,, • 
lmbros • 23-25 ,, • 

Hamburg. Brem. \nvers, Roterdom 
ve Donçlg için yakındı limanımız-

dan horeket edecek vopurlar: 
ODERLA~D vapuru 8- IO mart• 
ta tıhmlld~ 
Gerniı • 8·-1 O • • 
Yakındı Londrayı hareket edecek 

vapurlar 
derlond vopuru8·llmarııo ıohmi!de 

Fazla tafsi tt için Gal:ıtaJ u 
Ovakımyan Hanında kıt rt 

umumi acenteli~ine mlira ~u 
Te'.efon: Bevo~lıı 641 -671 

Dr. Ihsan Sami 

Gonokok Aşısı 
Belsojl;ııkluğu ve lhtilatatma 
karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Dlvanyolu Sultan Mahmut 
türbesi karşısında No l 8Q 

Mesul Müdür: Bürhanettiıı 


