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1 - Bomonllde 7C çuval kok-~ 5 inci sahifede : 
m11ş pastırmt bulundu! ' Askt!rlik alemi ------· 

I3azı sözlere karşı i Gaz. 
"-Türkiye Cümhuriyeti, Lo 1 

zan sulhı.iııiı müteakıp, beynel
milel piyasada kendisin~ 50~ 
muvafık bir hava bula.bılırdı. 
Muhtdif vasıtalarla. Avrupa ve 
Amerika sermayesini memle
kete celbederek, ta o vakitten 
bugünkii buhranın önüne ge

z. İzmirden Antalya ya hareket ettiler: 
Büyük Reis İzmirden 
ayrılırken 

çerdi .,, ---

Boğazlar 
Komisyon dün 

de toplandı. 
-----Y <>Jlcı rda 

tezahi.irat 
.......... -

.. _ Evet, Lozan konfe ·ansı

nı takip ed~n yılla • .ta Türkiye 
ve T ürkler lıütün cihanın rağ
bet ve sc ıpatısi ni kazanmış 
huhınuyordu. Hele bu devre
den sonra '! i inkıliip ve teceddiit 
hareketleri hu raglıet ve sem
patiyi az·,ni cıereceye vardır- 1\ydın, Nazilli ve 

Rapor gelecek hafta, 
Cemiyeti 

akvama gö11derlliyor 

ınıştı. Yazık ki, hükumet bu va- . 
ziyetten iktısadi ve mali saha- , Den j z li Boğazlar komısyonu dün sa-
cla stifad etmenin yolunu bu-' hah Amiral Vasıf Paşanın riva 
lamadı . ., 1 i sta. i \'o ıı I arın da setinde toplanmıştır. • 

"- Memlekette sulh ve asa-' ---· Bir saatten fazla süren bu iç 
y· . timada cereyan eden hararetli .ışın tekerr~ründ_en sonra ha- Gazı· Hz. Antalyadan ·· k h 
tıçten azamı teklıf karşısında muza erat akkında ketumiyet 
h~lunduk? Nice ecneıbi semaye- deniz tariki le Adanayı muhafaza edilmektedir. 
sı • k d ld' d Antalya m karekteri$/İk bir köşesi: K . 
te a.1:7agımıza a ar ge 1 e ·t~şrif buyuracaklardır BEKÇi TAŞI omısyonun senelik mesai 
Ptık v. s.,, / raporunun tab'ı ikmal edilmek 
Bu sözleri iki üç yıldır sık İzmir, 5( Milliyet) - Gazi Hazr·etleri saat 10 buçukta tre üzeredir. 
k ni mahsusla İzmi..<len müfarakat buyurmuştur. İstasyonda 10 &ı işitmeg·e, dinlemeğe mec- R 

b dakika halk arasında gezmiş istiyenlerin tekliflerini kabul ile aporun matbu şekli, komis Ur ka '.,-./Ortız . Bazan omuzları- ı k 
kendileri ile fotog· raflar çıkarmıştır. Hususi kompartimanında yo .. n.un. ge ece Çarşamba gün-ınııı silkip geçiyoruz; hazan t j k d 

gülüyoruz; bazı da kızmaktan Dahiliye. vekili Şükr~ Kaya, Nuri (Kütahya) Vasif ( z~ir) u ıçtımaın. a ~etkik edildi~.en 
~endimizi • lamıyoruz. Ger ·i Beyler clıger kompartımanlarda da Ankaradan gelen mebuslar i sonra Cemıyetı Akvama gon-
1 k vardı. · derilecektir. n ılfJıın basından beri genç 
Türkiye Cümİıuriyctı hükumet Katibi umuını Tevfik B. hastalanmış gide.11emiştir. Teşyi 
!erinin mali ve iktısadi siyaset- edenler arasında Müdafaai Milliye vekili. Abôulhalik B. mat
te daima hikmet e diravctle buat erkanı bulunuyordu. 
;aııeket ettigi iddia oluna~az. Gazi Hazretleri Izmirden memnun beşüş ayrılmıştır. Tak-

akat, etrafımızda o vıık.Uer <lim edilen buketi mıitesekkiren kabul buyurmuşlardır. 

........... 
Yavuz zırhlısı 

bugün 
geliyor mu? ıncvcut olduğu söylenen sem- . · .. · 

Patik havanın da bazı nikhin ış · . Tren alkışla.r arası_nda ıler~emış .h~lk: • Uğurlar ol~un Gazı 
adamlarnıın kafasındaki hayal- , gı~e bt;k.lenz,,7d_ıy~. hagırm:şuı. Vaiın:ız. Kazı.m .Paşa ıle Fırk~ ---
den ibaret oldııgunu ifade etme/ :nufettısımız ..,uhtu B. Gazı Hazretlerını Denızlıye kadar te~yı Tamiratı tam "k 1 d' 
• · · · B ·· d ı · b ki kt d' amen ı ma e ı gı e[kari t•ınıımiyeye karşı bir etmışlerdır. ugun av et erı e enme e ır. , len Yavuzun sür at tecrübeleri 
borç biliri . Hat boyunca bütün iskeleler donatılını~ halk muazzam te : muvaffakiyetle neticelenmiş ve 

Ötedenberi Türk milletinde ' zahürat yapmıştır. zırhlının azami süratini ikti-
a~ke~lik kaı~iliye~inden _başka 1 

Gazi Hazretleri 15 te Aydın istasiyonunda bulunmuştur. sap ettiği anlaşılmı tar. 
hıç bır mezıyet gormemege alış Aydın Valisi Hüsnü Bey Reşadiyeden kendilerini karşılamış
nuş elan A pa, Lo n sull ·· ı .• Gazı ıstasi onda agomtan ınmemı Ayam eledıye reısı 
niı m ·teaıup. bize karşı betha. Ahmet Emin B., bazı azalan,Fırka erkaıımı kaıbul buyurmuştur. 
hane bir intızar vaziyeti almış- BinleTcc halk Gazi Hazretlerini aLkışlamıştır. Nazilli, Denizli 
tı! Bugün olmazsa yarın, yarın istasiyonlarmda ayni tezahürat yapılm>ştır. Gazi Hazretleri 
Olmazsa öbıir gün Türkiyenin geceyi Baladizda trende geçirm~ş . .>iması çok muhtemeldir. 
ınaıı ve iktısadi ir'1idamı bek- Bugün Burdura, buradan otomobıl}e A:ntaıraya gcç~c_eklerdir 
leniyordu. B" hadise vuku- Antalyadan vapurla ~danayı teşrıf.le.n: bılhassa Sıhfkedeki 
bulur bulmaz "Lozan sulh Mu- ~iftliklerine geçmelerı muhakkak gıbıdır. 
ahedesi,, kendiliğinden kad~k Müdafaai Milliye Vekili AbdüLhalik B. cuma günü Müni.ir 
hni hükümsüz ve battal bır Kamil (İzınir)le beraber Ankaraya dönecektir. 
lllahiyet alacak ve muzaffer 11 * * 
ten T .. k" l ısa-

ra ç, tuvana ur ıyeha n.:n 1 İzmir 5 (A.A.) - Reisicumhur Hazretleri bugün saat 10,20 
n defne yapraklan enuz so - ' . . h k b ı d ... d ba k ı de Aydın-Burdur tankıle Antalya}"ll are et uyurmuş ar ır. "'a an evvel Avrupa n a a-, 

tının esiğine d~ecekti. O va-
1 * ~ * . . İ . 

kit ke d" · e verı'len haklar bi- Ankara 5 (Telefonla) Gazı Hazretlennın stanbulu teşnf 
. , n ısın • - d ·1a · 
ter birer geri alınacak; anti~a edeceklerine dair haberler dogru egı ır. 
kapitülasyonlar, bu sefer bır 
llıalı murakabe şeklinde tekrar 
bu Ülkeye girmiş olacaktı· 

V;ıvn7ıın bugün Oğleye doğ-
ru limanım ~e k H 
paşa önünde dcmır"""'~~·ar,~: 
temeldir. 

------ --
Daylnler yarın 

gidiyorlar •• 

M. \!ayı M. Deklozıyer 

İngiliz ve Fransız dayinler 
vekilleri yarın Ankaraya gide
ceklerdir. 

•• 
--· ..__..,__ ·-

Devlet hazinesı 
Resimler altında izahat: aleyhine açtığı kuyuya kendisi nasıl 

düştü ve ne suretle yandı .. ? 
SaOdan itibaren: ölUnUn 
evi • majcı ranın Uzerln· 
deki kulübe yanan 
kaçakçının merakına 

dUtenler • mUddul 
umumllar .. 

Darülfünun 

Vekil B. fakülte 
reislerile görü~tü 

Dariilfünun Emini 
Neşet Ömer &11 

Maarif Vekili Cemal Hüsnü 
Bey, dün sabah İstanbul maarif 

Karagümrükteki esrarengiz mağarada ne· 
vardı, ölü nasıl bulundu? 

.. o~ sah~ Karagümrükte bil lathanesine çekilmiş ve taşı d 'ord 
yuk hır facıa olmuş ve Devlet her ihtimale binaen kapatma• ış 
hazinesi aleyhine gizli bir suret ' tır. ~ö · 
te para kazanmaga ugraşan bir ı' o· •t . b' ' 'dd b d ma ·· · ·· h .. .. ımı n ır mu et ura a ç 
m~~~m guna 1111 olumle öde- lı mış fakat tamam ile ) anm· 'ı 
mış ır. mış olan kömür de bir taraftaı 

Karagümrükte senelerclenbe- kendisini fenalaştınnıştır. :vi 
ri kaçak rakı imal eden Nikola · s hah d • Di ·t · t ta · 1 n· · . f . . 

1 
a a ogru mı n ama 

og u ımıtn ecı hır surette yan men bayılmış ve mangalın üsti 
mıştır. 1 ne kapaklanmıştır. an 

Dimitri K~r~g~k ı~o~s 1 Bundan sonra yavaş, yava Jr. 

1 
karakolunun bıtı ·ıgmd.~ es.~ı hı~ 

1 
yanmış v.e et kokusundan otu~ 

, kulubede . oturur. Gundu~lerı . rulmaz hır hal husule geln1iş vf!! e · 
1 ~akkallık ıle mesgul olan Diınit ~vak'a anlaşılmı tır. ua 
in geceleri sabaha kadar kaçakı H"di .. dd · • ~ ı 
rakı imal ve hayatını kazanır- . a. seye mu .eıumun:ıı.mual 
mış. Hadisenin tuhaf tarafı ima 'vınlennden S~phı ve ?b;bi ad! 'l 
lathane ittihaz olunan mahallin Enver B. vazıyet etmıştır. [ 
garabetindedir. Dimitri kulube- Dimitri vücudünün muhtelif: ~t. 

r ıle niil'te'iiamkbİr hale gefıiml§ ~·lttjwJıtn.1laJ'n-ııa.aldıııhJ.hal. ıız 
tir. İlk bakışta bir hela olan bu rakı imalathanesinden ölü ola- ıam 
taş kaldırılınca toprak altında rak çıkanlmıştır. :il 

mükemmel bir oda ile karşıla- Dimitrinin muayenesi icra c-
nır. Burası işte raki fabrikası- dildikten sonra defnine ruhsat re 
dır. verlmiştir. r.t 

Dimitri evvelki akşam yine 1 Gariptir ki Dimitri senelerce 
bermutat h~I? taşını ka~dırmış 

1 

karakola bitişik olan evinde bu 
ve ısınmak ıçın hazırladıgı man kaçakçılığı yapmağa imkan bul 
gal da elinde oldugu halde ima muştur. 

işlerini tetkik ile meşgul olmus Fevzi Pş. Hz. nln Pirutta atılan 

turc. 1 H"" .. B ... 1 d leşekkilrleri bombalar •e ema usnu ey, og e en . l 
sonra Darülfünun emanet köş- I ANKARA, 5 (A.A) - Bü- ı .. Belgrat, ? .<A.A) - Pırutta 
ku··nde ba21 ziyaretleri kabul et- ··k E k" H b' R · · M.. dun akşam ıki meçhul şahıs nas yu r anı ar ıye eısı u- 1 . · 
miş ve fakülteler reislerile gö- . F . p H 1 . h yone otelının altındaki lokanta 
rüşmüştür. şır. evzı aşa azr~t en mu - ya iki ve otelin önündeki soka-

. . . " telıf makartıat ve muessesat ve ğa da iki bomba atmışlardır. 25 
Vekil Beyın rıyasetı al~~nda zevat tarafından gönderilen yaralı ve bir vefat vardır. 

Avrupanın banka eprcyalizmi bu 
'~retle Türk toprakları üstünde ka
dı!" siyasi emperyalizmin . tahak
kunı ve ceberut bayrağı yerıne o.n
dan bin kat daha korkunç olan lstıa
llıar kazıklarını dikecekti. 

Yunanlılar bizden neler 
istiyeceklermiş ? Darülfünün emini Neşet Omer. bayram tebriklerine ayrı 

M. Vayt dün M. Deklosyeri ve 'akülte reisleri Kiıiprülü zade 1 e k . kil lm 'd a~rı 
ziyaretle bir müddet görüşmüş Fu~t, '.f ahir ~e Süre)'.ya B~y~e-ı cevap v ~e. ım nı .0 

• a ıgın 
tür. rin ıştıraklerıle aktedılen bir ıç- dan kendılenne tebnkatı mah

Maliyede imtihanlar 
ANKARA, 5 (Telefonla) -

Maliye vekiletince yapılacak 
imtihanlara yamı başlanılacak
tır. 

Türk dayinler vekili ve düyu
nu umumiye komiser vekili Ze-

timada Darülfünunun umumi 1 susasmın iblağına Anadolu A-

(Mabadı altıncı sahifede) 1 jansmı tavsit buyurmuşlardır. 

Avrupalılar, gerek Lozan s_ulh 
lllüzakerelcri sırasında (Lord Kur
lon'un sözünü hatırlatırız) &erek 
bndan sonra bu hainane. hül~dan 
lııat kendileri bahaetmışlerdir. O 

•anıan biz bunlardan mı medet uma
~ktır? İtiraf edelim ki, Avrupalılar 
b~i tanımakta çok geciktikleri gi~i 

T. Rüştü B. iyileşti, cumartesi 
günü Ankaraya gidiyor kai Bey de yarın Ankaraya gi- ,. _____ ... ____ ,... ___ ...,..,....,... ____________________ _ 

decektir. 

Bitaraf lar da itilafın imzasında bulunmak 
i<~İn beraber gidecekler 

~ de onları tanımakta çok gecı
lıiyoruz. Onlar bizi hala ne kadar 
dun ve mu,"ır telakki ediyorlarsa, biz 
de onJan o derece yüksek ve alicenap 
telakki etmekte. dev•n:ı.~dip .d'!ru- ATİNA 5 (Anek.) - Hari-f zakere ederken Anadolu sahil
}'~rUz. Herkkeaınbbeu ~~~~.1:ı~ky'";~n, ciye nezare'ti muahedat kalemi 1 !erinde Ywıanlılara balıkçılık 

Sabık levazım 
reisi ne 

işler görüyor? 
lıı,nıa, anca , l ·· d d'l · 
Zannın ortadan kalkması v.e yer"!i Türkiye ile akte- y~pma anna ~~saa e.e 1 m~sı- S b k L . . İ . 
teaıiat bir görüşe terketmesıle kabı! dilecek muahe nı talep edecegıne daır Atına- Hak a 1 e~azım reısı .•. sm~ıl 
~lacaktır. dat projelerin dan gelen yukankı habere inan kı pa~cı ıkamet ettıgı Rrıs-

Türkiyenin ekonomik inhidamını tanzime başla mak istemiyoruz. Yunanistanın 1 tol otelinde esrar 
bekJt•yip te, bunun vukubulmachğını mıştır. Muahed böyle garip bir teklifte bulwıa- engiz bir hayat 
t~ren Avrupa şimdi. sanırız ki b~: kalemince Türk cağına ihtimal verilmemekte- geçirmektedir. 
•tnı hakkımızdaki kötü za_nlarını, ko- eden ithal vı dir.] 
~11 . niyetlerini düzelım_cgehbaşlıyt. 0;~ ~urkiyeye ihra ATİNA, 5 (Anek.) - Türk-
Wnkü Turk milletindekı aya ıy . y · "]"f 'bi y 
~. k k b·ı· 1• ın· kendi he- edilen emtıanır unan ıtı a ı mucı nce una-

nıu avemet a ı ıyc ın • • · d .. 
llapJannı kat kat fevkinde olduğunu listeleri tanzıır ~1-stanın tesvıye e ecegı meba-
f0rüyor.n Biz ancak, bizi . hakiki edilmekte ve ik · lıg muka~saten muhteli~ müba-
d'Yınetimizle tartmasın• bılenlere taraf ticareti için dele komısyonunun emnne Ti.ir 
~ 0ğru gidebiliriz ve ancak /nlr~ muvafık bir güm kiye tarafından deruhte edilen 
)~;'ll•~: kolayl'.k. ve hatta ost u rük tarifesinin taahhüdatın ifası ve vaziyet e-

u gostercbılırız d'l lAkin · d · · b · 1 · YAKUP KADRİ tesbitine çalışıl- .. 1 en em ~ ıa esı n1s etınde 
maktadır Yuna- Yunanlılar!-.. o?eınecekt~r. Bu suret!c:, Yunt.
nistan zirai ma- ticaret m~a- nı~tan v_erıl~cek.:"1e.blagın tama 

h ı •tı"le makine- hedesi muza mu tesvıyesı Turkıye tarafın-

Paşa, kendisi
ll'i gerek bizzat, 
gerek telefonla 
arayanlara otel

de olmadığı ceva 
bmın verilmesini 
emretmiştir, Bu 
kaideden istisna 

ı. h aKkı Pş. edilmesi icap 
edenlerin isimleri kapıcıya her 
sabah bildirilmektedir. ~lllanullah Hz. 

gidiyor 
su a d 1-ki 'km l" d ·1 

1 · h'mayesini keratma me. an em a n ı a ı ıa esı e ay-
erın 1 

• · d k b l k P ba b' ve Anadolu sahil- ~u~ edılece- nı zaman a vu u u aca tır. aşa, dün zı ecne ı mali 

!-JıSabık Afgan kralı Amanul-
terinde Yunan ğı söylenen Tevfik Riiştll B. iyileşti düessesat erkanını nezdinde 
balıkçılığına_ rı:~sa~ M. Ş~re.ı B. Hariciye vekili Tevfik Rüş- toplamıştır. Bu içtima sabık le-

Köprü kalktıktan sonra .. 

• ~Ban bugün limannnızdan 
'-! ket edecek olan Stella di
a./~ vapuru ile Romaya gide
"'lttır 

ade edilmesını ıstıyecektır. tü Beyin ahvali sıhhiyesinde va21m reisinin yeni ve mühim 

[Mı·ııa·yet·. Yunanistan.m. bi.-. şayanı memnuniyet bir salah bir iş peşinde olcluguna delil ad U k k" .. d . ba . b _ı. 
d l h .f n apanı vprusun eıı gıt, '!.azı neyı aç, so ayı 1-

'm iP ti~ r t muahedesını mu- 1~~(~M~ab~a~ı:_:a~t:ın:c~ı~s:a'..'..'.::ı~ed~e~)-~d~o~lunm!;!!!:!!::a~k~ta~d~ı~r~. ~~~~~~.J...~!!!.!:~..!!L!...;~..D.!:W.-bııı.k.;J:.....ı:.iiinJı:il...b.elLJlcaırau-....E..~..'1 ............ ...ı--.. __________ __.. 
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HARIÇT·EN ALDIGIMIZ .HABERLER 
.. • 

' 
Tercüme ve iktibas hakkı mahfuıdur .. 

!I" J ı c l n ıo - narı·s 'ten 
'ı ema ıaşa .r, ~ ! b d.. .. , 
~~'.{ oş onuyor. 
~ :ı 'alal Pş. soruyor: Fransızlardan ümit yok. 
ıi ;ı ~lnıanların da bir f ··11/t var ne dersin? 

1911 de Malisör kryammda ı ...,._,- -·-·

Fransa da 

Bir afet 

Feyezan sonra 
kasırga 

Evler yıkılıyor .. 
Boğulanlar varı 

Balkanlarda 

Sırp - Bulgar 

illi devlet arasında 
hiç bir 

ihtilaf kalmadı 
----

Yeni muahede bütiln 
mücadeleleri 

durdurmuş oluyor 

1 lngllterede 

Beşler 

Konferansta ne 
görüşülüyor? 

Amiral Field deniz 
birinci lordu 

1 

Köprü n1üruriyesinın kaıdırı.
masına dair kanun bu sene 

meclisten çıkacak 

Ankara, 5 (Telefonla) - Köpl'Ü mururiyesinin kaldırıl 
sı ıhakkındaki kanun Heyeti Vekileye takdim olunmuştur. 
nun Iayihası Dalhiliye Vekilinin avdetinden sonra müzak 
edilecek ve ibu sene ÇFkmak üzere Meclise sevıkedilecektir. 

' ı !vket Turgut Paşa kumanda
~ ·~ Paris, 4 (A.A) - Fransanın .... 

Balıkesir - Kütahya hattınd 
mühim bir suiistimal 1' ·ı ' e sevkedilen kuvvetler Mayıs 

b ıl asileri sarmış ve silahlarını 
~ rakmaları için kısa bir müh-

merkezinde ibulunan dağlık ha- Belgrattan yazılıyor: - Bu-
valiye Rhône vadisine ve Lan- radaki gazeteler Sırp - Bulgar 
guedoc'a yağan gayet şiddetli hükumetleri arasında ahiren 
yağmurlardan sonra hakiki bir aktedilen itilafname ile meşgul 
kasırga zuhur etmiştir. Orb, bulunuyorlar. Bu itilafname ile 
Tam, Correze .v~ Vienne ırma~ Sırp ve Bulgar hükumetleri .a
larmın suları ıkı asırdan ben 1 rasında şimdiye kadar muallak 
m•sli göriilmemiş bir derecede 

Ankara, 5 (Telefonla) - Balikesir-Kütahya hattında 
suiistimal vuku bulmuş ve maliye müfettişleri tahkikata me 
edilınişlerdir. Süiistimal, Ziraat Bank.asından alınan yüz 

' Iirahk 'bir meblağdır. 

ve 

' • t vermişti. O karışıklıklarda 
i'. }~ ıranlık bir müşevvik rolü oy
k _ , yan Karadağ Hükfuneti hudu 
i '• · ında yaptığımız tahşidattan 
~ ~! , ılayı büyük de~letlere ?1üra-

::1 i ~at suretlie şenrane bır ma
;. ı !vra çevirdiği vakit İstanbul-

1 
ı l Rusya sefiri tarafından Ba- ' '1 · ·1 t d "K 

kabarmıştır. Narbonne ile Per- ı 
pignan arasındaki demiryolu 
kapanmıştır. 

l\1ua11 i nılcrjn 
k:ıdeın 

rnaaş1arı 

zamlart 
, alıye ven en no a a ara-

: ~ : ğ aleyhin~eki . harc:_~~tımız.a 1 
"ıı üsaade edıleıruyecegı zeıruc• 'ı nde muhakkirane bir lisan k~~ 

Diğer bir çok yerlerde vazi- ' .iral Field. Ankara, 5 (Telefonla) - Maarif Vekil..letinoe hazırla 
olan lil.yiha Heyeti Vekiliye arzedilmiştir. Layiha 60 ma 
kadardır. L ayihada, mua!Hmlerin maaşlerı, kıdem zamları, 
alınacaı'c mükafatların kıdem zamlarına yapacağı tesirhakkı 
kayıtlar vardır. 

ruldığı vakit Viyananın en mu 
' ı- m gazetelerinden "Naye Fra
. t:•. i Prese" bu hadiseyi şu elim-
i Cıerle tefsir etmişti: .. -~ 

yet vahim bir şekil almıştır. 
Trenler, yollarını şaşırmışlar
dır. Bir çok şoförler su altında 
kalarak boğulmuştur. Monto
ban şehrinin orta ıkısmının di
ğer taraflarla olan münakalesi 
kesilmiştir. Burada 20 den faz-

.... ,. 
·' ' ·l 

la ev çöküp yrkılımıştır. Gast-
·• "Rusya devletinin Bab?aliye res'ıda felaket şimdiye kadar gö 
lbiiğ ettiği nota öyle hır ay- rülmemiş ıbir ıhadde vasıl olmuş 

1~dır ki İst:ınbul ricalin~ i_?kı- tur. Şehir temamile su altında 

1 
"Fransız heyeti 

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

Tekai1ı Vf' harcira111{anu11lar1 

1 
· lbı müteakip Osmanlı hükume kalmıştır. 20 den fazla insanın 

-.ı •1 
'.f1:in Avrupada iktisap etmiş ı'xığulduğu söyleniyor. Madeni t 

1 I . fduğu hürmet ve riayetin l~öprüler tema.'Tlile yıkılmıştır. 

Paris, 4 (A.A)- Londra kon 
feransına iştirak edecek yeni 
Fransız muraıhhas heyeti per
şembe .günü hareket edecektir. 
Heyet, hariciye nazırı M. Bri
and, Bahriye nazırı M. Dumes 
nil ve müstemlikat nazırı M. 
Pietri ile meb'tıısan meclisi bah 
riye encümeni reisi M. Kuerdu
ezec ten mürekkeptir. M. Tardi 
eu cumartesi günü heyete ilti
hak etmek üzere Londuraya gi
decektir. Murahhas muavinle
rinden M. Maıssigli M. Tardieu 
ile görüşmek üzere Parise gel 
miştir. 

Ankara, 5 (T-elefonla) Maliye Vekaletim:e hazırlanmış 
lan yeni tekaüt kanunu ile harcirah ve münııkasa kanunl 
on beş güne ıkadar Heyeti Vekileye takdim edilecektir. K 
nunun Meclisin bu devresinde müzakere ve intaçı mukarre 

ismet Pş. Hz. seyahate çıkmıyo \ 1 e derecelere kadar azalmış b~- Ölenlerin külliyetli olduğu zan 
-~ '. '\ ınduğunu gösterir. Bundan bır n~dilen hakiki miktarım şimdi 1

1- '·i ~ne evvel Rusya hükfunetinin "' den tayin etmek imkansızdır. 
( · ' abıaliye öyle bir nota ile m~- Mad-:1.i zarar ve hasarın da tah-

',I •caat etmesi mümkün değıl- Cemal Paşa m ini gayri kabildir. Hasarat ye 
1 

1 i." ktinunün birkaç yüz milyonu 
İttihat ve terakki devresi ta- milel müzaharetlerin ancak sev- geçtiği rivayet olunuyor. 

h mahkemesinin huzuruna çe ki menfaatle olabileceğini bir Mazamet ,şehrinin birçok ma 
ı 1 ildiği vakit 1908-1914 devre türlü anlıyamadığını göstermiş- halleleri su altında kalmıştır. 

· · min bilhassa bu noktai nazar- tir. Sehri basan sular kabristanı 
. '; ' an tetkiki lazımdır, ve başka Bu zihniyetin garip bir tecel- tahrip etmiş, yüz kadar e~i alıp 
ı j ir vesile ile onu da yapmak !isi Trabulusgarp harbinin baş- götünnüştür. Montaban ıstas-

. nelindeyiz; fakat şimdiden söy langıcında görülür. yonunu kaplıyan suyun yüksek 

' 
~ ~mek isteriz ki bazılarının yap ıı· <Yı" bir metreyi bulmuştur. Su-
ı O felaketi mahza Osmanlı -. I· ıklan gı"bi o devreyi "meşruti- !arın azgın ve şiıddetli akışı im-

• b" devletinin beynelmilel yalnız 
1 etin iflası" diye karaku_şı ff kalmasına atfeden ittihat ve te- dat istiyen bazı kazazedelere 

• ı ük~- ile ~apatıvennek ılmen garİ>teki° ittifak v"e itilil..f -;ümre- tadı~. . ,, , . . . 

,\! Eski Osmanlı imparatorluğu !erinden birine girmekte oldu- Tuluz, 5 (A.A) - Reynos kö 
ı 1' un coğrafi ethnographique ve ğuna hükmederek diplomasi yünde 100 kadar ev yıkılınıştır. 
~ j ·ki bünyesinin meşruti bir ida- tarihinde misali görülmemiş bir 3 kişi boğulınuştur. Tarn ırma 

, ıj, l e tesisine ne derecelere kadar teşebbüste bulunmuşlardır. ğının suları biraz alçalmıştır. 
, -~ı ıüsait olduğu etraflı bir surette Bununla beraıber Mur şehrine 
'h· etkike muhaç, bir meseledir;fa Hatırlanacağı üzre İtalya ül- henüz gidip gelmek mümkün o 
ı 11• at derhal söylenebilir ki 1908 timatomu üzerine Hakkı Paşa lamıyor. 

'dar y· ele alan ittihat ve te istifa ederek yerine Sait Paşa Montoban havalisinde Tarn' 
e ı e 

1 
""J · · f k h b"ldi-· 1 b" k d l kki · l" b""yle bir tecrübeye getırı mıştı; a at, ep ı gı- nin su arı ır metre a ar a -

a nca ı o . .b. M . d · · F k ı h · uvetli muvaffakıyet ümi tlerile mız gı ı, eşru.tıye~ e~~esını~ çalmıştır. a at, su. arın ta rı-
.· · eb"lmek için Iazım gelen Sadrazamları, şışenın ıçındeki batı artmaktadır. Bm~ok evler 

' .! 
1rı:ft:U k .. lliyen mahrum idi- şeyle hiç bir alakası olmıyan bi- çöküp yıkılmaktadır. Içindeki-

.1 :r~ Kanaa~imize göre 0 ellerde rer "etiket" gibidir. ler enkaz al~ı~da kalmaktadır. 
e öyle hükfunet usullerile her Dün akşa. m ıkı naş l::ıulunmu_ş-

Sait Pas. anın, öyle bir henga- ş h b k h il ı 
1 • b" · d kli aff kı tur e rın ası ma a e erın-

M Marinkoviç 

ta kalmış olan emlı3.k meselesi
le huduttaki asayiş meselesi 
halledilmiş oluyor. 

Hariciye nazırı M. Marin.ko
vicin bu hususıtaki feaıliyetin
de,n baıhsediliyor. Bu suretle iki 
memleket arasında ihtilaflı hiç 
bir mesele kalmamrş olmasın
dan dolayı matbuat memnun 
bulunuyor. Münasebat gittikçe 
iyileşecektir. 

Yuna nJ$1a•• -

12 mllyon frank 
lık tütün yandı •• 

Seianik, 4( A.A)- Kavalada 
25 şubatta biDbiri ardı sıra çı
kan yangınlar neticesi olarak 
220 bin kiLo tütün bulunan ga
yet büyük iki antrepa harap ol
muştur.Yanan tütünlerin kıyme 
ti 12 milyon frank tahmin olun 
maktadır. Şubatın 27 isinde 2 

Temaslar 

Londra, 4 (A.A) - M. Mac 
Donald bugün Amerikan, Ja
pon ve İtalyan murahhaslarile 
görüşmüştür. Bu mülakatta 
Fransa sefiri de lha•zır bulun
muştur. 

Londra, 4 (A.A)- Hastalığın 
dan ıberi ilk defa olarak kıra! 
c~rrw:r ... ı-.. _::_ D-.L!---- --
yında yapılan ıbir resmi kabule 
riyaset eylemiştir. 
::=:::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::::1 
milyon ıfranklık tütünü havi 10 
depo, 4 martta 15 milyon kıy

Ankara, 5 (Telefonla) İsmet Pş. Hz. nin seyahata 
caklarına dair olan haberlerin aslı yoktur. 

jandarmada son tayinler 
Ankadra, 5 (Telefonla) - Kony·a kıtası jandarma mua 

binbaşı Arif B. Aksaray kumaındanlığma, Diyarbekir muavi 
binbaşı İhsan B. Çanakkale muavinliğine, Çanakkıale muav 
binbaşı Abdullah B. Aııkara muavinliğine, Aksaray ıkuma 
nı binbaşı Etem B. Konya muavinliğine, Kars kumandanı b 
başı Zeki B. jandarma mektebi müdürlüğüne, ıseyyar alay 
buru kumandanı Fuat B. Kars kumandanlığına, Ankara kı 

ll.2.vin~ 'f\Lw..~•: D ~-~ a.rt-G...Cı.ı: trnucı-vinliğine, Çanakka 
jandarma mektobi müdürü Nevzat B. Mersin jandarma m 
t-ebi müdürlüğüne tayin edilmişlerdir . 

Nakit işleri mıidürii lzn1irdc 
metinde 250 bin 'kilo tütünü ha İzmir, 5 (Milliyet) - Maliye vekil..leti nakit kağıt işi 
vi 4 depo daha tutıuşmuş ve yan müdürü Sırrı B. geldi. Beyanatında istiıhsalatın tezyidi i 
mıştır. Martın ikisinde Selanik bütçede 15 milyort fü·a ayrıldığını, ithalıil..tın tahdidine Hüku 
te 3 milyon fran)<:lık hıııbubatı çe itinakar da'Vranıldığını, halkın da müzalheret etmekte bul 
havi bir çok mağaıza ve dük- duğunu, milli paranın kıymetinin tenezzülüne mani olacak 
kanlar da yangın net:ioesinde tün tedbirlerin alındığın, Türk ·parasını koruma ıkanunu ka 
maıhvolmuştur. Bu felaketlerin 

1 

namesi ile paramızın kıymetinin mahfuz kalacağını, İzmir 
sebebi meçhuldür. mevcut mali teşkilatın kifayetsizliği düşünülerek burada 

-------------------- ı kambiyo murakabe heyeti teşkil edileceğini bu sayede kambi 
Birleşe b i I P c: ek I er mi? nun kolayca tedarik edileceğini söyJ.edi .. 

_ ............... _ 
ı 

.angı ır ı are se muv a - metle, Avrupada kimsenirı bize · · · k d k" d 
, . ·.etsizlikıe neti~e1enmeğe mah- den bırınde6o . a ar ımse am A usturya ile ı 
: , d el uzatmak istemiyeceğini pek ların üstüne çıkmıştır. Bunlar, V 1 

.um u. * ,:. * güzel takdir ettiğine şüphe etli- imdat beklemektedir. Fakat, Almanya ara-
Tiran 5 (A.A)- Kabine istifa etmiştir. 
Arnavutluk kabinesi istifa etti 

11 ·~ Iemez; fakat Teşrinievvel ipti- cereyanın şiddeti kendilerini 
., ı1 K:iminle ve naHI olursa dasında Mecliste okuduğu be- kurtarmağa maııi olmaktadır. Sin da bir itilaf 
. l olsun ittifak! yannamede, merkezi umumi si- Montoban şehrinin etrafla mu-

iş Bankası 
Ötekiler glbl krediyi 

kesmedi artırdı .. 
,·ı yasetine tercüman olarak, Av- vasalası ıhala temin edilmemi~. 1 Yukarıda görüldüğü gibi ha- rupa zümrelerinden birile itti- · 

I; icen itibarımızın sukutunu ve fak emelinde bulunduğumuzu tır. 
levletler tarafından aleyhimiz- ihsas etmiştir, ve bu suretle 

" ' ftneral Saı•of 

I· le eski müdahale ve yağma si
ıasetinin inkişafını münhasıran 

1 lahill ve harici amillerin hare
{etlerine ve sui niyetlerine atfe 
ien ittihat ve terakki ricali mem 
eketin müşkül ve mühlik vazi
?etlere düşmesinde kendi hata
arını ve o hataların tesirlerini 
)ir türlü görmek ve itiraf etmek 
stememişlerdir. 

Talat Paşa hattratında "Dev 
eti aliye velev sevki menfaatle 
:ılsun, artık Avrupada hiç bir 
1evlet :arafmdan müzaheret 
5örmüyordu" demekle beyne!-

' -nilel siyasiyatta, o kadar fela
. ' ketli tecrübelerden sonra bile, 
ı -ıe kadar gafil olduğunu, bevnel 
~ .. 

meclis kürsüsünden müzayede 
veya münakasaya konulan itti
fak teklifimize dair Hariciye Ne 
:ııareti sefaretlerimize bir tamfm 
göndererek bu teşebbüsün garp 
payitahtlarında husule getirdiği 
tesiri sormuştur! Tabii hiç bir 
taraftan müsbet bir cevap alma 
mamıştır. Y1alnız Rusya tara
fından himayesine girmemizi 
mütazammen bir cevap veril
miş fakat Sadrazam o cevabın 
viikeli meclisinde müzakere e
dilmesine lüzum görmemiş! 

İkinci bir ittifak teşebbüsü de 
Balkan harbinin ferdasına mü
sadiftir. 

1913 sonbaharında Bulgarlar 
la İstanbul Muahedesinin akdin 
den sonra Ceneral (Savof) isti
rahat etmek behanesile burada 
kalıyor. Bizim tarafımızdan da 
İstanbul muhafızı Cemal Bey 
[Paşa] Bulgar murahhasile mü 
zakereye memur ediliyor. Bü
yük Adada Necmeddin Molla 
Beyin köşkünde verilen bir zi
yafetten sonra iki murahhas te
dafüi ve tecavüzi birittifakname 
müsveddesi hazırlıyorlar. On
dan sonra Şişlide Cemal Beyin 
ikametgahında aktedilen ;çtima 
lar de Bulgar sefiri Müsyü (To
şef) ile Talilt ve Halil RPvler 

.. Mali kabine 

Paris, 4 (A.A) - M. Tardieu 
bu sef.er teŞ'kil ettiği kabineye 
esas itibarile iktısadi ve mali 
bir mahiyet verecektir. 
.. Kabinenin beyannamesi . . 

Paris, 5 (A.A) - Tardieu ka 
binesi ibugün öğleden sonra 
meclislerde beyannamesini oku 
yacakttr. 

Ölenlerin . adedi 

Montoban, 5 (A.A) - Mois 
sac ta bir su seddi yıkılmıştır. 
Sular, iki mahalleyi istila etmiş 
tir. Nüfusca bazı zayiata sebep 
olmuştur. Henüz teeyyüt etme 
miş bazı haberlere göre ölenle 
rin adedi yüzü bulmaktadır. 

Belçika kıralI Mısıra gidiyor. 

Bruxelles, 5 (A.A) - Kıral 
ile kıraliçe Cenevreye ve Mısı
ra gitmek üzere dokuııda Bru
xelles den 'hareket etmişlerdir. 
ı.o+e••••••••••••••••e•....., 
iştirak ediyorlar. Balkanlarda 
muvaffakiyetle yapılacak bir 
harp neticesinde Bulgarların Se 
Ianiği almaları ve bi.ze Dedea
ğaç, Kavala ve Dramayı terkc~
ml'lf'ri esasına müstenit bir müs 
veddeye sah çekiliyor; fakat bir 
türlü tascı; k ve teati olunamı-
yor. 

fDevamı v:;ır) 

- .. ....-. . -

İki devlet arasında· 
ki münasebat çok 
kuvvetli olmakla 
beraber birleşmek 

ümidi azahyor .. 
Almarı ue Auusfurg.~ 

Başueklllerl 

111. Ml uller, M. Sclıober 

Berlinden yazılıyor:-Bura- mektir. Yalnız maddi surette 
ya gelen Avusturya başvekili değil fikri• sahalarda da müna
M. Schober bir kaç gün kaklık- >eıbatı takviye etmek emelinde
tan sonra Alman payıtaıhtm- yız. >ı 

İzmir 5 (Milliyet) İş Banka
sı U. Müdürü Celal B. beyana
tında ecnebi bankalannın kredi 
yi kesmelerine mukaıbil İş ban 
kasının faaliyetini artırıldığını 
bu ıkalbil bankaların mevkiine 
dü~k istemediğini söylemiş
tir. Celal Bey Hakkı Tarik B. 
bugün İıstanbula gittiler. 

Kazanç vergisi 
dan ayrılmıştır. Avusturya baş- M S h b ,. ıı.. 

k ·ı· ·ı Al H""k' t . C- a er ın .... eyanatı tema ve ı ı ı e man u ume er- ·ı 1 <l · · d .. · 
ANKARA, 5 (Telefonla) -

Önümüzdeki hafta, kazanç ver
gisi kanununda yapılacak. tadi
latı görüşecek olan komısyon 
toplanacaktır. 

ı . d d .. mı e usu · aıresın e soylenmtş 
{anı arasın a cereyan e en mu- .. 1 d a· 

k b . . . soz er en ır. za erat , ıtmıştır. 

Bu müliikatlarda asıl mevzu 
bahsolan cihet iki memleket a
rasında bir ticaret muahedesi 
akti olmuştur. Böyle bir muahe 
de a'kti için kaç senedir iki ta
raf arasında ve bilhassa A'VUs
turya tarafından büyük bir ihti
yaç du}"lllmuş olmakla beraber 
bunun a'kti kabil olamamıştır. 

Nihayet M. Schober bunu te
mine muvaffak olmuştur. Akte 
dilecek ticaret muahedesinin 
esasları takarrür etmiştir. 

Bundan sonra müzakereye iki 
Hükumet arasında devam edi
lecektir. M. Schober Berlinden 
ayrılırken demiştir ki: 

Moskova sefirin1iz 

Fakat Avusturya başvekili 
Almanya ve Avusturya arasın
da bir ittihat vücuda getirmek 
için çalışıldığına dair ileri sürü ANKARA, 5 (Telefonla) -
len şayıalara da cevap vermiş Moskova sefiri Hüseyin Ragıp 
oluyor. Başvekil demek istiyor B. İktısat vekilini ziyaret etmiş 
ki, Alınaıııya ile Avustıul'ya mü- t" 

ır. 
nasebatı diğer herhangi bir do-
st devletle olan münasebat:tan Maarif n1üsteşarlığı 
başka bir şey değildir. Fakat ANKARA, 5 (Telefonla) -
M. Schober aradaki 'hudutlara Maarif müsteşarlığına talim ve 
rağmen iki memleketin dostlu- terbiye reisi Em;n B. in tayini 
ğu daima kuvvetlendiğini ilave mukarrerdir. yerine talim ve 
etmiştir· terbiye azasından İhsan Bey ta 
Avusruryanın Almanyaya il- yin edilecektir. 

tihak etımesi için şimdiHk siya- O h I J 
seten imkan ögrülmemektedir. r angazt <ayma <an11 
Her iki taraf da merkezi Avru- l ANKARA, 5 (Telefonla) -
pada böyle bir mesele çıkarma- Orhangazi kaymakamığına Şa-

- Maksadımız bütün devlet- nın vakti gelmediii;i frkrinde- tak kaymakamı Emin Tahir B. 
!erle münasebatımızı iyileştir- dir. tayin olunmuştur. 

Maliye müsteşarlığ 
ANKARA, 5 (Telefonla) · 

Maliye mü.~teşarlığına hey• 
teftişiye riyasetini de vekalet 
ifa etmek üzere heyeti teftişi 
reisi Ali Riza, ve hukuk mü 
virliğine vekalette bulunan S 
Iahaddin Beyler tayin edilm 
!erdir. 

Izmirde n1açlar 
İzmir, 4 (A.A)- Bugün Aı 

d1>lu kupası Iik maçlarında , 
çok puvan kazanan iki kulü 
ten Altay sıfrra karşı ibir ile l 
karyayı mag!Up etımiştir. 

Buhran bertaraf 
edildi 

Bertin, 4 (A.A) - Nazırlı 
meclisi demokratlar tarafınd ; 
uzlaşma esasına müstenit ol; 
raık tevdi edilen layıhaıyı tekil 
karar verdiğinden hükfun 
buhranının muvakkaten bert; 
raf edilmiş olduğu söyleniy< 

Kendi mes'ulivetleri 
altında .. 

Madrit, 4 (A.A) - Ecnebi· 
İspanyol gazetecileri nezdir 
kabul eden hariciye nazırı, ecı 
bi gazetelere ait sansürden b: 
sederek Ajan~ları kendi mes 
lieytleri altında olarak telgr 
göndermekte tamamile serıbe 
~aktı<Yını sövlemiştir. 
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uhuşla mücadele talimatı bugünlerde tebliğ edile-

~a
~a-
ere 

bir 
ur 

biı> 

ektir. Talimatn-:--=a:-::m=--e---=--=-f_u __ hs....:._, u __ b_i_r _c_ü_r_ii_m_t_eı_a_k_k_i _e __ d___.!iy~o_r 
Zelzeleler Kokmuşlar! mektep M. Mektebi 1 maden 

Fuhuşla mücadele 
Zahı taf aalj)rete geçmek için tali

nıa tı ıı tebliğini bekliyor 
•••••••• 

fuhuş yapanlar fuhşa teşvik ve vasıtalık 
edenler adliyeye verilecekler 

. Dahiliye Vekaletinin fuhuşla mücadele için hazırladığı 
lı~atnamenin bugünlerde Vilftyete telbliğine intizar edilmek 

tdır. 

. Talimatnamenin en esaslı maddelerini Ankara muhabiri
ızin aldığı ma!Umata atfen yazmıştrlı:. 

Yeni talimatnamenin 17 inci maddC6i mucibince, &nrazı 
Uhreviye nizamname ve talimatnamesi bakı kalacağına: ıı-öre 
hlaki zabıtanın fuhuşla mücadelesi devam edecek demektir. 

~ldığımız malilmata nazaran siyet ve mahremiyetine teca-

l Eve/ki gece 2 
zelzele oldu 

Bomonti deposunda 
kokn1uş pastırmalar 

- 70 çuval kokmuş pas-
Bu sademeler Garbi tırma müsadere edildi 

Anadolu 
zelzelesinin aksidir. 

Evvelki gece şehrimizde 
hafif iki zelzele olmuştur. Birin 
ci zelzele 1,5 ta ve ikinci zelzele 
6,5 ta olmuştur.Zelzeleleri Kan 
dilli rasathanesi de kaydetmiş
tir. Rasathane müdürü Fatin B. 
şehrimizdeki zelzelelerin Garbi 
Anadoluda vukua gelen zelze
lelerden mütevellit olduğunu 
söylemiştir. 

Bursada zelzele 
Bursa, 5 (Milliyet)- Bugün 

sabaha karşı biri şiddetli olmak 
üzere iki zelzele olmuştur. Ha
sarat yoktur. 

Romonli fabriKası 

ilk tedrisat 
işleri .. 
--·---

NurP.ddln Bey il,, 
tedrisat 

hakkıllda ne diyor? 

Bayram tatili münasebetile 
İstanbula gelmis olan ilk ted
risat müdürü Ragıp Nureddin 

1 B. kendilerini ziyaret eden bir 
muharririmize şu izahatta bu
lunmuslardır: 

"- !stanbula tatilden bilis
tifade geldim. Bu geliş tamami
le hususi mahiyettedir. Güzel 
bir tesadüf olarak burada bulun 
duğum günler zarfında Millet 
mekteplerinde de imtihanlar 

, başlamış olacaktır. 

İmtinanlar bugün 
başlıyor 

Maarif vekili imtihan
da bulunacak 

\ 

-----
Dün bir içtima 

yapıldı .. 
--·-

Madenciler Birliği 

ve hBzırlanmış 
olan yeni layiha .. 

- ........ -
( 

) Madenciler Birliği heyeti u 

Millet Mekteplerinin imlihanlaı, 
bıı/1111acak n/an Cemal l/Osnıi Hly 

mumyesi dün bir içtima yaptı. 

Bu içtimada yeni maden ka 
nunu için komisyonu mahsu 
tarafından hazırlanan layihanın 
tetkik ve tadiline başlanmıştır . 

Bu layiha 180 maddedir. La 
yihada madencilerimizin aleyh 
ne olan noktalar işaret edilme 

'tedr. 

Madenciler Birliği bu layiha 
nın ihzan için bir çok memle 
ketlerin maden layihalarını tet 
kik etmiştir. Kıbns maden layi 
hasından da bazı mühim esasat 
alınmıştır. Başka bir içtimada 
tetkike devam edilecektir. 

ı_taya fuhşun men'i için ka- vüz mahiyetinde mesken bBti
~nı Şaraiti dairesinde çok bü- mak memnudur. 

. Uk salahiyetler verilmektedir. Vakıa şimdiye kadar yapılan 
ır. 1' . 

Ürk ceza kanununun fuhşun baskınlarda da kanuni şeraıte 

Bazı kimselerin son zaman
larda kokmuş etlerden fazla 
miktarda pastırma ve sucuk ya
parak piyasaya çıkardıkları ha
ber alınarak takiplerine başlan
mış ve bu meyanda şehreminin 
de oturan İbrahim ve Sabri is
minde iki kişinin oturduğu ev 
basılarak 1 O okka sucuk ve 70 
okka kokmuş beygir eti elde e
dilerek müsadere edilmisti. Bun 
!ar tecziye edilmek üze~e adli
yeye verilmişlerdir. Kokmuş et 
!erden yapılan sucuklar hakkın 
da Emanet sıhhiye müdürü Ne
şet Osman B. şu malumatı ver
miştir. 

j İlk tedrisat memlekette bü
yük bir intizam ve muvaffaki
yet dahilinde devam etmek~e
dir. Bu cephede alınan neticeler 
çok şayanı memnuniyettir." 

Millet mekteplerinin son dev 
resi müdavimlerinin imtihanla 
rına bugün başlanacaktır. Bu
gün kadın müdavimlerin, cu
martesi gününde ı;rkeklerin im 
tihanları yapılacaktır. 

~--++<----
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. en'i hakkındaki mevaddı mu mümkün mertebe riayet edil
bınce fuhuşla me!Uf olanlar mekte ve şüphe edilen evler, u
ikkında zabıtaca takibat yapı / zu? ~zadıye günlerce tarassut 
tak ve bu gibiler derhal adli edıldıkten sonra basılamakta-
eye teslim edilecektir. dır. 
Şinıd· . Alakadar makamat, tatbika-
f 

ıye kadar zabıtanın gız- b'l k ·· talimatna-uhsu • · ·h ed 1 ta geçe ı me uzere 
ak san at ~ttı az en er . b. evvel tebliğine in 
. kında yaptıgı şey, bunların n:enın ıran . 
lıne muayeneye tabi oldukları tızar eetmektedırler. 

dair bir vesika vermekten i
retti. Yeni talimatname ise 
~uşu doğrudan dogruya men' 
ıgi için bu gibiler hakkında 

4 dispanser daha 
açılacak 

en mücrim muamelesi yapıla Şehremaneti, şehrin ihtiyacı 
tır. nisbetinde büyük bir hastane aç 

'i eni talimatnamenin ikinci mak için kafi dereceoe ... ı.o.lbd• 
iddesi fuhsa vasıtalık eden bulamadığınduı Çapadaki Ev
n-etıilerin h~dut haricine c;ıka 

1 

kaf paviyonlarının tamir ed.~1".~ 
lacaklarını amirdir. Yaptığı- rek dispanser yapılm.aıı d~şu-
·'z tahkikata göre esasen bu nülmüş, fakat evkaf ıdare91 de 
,1biler peyderpey defedildikle- ı~arasızlıktan bahsederek bu tek 

ve tekrar avdet cJenler de lıfe yanaşamaıı:ııştır. Şehr.ema-. 
UQut harici edildikleri için şeh neti, halkın ıhtı.y~cını y~nı ye?ı 

izd b t !ar kal disıJanserler tesısı suretde tele. e ya ancı vası a - - . d. E t anıı ·b· d. fi etmeg'ı arzu e ıyor. mane 
ş gı 1 ır. cemiyti belediyeden tahsisat al 

i Müzikhol, bar, kafeşant.~n gi mağa muvaffak olur~a mevcu
a/erlerde artist ve. şan toz sı- da ilaveten daha 4 dıspanser a-

1!e çalışanlara gelınce: Bun- çacaktır. 
t 1Çinde fuhuşla mel uf olanlar 
Uayeneye tabi idiler. Artık 
Unların, bu gibi yerlerde çalış 
aktan men'edilmeleri icap et 
ektedir. 
. (6) ıncı madde badema Tür-
1Yenin hiçbir tarafında umum 
~ne açılmasına müsaade edil
.1Yeceği zeminindedir. Halbu
~ Şimdiye kadar usulü daire-

Aslan vapuru batıyor 
Bir hafta kadar evvel Ban

dırmada Eski fener bumunda 
karaya oturduğunu yazdığımız, 
Sadık zadelerin Aslan vapuru
nun vaziyeti vahamet kesbet-
miştir. 

Otomatik 
----

Istanbul Tel~/on 
şirketi işe başladı 

İstanbul telefon şirketi şeh
rin telefonunu otomatik telefo
na tebdil için tedbirler almağa 
başlamıştır. Maamafih bu ted-

-kSehremininde • - akalanan 
sucu fardan ~ . . 
soğuk hava deposuft~U!t1HP
ğayyür etm;ş ettft apılmış 
70 çuval pastırma bulunarak 
müsadere edilmiştir. 

Bunlar da imha edilecektir." 

Demiştir. Emanet bu husus
taki takibata ciddiyetle devam 
etmektedir. 

10 senelik iktısa t 
pro~ramı 

İktısat vekili Şakir Bey, 15 
sene müddetle tatbik edilecek 
olan ikıtsadi programı hazırla
mıştır. 

Programın bir defa da baş
vekil Paşa Hazretleri tarafın
dan gözden geçirildikten sonra 

birler daha müııbet bır tekle gir tab'a verilecektir. ' 
memiııur. Şirketin mukavele ı Martın ı;ırtasına d~ğru prog-

Ragıp Nureddin B. ilk tedri
satın Türk mekteplerinde olma 
sı mecburiyeti hakkındaki sua
limize kısaca demislerdir ki : 

- Böyle bir şey mevzuu bah 
sedilmemiştir ve yoktur." --· 

/{ambigo 

Bankııcıllir dün de 
toplandılar 

Kambiyo ihtiyacını temin ve 
muhtemel her hangi bir spekü-
!~~Rna\\~9E-!iJl1S.. ...,gç~çp:sJ~.5 1!1 
konsorsiyumu dün de toplandı. 
İçtima Nurullah Esat B. in ri
yasetinde ve İş Bankasında ol
muştur. 

Bu hususta mekteplere tebli 
gat yapılmıştır. 

.. M~arif emini Muzaffer Bey, 
dun ıl~ tedrisat müfettişlerin 
den Mıllet mekteplerinin vazi
yeti hakkında izahat almıştır. 

Üç aylıklar salıya 
veriliyor 

Eytam, eramil ve mütekaidi
nin maaş cüzdanlannın yokla 
malarına devam edilmektedir. 

Salı günü üç aylıklann tedi
yesine başlanılacağı kuvvetle 
muhtemeldir. 

Müfottişlerin tetkikatına gö ---
r~, .1stanbulda ~illet mekteple G. J\lühaJillere t .. ; t 
rının son devresınde (A) ve(B) . .. . e\ Z a 
dersanelerine girenler ( 43.000) 1 .Gayrı mu.bad1llere yapılan te 
kadar olup yarısına yakın kıs- vıza'.a bugun de devam edile
mı karlındır. Bunların ekserisi cektır. 
muntazaman derslere devam et =-=========I 
_,_, _ __,,_ muş ve bugün bazı dersaneler 

Mukayyet olup ta ademi de
vaını görülenlerle imtihanlarda 
muvaffak olamıyanlar imtihan 
!ardan sonra açılacak olan yeni 
devreye devama ı ,1ecbur tutu 
lacaklardır. 

zir buluniıcagıriı !IO'yıeı'hıştn !--

Millet mekteplerinin yeni 
devresi için lazım gelen tahsi
sat tefrik olunmuştur. 

Dünkü içtimada konsorsiyum 
hakkında Banka direktorleri ta
rafından lı;.:zırlanan ve· Nurul
lah Esat B. tarafından tetkik e- İmtihanlar şifahi ve tahriri 
dilen proje ile Nurullah Esat olac!Mktır. (A) dersaneleri mü
Bey tarafından hazırlanan pro- davimleri imla ve kıraatten(B) 
jeler tetkik edilmiştir. Bu her dersaneleri müdavimleri iee 
iki proje telif edilerek yeni bir Türkçe, yurt bilgisi, sağlık bil
proje ihzar edilmektedir. gisi ve hesaptan imtihan vere-

Cumartesi günü Nurullah E- ceklerdir. 

Gerek okuma ve yazma ve gc 
rek malumatı umumiyeye im
tihanlarında muvaffak olacakl< 
ra mahsus şehadetnameler tat 
edilemektedir. 

Maarif müfettişleri, kendi 
mıntakalarındaki imtihanlardıı 
hazır bulunacaklardır. 

sat B. bu projeyi Ankaraya gö
türecek ve Maliye vekaletine ar 
zedecektir. 

Tittik tacirlerinin btr 
müracaatı 

Maarif emini Müzatfer ve m, 
Maarif vekili Cemal Hüsnü arif müdürü Haydar Beylerde 

Bey, bu mekteplerin faaliyet bazı mıntakalan dolaşarak İm· 
!erine çok yakından alakadar ol ühanları tetkik edeceklerdir . 
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ınd ' • eti e müracaat eden kanunı ev 
fı haiz herkes, muayyen mın
ka dahilinde t?:numhane ya-

Sular, vapuru tamamen iııti~ 
etmiştir. Vapurun hamuleaı 
kurtarılmıştır. 

mucibince bütün tesisatı otoma ı ramın Vekıller heyetınde müza Tiftik satıcılan birliği B. M. 
k d 1 · 1 Meclisi ticaret encümeni iza-

tik hale ifrağı için daha iki sene ere e i mesi beklenı mektdir. sına tiftik ticareti hakkında bir 

na 
en 

·p-
Sa 

!ar 

ta-
Of• 

. 
l 

ive 
·ne 
~ 
alt 

·so· 
raf 

lıt a.yni takayyütle tabi rande~ 
.evı açabilirdi. Bunların yenı 
lıınat:name ile artık yeri yok

! · V' aktile verilmiş müsaade 
e açılmış olanlara da hariçten 
'l'ınaye alınması da memnu-
Ur. Diğer bir madde de umum 
aneıerin gece saat 12 de ka
. ncağı ve bundan sonra müşte 

kabul edilmiyeceği mukay-
ettir. Bu takyıdattan sonra 

Umhanelerin birkaç sene zar 
'llda kendiliğinden kapanacak 

na şüphe edilmemektedir. 
ltıumhanelerde içki memnu 
Cğildi. Talimatname içkiyi d~ 
Cn'ediyor. Çalğı ötedenberı 
"aktır. 

Otel, hamam, banyo, deniz 
. llıamları ve sair mahallerde 
1• l'lıüstahdcınin de bundan son 

t~ 'f 11 • -'il 1 ~ete mugayir bir ha .erı ı;;.~ 
!lluğü halde fuhşa te\IVi.k cur 
1le müddei umumiliklere sev-
Cd· tleceklerdir. 

1
Sokaklarda şuna buna sark~n 
tk edenler ötedenberi takı
~ ınaruzdurlar. Şimdi bu ta 
~ t bir kat daha şiddetlndiri

ektir 

~tni ~alimatnamenin en mü
llıaddesi, kanuni şerait ha 

nde her hangi bir eve bas
Y~pıl!Daınası hakkındaki 

Ekınek narhı 
Araya bayram girdiği için bu 

hafta ekmek narhı, tesbit edil
memiş olup geçen haftaki narh 
devam etmektedir. Yeni narh 
pazar günü tesbit olunacaktır. ..... -

ANKARA VALİ MUAVİNİ 
Mezunen şehrimize gelen An 

kara Vali muavini Abdullıak 
Haıkkı Bey dün Vali Vekili 
Fazlı Beyi ziyaret etmittir. 

.Adi/gede 

Esrar verirken 
Bir y,erdiyanın v~zi~e

sine nihayet verıldı 
Bayramın ikinci ~il ~stan

bul tevkifanesinde garıp bır ha
dise olmuştur: 

Gardiyanlardan Salahad~in 
Efendi mevkuflara esrar venr
ken cürmü meşhut halinde t~v 
kif ve vazifesine nihayet verıl-
miştir. . 

Öğrendiğimize .göre ~evkıfa-
··din' yeti Salahaddın Efen 

ne mu · ·· he 
d·den bir müddettenben ş~p -

1 
A t kı et-

iki ay lazımdır. d 
Buna rağmen şirket yeniden Ba X-cılığa \'eri len rapor göndermiştir. Bu rapor a 

telefon almak istiyenlere oto- l'>h . daha ucuz mal Y.etişt~~ek için 

t
.k k. ·e vermektedir Yal e emnııvet bazı esaslar teklıf edılıyor esas 

ma ı ma ın · · 1 d . 
nız bu makinelerin kadron tarı İktısat vekaleti bu sene bağ- ar ~u u~ ·k . . . k · 
çıkarılmaktadır. Bu şekilde , çılık işlerine fazla ehemmiyet 

1 
. hem e eta~~ e .serı fıer~t 

Dördüncü vakıf han içinde 50 1 vermektedir Bu sene memleke ~rı Aayvdanl yhe ış ırmegetm k sal 
1 

k
. k ştur Bun 1 · 1 .f· 1 · d k' tır. na o u ayvan mın a a a-

kadar ma ın~ onm.u : . . - ~ın ".1~ 1.telı .. yer erıı:ı: ~ 1 bağ rında her sene 50 bin balya tif-
ların otomatık olabılmesı ıçın ışlerı ıçın butçeye muhım tah- 'k . h 1 d.il' 

1 b .. ·· t · tı ıstı sa e ır. 
lbımgelen kadron ar utun s- sısat koyacaktır. E üh' ·h t ı ı · t m olunca B • 1 . d.d n m ım ı raca ma ı o an 
tanbul tesısatı ema a.~ ara d~~a t•ı; ı ~n çubuk tiftik ve ünü daha ucuza mal 
konacaktır. ve goztaşı gonderılmege başla- etmek A!ustralya yünlerine re-

• nılmıştır. • . 
-------·-·--- M·· ft . .. d . kabet etmek lazımdır. Bu netı-

Emanette asansör 
Muk11YClename mucibince 

Şehremaneti binasına yapılmak 
ta olan sansör nihayet dün 
yerine takılmış olmaBI lazım 
gelmelne idi. Fakat ·yeri hazrr 
lanmı' olmakla beraber makine 
henüz gelmediğinden asanııö 
riin yerine konmaeı müddeti15 
gün daha temdit edilmittir. Bi 
naenaleyh 15 gün sonra asan
ııör itleıneğe baııhyacaktır. 

Senı perpa ratosu n 
acentası 

Haciz altına alınması üze
rine firar eden Semperparatos 
tahlisiye gemisinin, Çinili rıh
tım hanındaki acentahanesinin 

alan, icra vasıtasile satılığa 

ure e ve cıvarına gon erı- k · · h · 
lecek ç b ki b. k ti k ceye varına ıçm ayvan yetış-
dar 

.
1
u uk arı ır kaç g ne a- tirme usullerini ıslah etmek i-

yo a çı arı aca tır. d" .. .. _ cap e ıyor. 

E f 
Bundan başka sayım vergisi 

t iatleri de düşüyor de bu malın pahalı olmasına bir 

Et fiatleri düşmeğe batlamış 
tır. Bac yarlerde koyun eti sek 
sen kuruşa 'kadar satılmakta
dır. 

Et iiatlerinin bu düşütünde 
en mühim amil havaların artık 
açık gitmesidir. 

Her taraftan büyilk başhay
van koyun ve bilhassa ç.ol<ca ku 
zıı .,:.dmeğe başlamıştır. 

Et fiatlerinin daha düşeceği 
ümi.t edilmektedir. - _ ..... -

Malul gaziler balosu 
Malftl Gaziler menfaatine ter 

tip edilen balo bu akşam B. M. 
M. Reisi Kazım Paşa Hz. nin 
himayelerinde maksim barda 

sebep teşkil etmektedir. 
Aldığımız malumata göre B. 

M. Meclisi ticaret encümeni aza 
sı bu mesele hakkında hükftme
te bazı tekliflerde bulunacaktır. 

Grip fazla inı? 
Şehrimizde grip, nezle ve bu 

na mümaail hastalıkların fazla 
olduğu hakkındaki neşriyat Uze 
rine Sıhhiye müdürü Ali Ri.za 
B, hastalığın nazarı dikkati cel 
bedecek derecede fazlalaşmadı
ğını söylemiştir. -----

Sadullah Bey 
Seyrisefain umumi müdürU 

Sadullah .B. Cu~artesi günü An 

Maskara taşkınlığı -
Maskaralar bu sene lıalkı iz' aç 

etmişlerdir 

Bir müddettenberi, sokakla- j Zabıta, gele~ek sene, maska 
n umumi yerleri işgal ederek ralann, halkı ız'aç ve taşkınlıl 
tÜrlü taııkmlıklarla halkı iz'aç göstermemeleri için tedbirler a 
eden"mukaralık" nihayet bitti. mağı kararlaştırmıştır. Dün bt 
Bu &ene, geçen senelere nisbe- h":~us~a polis ~ü?üı . muavın 
ten maskaralık çığırından çık- Husnu B. demıştır kı: 
mıştır. Bu yüzden bir çok ha- "- Bu sene fazla taşkınlıklı 
dise ve kavgalar olmuştur. Nite halkı iz'aç edenler görülmüş 
kim Dolapderede, fazla taşkın- tür. Fazla taşkınlık yapanla 
lık, bir kaç kişinin yaralanma- hakkında takibat yapılın tır 
sile neticelenen bir münazaaya Gelecek ıene esaslı todbirler a . " 
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Fikir, ~i.z;« tlı, IlikBye, Re>I ı: •• lI ı 
şu üç "İsa" tablo.sunda re~kten, v~remi y;ceğini bi~dirm~okte ge- ı nenin 13 aya taksirrJ meselesi- J 
zıyadan ve genış bır san atten cıkmernıştır. İngıLtereın sabık le meşgul olmuyor? 

....... tu ... ,.,, 

ı sını -~erdim:5'.~tm:ı . Ba~tım bi
. raz otede kucuk bır eskıcı <lük-
1 kanı var. Kapıyı ittim . İhtiyaı başka ne var?. Bunlar, nihayet hariciye nazırı Sir Austen Che- Şu ufak hatırlatmadan sonra 

ve nihayet, canlı göründükleri mberlain geçenlerde yazdığı bir 1 umarım ki, Oda bu mühim işle 
Asrın Umdesi "Mi/Jiyet" tir. halde gene cansız bir lavha de- mekalede hele bahri tahdidi 1 iştigale başlar. FELEK' 

ğiller mi?. Van Daykın, "At teslihat yapıldıktan sonra İn-

bir kadına sordum. Arkaya dö· 
nüp seslendi: 

6 M,\.H.T 1930 
iDAREHANE - Ankara cadde•İ· 

o. 100 Telgraf adresi: Milliyet, f., 
ı:ıbul 

Telefon numaraları~ 
htanbu[ 3911, 3912, 3911 

ABONE ÜCRETLER! 

- Vartan, Partan Bey tano· 
orsun? .. üstünde kıra!" tablosu, bütün gilterenin böyle bir vazife al- j 

inceliklerile beraber, her hangi tında kalmasına imkan kalmı-
kıymetsiz bir Hükümdarın fani . yacağını söylüyordu. İngiltere- i - Ne deorsun... Geloo-
varlığını gösteren cansız bir ' de Cemiyeti Akvamın avukatlı- ç t k y ı ld • rum · · · 
tasvirden başka bir şey mi? . . ğını yapanlar şu son on sene a apı.. an ış ge lffi Geldi. Sabih Pertev ismini 

1 Diğer tablolar da böyle. Hepsi ; zaı:fında Cemiyeti akvamın pek Maskara olmağa tekrar ettim. Hayli düşündü. 
bedi, hepsi cazip, hepsi muşaşa r iyi iş gördüg" ünü iddia ediyor- 1 A E •. ,, S"'L 1 l 1·. kafasını kaşıdı, dudaklarını pes 

. h 1 ı /IJ L N KL lh,.ı: "' .'\i\I ZZET ·ı 'b' b Türkiye için Hariç için . ve hepsi ... bıru . !ar. Fakat saıbık hariciye nazırı %Um gon tı g~ ı uzattı, oynunu büktü: 
400 kuruş soo kuruş Bu mülahaza beni Onun e- 1 Cemiyetin vazifesini yapması 1 K ı h f b Ben oldukça eline çabuk, be- / şöförü yemek yiyecekti, uçun- - Tanımaorum ! dedi . 

G 

150 ,, 1400 ,, ' k hl' k. • tte arna va a tası u sene S d . k' serini onun vücude getirdiği anca a a 1 ve manevı sure B - 1 d k • ı ı· cerikli bir insanım; fakat insan cü şöför yemeğini yemiş gara- orma ıgım ımse, c;almadı-
HOO .. 2100 ,, • , - .. · ·cra ettig"i tesir eyog un a pe eg ence ı gec- - k k 1 T k 

• 3 aylığı 
6 .. 
'2 .. 

tabloyu düşünmeğe sevkeder. azası uzerıne 1 - · ı Y" 1 · d · · - ne kadar becerikli olursa olsun, ja gidiyordu. Dördüncü taksi- gım apı a mamıştı. e raı 
O bl ki ·· d ı den ibaret olduğunu söylüyor. tı · uz erın e çeşıt çeşıt mas- ı · · h b. d' birahaneye girdim. Bir duble 

ı Gelen evrak geri verilmez : ta 0 muze uvar arına, . · · keler ellerinde süpürge sopa- ace eye geldı mi hem güç, em ye ın ım: 
l · l · d - · 1 k" Bereket versın herhangı bır ta- ' d · · · s · ı daha ısmarladım . Bu sefer ha· tfoddeti geçen nushalar ıo kuruştur. ı saray ga en erme egı urr~- .. . • . !arı sokak sokak dolaşan mas- e geç gıyınıyor. - ıraservı ere ... 

Ga<ete ve matbaaya ait işler için' nin bir köşesine tesbit edilmış- rafa karşı muş terek ve fılı bır k 1 h · · ··ıd"'k İşte dün gece ben 0 halde O zaman aklıma geldi. Sabi- tınma geldi. Garsonu c;ağır· 
T Ü .. h k 'h · 1 Yok ara ara epımız gu u . d müdüriyete müracaat edı_ ır. . . tir. zerinde hatlar, golgeler, are ete ı tıyaç o mamış. . - H idim. Dadım, arkadaşım Salih hin hangi apartmanda oturdu- rm . 

J Gazetemiz ilanların mes·u1ıyetını 1 ziya zerreleri ve boyalar de- sa bütün Cemiyet azasını -bıtta- ele Kurtuluşta kurulan pa- Pertevin beni yemeg-e davet et- ğunu bilmiyordum. Herhalde - Sabih Pertev Beyin nerdı 
kabul etmez. _ .1 . d . 1 e bi İngiltere de dahil oldug' u hal- na yır pek kalabalık oldu. So- d - 1 .1. 

gı engın enız er, sayısız n - k ki · 1 d D.. tiğini haber verdi. Bu mesele Milliyet apartmanında oturmu- otur ugunu Jı ıyor musun? 

. HUGCNKÜ HAVA 
~ llun harar<! en çok I 1 en az 
I; 4 derece idi Bugün hava l 1>men 
'ı kapalı. uzgoı lr"t" e et ektir. 

Fıkra 

Onun eserı 

h · ı \ d 'l • ova j de müşterek bir hareket etra- a ar ınsan a mıyor u . un 

1 _ır ı;::· . u u .. ag ar, re~g~~eşa~ fı;da toplamaktaki müşküliit, aramızda bu karnavallara dair mühimdir. Salihin beni yemeğe yordu. Eğer otursa idi Milliyet - Biliyorum efendim, dahz 
ar, ~zzat gunes

1
.• ayla· ea hayat daha dog" rusu imkansızlık ken- konusulurken pek gülünç hal- davet etmiş olması değil, hayır, ismini unutmazdım. O apart- biraz evvel bira götürdüm. Mil· 

mevsım ve mı yon re ı · · · · · k · · dadımın bunu bana haber ver- manın üst yanında Kamer a- liyet apartmanında 2 numarada 
ı B t bl 1 az yan- dini gös~ermekte gecikmiyecek- . enle hepımızı ırıp geçıren 

var... uk' a 0 Bçal~k. ?. t' bir arkadaş: miş olması mühimdi. Dadım partmanı vardı . Sabih o apart- oturuyor. 
maz, es ımez. ı a ıs gun geç- ı. . . . . . . üııtüne vazife olmıyan herşeye manda oturuyordu gali~a. .. . Öyle sevindim ki, sersemli· 
tikce rengi güzelleşir, nuru zi- Sir Austen Chamberlaın fık- · - Monşer, de dı, bu sen~kı k d b ki· d'I t Kamer apartmanının onunde ı üimden utana·-ak vakı' t bulama· 
Yad.elesı'r ve cazibesi artar! rini •öyle hülasa ediyor: «Bir :.Carnaval alemi pek hoş geçtı · 

1 
afrışılr a,b en Y~ 

1
-en e 1 Ben e K ,., ~ - - ~ .. . . '- . d e on arı ana soy emez . unu otomobili durdurdum . apıcı- dım . 

, • D kere harp patladıktan sonra Oyle kı, hanı uenım e mas-. - . . . .f. 1 · ya sordum: 
Geçen asrın sanatkar a- C . . Ak .. . d 1 . 1 • Id' 1 adeta bır ızzetı ne ıs mese esı Merdivenleri tırmandım, ka· 

hileri gibi gelecek nesillerin 'ı .e:nıy~~ı v~m kaT:eyyı e 7f ka ra 0 a~ag.~ ge 1 
· yapmış diyeceğim; anamın öl- - Sabih Pertev Bey? .. 

1 dahi san,atkarları da tabiatten rd1.1:11 ku :ı_n~~g~. .. arsa za~ Ben guldum: düğünü söyleseler bana haber - Neeee?... i pıyı caldım · Hizmetçiye: 
've tabiatin mahlukatından bi- . ~şer. a~ 1.n ~n~ne geçdme - Ne zahmet, dedim. Senin vermiyecek. Bu eski tecvit usiılü dört elif - Galiba geç kaldım? de· 

. . . . ıcın kuvvetını ıstımal e erse · · k ı -. ı·· 'kt " h' h 't dim r Söylerler, yazarlar ve eser- rer zerreyı - ıhtımal kı - mu- .. k O ıçın ayrıca mas ara o maga u- Dün dadım hernasılsa Salih mı arı ne,, ıç oşuma gı - · 
~' l *erini de birer san'at bediası o- vaffakiyetle tasvir edecekler- d'.ldha ~:.ıva~a~ olalcahtıbr. n~~ zum yok ki... Pertevin sözl~rini ezberlemis- medi: - Hayır, dedi, hatta erkeıı 

k · d' L'k' · 1 d gı ecegı en ıyı yo ar e mam K / k M ' f' · - Sa"bi·h Pertev Bey Id" · . T. •• arak gösterirler. Mesela: ır. a .ın.' geçmış asır ar a l k y k k d u a ısa ırı çesine, aynen tekrar etti: Bu - - . ge ınız . 
· • olduğu gıbı gelecek asırlarda 0 ma tır. 0 sa vu uun an · · - d a· - Burası değil. M' f d d k' ı 

r ı. - İşte "Leonard Do Vin- da hir bir ziruh hiç . bir fam sonra amilleri cezalandırmak ge~he skıkzı kyemle~e daedv~t e ıyor, - Affedersiniz. ısa ır o asın a ımse eı 
.,, ' · · · d k'f' 1 Y ' d ğ.ld' Neticesinde karar Mklepeliler WÜUbakaSI mu a · a ge sın ı · yoktu· Bu da ne demekti? 
11 ri ', derler. Yınrıı a ama a ı kürren'n göksünc bu kadar e 1 ır .» . S J'h p 1 k k Peki amma ya neresi? Bir de 

t \• t elecek kafası vardı. Resme parlak bu kadar nazarnüvaz ve kılan sabık harıc!ye nazırı Ce- Fransız kabı'nesı' ~ 1 ertev eme tep ar ~- Milliyet apartmanının alt tara-
. . • . miyeti Akvamın bu günkil va- daşıyım. Altı ay evvel evlendı. f d k' · d' 

~,, • f 1em can, hem nızam verdı ! bu kadar muazzam bır tablo a- . t' 1 b !iğ r tte anlat- Zengin ve çok güzel bir kız al- ın a ı apartmana gır ım · ··- !' .. .. ' - 1 samıyacaktır. .ıaye ın az e su e 42 inci haltamn S inciliğini d K b' ik' k .. -Sabih Pertev Bey? 
t l~ ~ Buyuk sanatkarın eser e- • mıyor. Amerikalılar da Kellog l ~: arı~~ı ır ı ~re gor- Kapıcı eli le kulak kabarttı: 

· ;nden bir kaç nümune görür- Ben, bu Rabbanı tabloya hay misakının dünyada emniyeti 'Galatasaray lisesinden 8 sken- dum. Salihı çok severım, can- _ Salih Ahmet Bey burada 
' l ·, 11üz ve hakkında söylenen ranım ve bu tablo: Yeni Türki- tosis ettiğini iddia ediyorlar. der Nafiz Bey kazanmıştır. Ya. dan arkadaşrmdır. k 

1 ~,Jzlerin dog' rulu·1' .. ~a inanmak- ye, istiklalini bulan Tilrkiye, Halbuki bu vaziyette her iki zısı şudur: Saat sekize geliyordu. Der- yo · · · 
t s~· Adam sağırca idi. Haykır 

11 ta muztar kalırsınız. ~ustafa Kemalin Türklyesi- misakın kuvveti ancaık manevi «Bu ıhaftıanın en mühim ha- hal giyinmeğe başladım. Şey- dım. 0 da haykırdı: -
Başka bir gün "Rafael" den dır. ve ahlaki müeyyidelerden iba- beri, Fransız kabinesinin düş- tan aceleye sahiden ferma du- _ y cık dedim ya!.. 

! .;bahsederler: ZEHRA KASIM ret kalıyor. mesidir. ruyor .. ~eni telaşta gorun~e Yolun ortasında, Şehrema-
' , - İşte Sen Piyer, derler; ~ ~ Tardieu kabinesinin suku- dd~rhal ışıme karı§otı: Acele 1 ~ netinin acemi işaret memurları 
'• 1. I . 1 . ~ ~'' 1 tund t k'l d'l Ch ıye · · · ·b· k 1 k ld K k r . 1 tı an arı onun, resım erı onun- , W • - an sonra eş ı e ı en a- B k 1 1 .. 1 • . kol gı ı a a a ım. arnım acı -

1 •. 'mr ... Bütün med~niyet alemi,. ·~ ~ ıt .. ELE~ u-Temps kabinesinin, karşıla- yak:y;:ğ:e~e~i!f~:!:ak, ş;~ mağa başlamıştı. Hani önüme 
c beş yuz yıldanben onun yarat- , şacağı müşkülii.t önünde Tar- . ,. d ed' _. . 

1 
t Mazhar Osman Beyin tavsiye 

b d . h bl d' k b' · · k.b · d spırıne ensevm ıgımıana- .•. . ki d b' , , .ugı ma e ın ayranı ve ta o- Bayram ertesı· ıeu a ınesının a ı etın en k dah .. ld y k ettıgı o acayıp yeme er en ı-
1 ·ı . k ' d k ul - beli' 'b' 'd' ma tan a guç o u. a a- . . k 1 . k . r arının perestıs arı ır. urt amryacagı ı gu ı ı ı, . \' _. d .. _ \Giiciilc L. rını oysa ar yıyece tını._ 

1 ' . Bu s.ö.zlen.· .·söylerken. Sen' M •. saklar ve /' ~ayra~ ~rt~si ~e d~rı;~kti;? ve nitekim öyle nldk· b.<>-- ~--:-•- ın;nş1 ~~in 'ii~fd?ıan .g.~bfis- fipartmanlarr sıralamaga baş 
n'.:ier.lıiucııeınıct1"1Hn~-. ta'l>ıola-f emniyet cak hoca ve talebe olanlar onun • - ·· -·--- ~c.ı•ps a ınesının, ya.n ettı; Y. ola getırmek ıçın ha- ladım. Bütün kapıcılar, firar e-

• ., 1 uğradığı hezimet, Tardieu ka- 1 K Ş den Semperparatos gemisini a-
,ı,ı r nı düşünür. v.e "doğru!" diye 

1 

n.e çeşnisiz bir şey olduğun. u bi- binesinin ug" radıii:ı hezimetten Y ı terledım... .. r.at11. atnn; « ey- 'b· .. 1 . . d .. ' ') - :ı- ld d rıyormuşum gı ı goz erını ort 

Yan odada, yani yemek oda· 
sında kahkahalar çınlıyordu 
Nihayet kapı açıldı, elinde pe· 
çetesi Sabih göründü. 

- Geldin ha, memnun ol· 
dum! 

Ben özür dileyecektim, o de· 
vam etti: 

- Affedersin, henüz yemek· 
ten kalkmadık. Seni geç vakit 
davet ettiğim için kusuruma 
bakma . Sofrada on üc; kişi olu· 
yorduk . Aramızda bu ra1"ka· 
mm uğursuzluğuna inananlar 
var . Seninle teklifli olmadığırTI 
için .-. olur ne olmaz diye seni 
davet etmiştim. Mahaza on dör 
dü tamamladık, sana hacet kal· 
madı. Otur, bir kahve iç. Da· 
nlmadın ya ... ı ı boyun egersınız. • Cemiyeti Akvam misakile ~ırler: _3;Byramda ne r~hat., ~s~ daha büyük ve elımdir. tan. a., ı ~1:1-'r u, ~at~~~?~!1 açryorlar, yüzüme ihayretle ba-

l ~ı "V .. " b' h ld' "T' . 1 harbi kanun harici diye il on e- ıstedıgı kadar yatar, ıstedığı gı- K~ıbı'nenı'n sukutu Fransada getırdı.» dıyıp Gazı koprusu- Darılmadığımı temin ettim. - enus ır aya ı, ıtı- . " b' . 1 . . . d' ğ' ka ~ .. · . . d k kıyorlar, başlarını saUryorlar-
' ıyan" o hayale sanki can verdi, den Kellog mısakı arasında a- dı g~zerfvedsaai,~~1 ~te 1 1 aylavdan beri devam eden kabi- nun erokesı~ı ı;;.ey ~~-~ d~ı--~n- dt. - Bunda darılacak ne var? 
,' ·'!.derler. Ziya, seyyaldir, ele gir- henk temin etmek için Cenev- ar. ıs~a ~·er. b n ayf;m .~r ne buhranını çoğaltmakla kal- ~ım .0 r ~sı e ır u ugum- Rühiyatçılığa başladım. Sa- dedim. 
· iı 1mez ve avuca sığmaz. Fakat rede bir heyet harıl harıl çalışı- ı· tesı a ~~ ır mu as~ır çe esı .. e madı, ayni zamanda ıbin türlü en~ı:or u · . . bihin misafirleri de acıkmıştır, 
,., ı, "K . " . . f' yor Kellog misakı Amerika- herkesı. ış başına çagırıyor .. Du- mu"•ktila't yu"zun" den haftalar- Gıyınmek meııelesı ·halledıl- b . b ki' 1 d d' .. uı·· Siz söyleyin, darılacak daha 
- 11 orrecıo nun, o gırızan, o ı- · .. d"' H .. b 1 ., em e ıyor ar ır ıye uz u- ne olsun. 
: , / ıari kuvveti yakaladığını tab- dan gelmedir. Fakat Amerika şun ~m: er gun ayranı 0 sa dan beri ıuayıp giden Londra di!kıten sonra başka bir mesele yordum. Ayrp olmuştu. Bu 

lı{ ,Jolar~n~ sıvadığını söyl~rler. b~.mi~akı ~hlal edenlere karşı 1 
ne olurdu? konferansını yeni mü1killit kar daha ıbaş gösterir: Bir şey u- mazereümi nasıl lkabul ettire-

:(1 : 1 ı Her ıkı ressamın eserleri bu muessır bır harekette bulun- Ya senin şısında bıraktı, ve zaten tatsız nutmarnak · Kapının anahtarı cektim . 
.iddiaları ispat ettiğ ;._;,. <; de mak taahhüdüne hiç girişmi- 1 Müstaar ismimin Felek olu- ve isteksiz ıbir tarzda devem nerede? Sigara paıketini yastı- Bakkala sordum. Alacaklıla-
."Evet" demekte tatlı bir istırar yor. Diğer taraftan Cemiyeti şundan istifade eden bazı mO.zip eden konferansın yeni kabine ğın altına sokmuşum. Çakma- rmrn defterine baktı, tanımadı-

. ,duyarsınız. Akavm misakı haksız yere te- arkadaşlar her fırsatta bana sa- teşekkill edinciye kadar tatil ğf'.11, bir~z ev~~ ~rkard~ğım .. sa- ğını söyledi, 
«Van Dayk» öyle, "Valas- cav~z ede~ler~ ~aryı b.~r .~akım taşm~ktan .zevkalrrlar. B~.lar- edilmesine sebep oldu. rı ısk~rpı~lmın ıçıne dilşmuş. Kasaba sordum, pe§İn alışve-

ıl • kez'' öyle, "Rambrand" öyle. zecrı tedbır~en ıleı; suruyors.a da~. b~rl datm~ .tekrar et1'.'g1: Teşkil edilir edilmez düşen : M~dılımı,. cep tarağımı aldnn. riş edenlerin ismini bilmiyor-

l t Tarihin, isimlerini altın hale- da ne ~arekı .Aı:nerıka bu c~mı- .~ıra ~~,legın mesl~kı nasa- Chau-Temps ka'bi!1eslnde oldu- Eldıvenlerım? .Anaht~rı bul- du, 
.'. lerle çerçevelediği bütün bu yete gırmemıştır!..: Un:ıumı ha- zı donektır t~krar. etb.. Daya- ğu gi'bi, yeni te§ikıl edilen Tar- dum, amma eldivenlerım nere- İnsan açken susuyor. Yol iis
' ı~ ressamlar, bu san'atkarlar, be- rp.ten sonra Cemıyetı Akvam namadım, ded.ım kı: dieu kabinesinde de Hariciye de? K~~.lanın altın~a yok, tündeki küçük bir birahaneye 
1 t ~ ni de diıı,ıündüriir. Şüphe yok mısakı y~pılırken bü~n. ü~it- - _"f!-· anladi~ ~- ka~~~ 1 Şu Nezaretini "Briand,, tiıı deruh- d?lab?1 ustunde yok, kutüpane- girdim . 
. ı I ki onların. fırçal~rı rengc;_ ga- l~~ Amerıkanın buna ışt~.ra~ıne F~legı.1:1 mesl~~ı don~ktır La: te etmesi, Fransanın, her ne o- nın lçınde yok. Hay allah bela- _Aman bir dUblel 

. J Lbe etmııtlr, zıyaya hakim ~ore kuruldu. Fakat bu umıtle- kın, donek m~nek bır mesleğı !ursa olsun, Londra konferan- sınt versin, buldum. Her zaman Birayı içeı1ken telefon rehpe-
ı ' olmuştur, şekilleri iradelerine rın boşa çıkması ilzerine ica- vardır. Ya senm? smda takip ettiği siyaseti de- dw:_duğu yerd~ kravatlann dur rini açtnn, aradım, yoktu. İstih-
1~. i:ıkiyat ettirmiştir, ve gene şilp hında Cemiyeti Akvamın nüfu- Köprüden sonra.. ği9tirmiyeceğini gösteriyor. dugu kutuda ımlş · paratta kimseleri bulamadım. 

i · · 111~ yok. ki onların her eseri zunu mütecavizl~re _karşı ?1İi- .. :ı'.i~~re.t odamız Karaköy ~öp Bu g~~-fr:ka v~ziyetile de- Dokuza çeyrek kala ~okağa Telefoncu küçük hannna sor-
bır harıkadtr. daf.aa etmek vazıfesı Cemıyet rusunun ıdam kararını verdık- vamlı bır hukumetın teşekkü- çıktım. Çeyrek kala dıyorum dum: 

Fakat dilşünüyorum. Rafa- hasından en kuvvetli Cemiyet ten sonra işsiz durmakta oldu- !üne müsait olmıyan meclise, amma on vardı, saatim beş <lak- - Güzel mi, genç mi? dedi. 
elin de, Titiyanın d~ Korreci- ·maya mali'k olan İngilterenin ğunu gören ve odanın o çeşit ve gittikçe artan müşkü- ka ileridir diye kendimi aidatı- _ Evet, dedim. 

I onun da ayrı ayn itinalarla ve üstüne yükleniyor. Fa.kat İn- mesaisine hayran olan bir zat liita, bu kabine, galip gelip yordum. İçini çekti: 
derin bir imandan doğan he- giltere kendi donanmasını Ce- beni iykaz etti: tutunabilecek mi? Bunu bize İlk rastgeldiğim taksinin şö- - Keşke tanısa idim! 

~ yecanlarla vücude getirdikleri mryeti Akvamın emri altına - Neden Ticaret odası şu se- zaman gösterecektir.» förü yemek yiyordu; ikincinin Telefon parası ile bira para-

, '.ıl "Millig~t,,in edebi romanı: 30 !iyen yorgi kemençesini koltu
ğuna almrş, gazinodan çıkar
ken zaten bir kaç müşteri kar
şısında isteksiz çalan arkadaş
ları da şefsiz çalmıyacaklarını 
söyleyip dağılıyorlardı. Birbi
rinden ayrı çıkan saz hey'eti 
bir az sonra pansiyonda takım 

ı; ~'·"' ,, 

• ı•,! alh"-fiJJIUl!ı. 

1 
'< ten iliklerine kadar kadın isti

yen Beyleri Oğul otile tütsü
lenmiş anlar gibi kanatlandırdı. 

Cevdet Bey bu eğlentide a-
. çıkta kalacağını zaten gelirken 
arkadaşlarına ihsas etmişti. Ö
tekiler iki kadını taksim etmek
te müsküle düsmediler .. 

- 'içelim! 'dediler hep bir
den, ve dolıt sampanya kadeh
leri bir hareketle boşalıverdi. 
Kadınlardan biri: 

- O kadar yerden geldik, 
dedi, bari bir saz olsaydı. 

Üç ağız birden hareket etti: 
- Şimdi! 

Ve Cevdet Bey bir hamlede 
.Jışarı fırladı. Kapının önünde 

ı :lir Hint fakiri gibi fıekliyen Ku 
·:ayı cenesinden tut•ıp kaldır
dı: 

- Babalık, derhal bir saz 

Bürhan Cahil 

buldur bakalım. Kemençeci halinde toplanmıştı. İçki mec
y erginin takımı nerede çalı- !isi kıvamını bulmuştu. 
yor? Nusret Bey: 

- Gümüş suyunda! -Canım Y orgi, sen yokmu-
-Bir adam koştur.çağırt: sun hani, vallahi, diyordu. se-
Kuka şaşrrmıştı: nin o (Kadifeli gelin) şark.ısı 
- Aman Cevdet beyim. dedi, yok mu, biterim vallahi. .. ha .. 

saat on ikiden evvel gazinoda nasıldı o çal 'bakayım külhani. 
saz paydos olmaz ki! ' Saz çalarken hanendelerle 

Cevdet Bey gözlerini açtı, a- beraber kızlarda okuyorlardı: 
ğır elini bu yerden yapma ada- ' Kadifeli gelin çaydanmı geç-
mın omuzlarına koydu: ·tin, 

-<Gözüme bak, sana ne diyo- Yanakların al al olmuş, 
rum, kemençeci yorginin takı- Konyak mı içtin? 
mı şimdi buraya gelecek. - Oh! yavrum, yaşa, var ol 

Kuka itiraz edemedi: billahi! 
Cevdet beyin cebinden çıkan Sedat Ali bu şarkıyı bayağı 

bir yüz liralık burnuna çarptı buluyordu. 
ve ihtiyar bir gölge gibi mer- - Yorgi, diye seslendi, şu 
divenlerden inip kayboldu. "Kış geldi firak açmada .. .,, var. 

On dakika sonra şiddetli bir Çal bakalım . 
karın ağrısına tutulduğunu söy Saz hemen ahengi değiştir-

di, utla kanun kıvrak nağmeler - Bravo, bravo! yaşa oh! - Bana bak, Yorgi. Şu, bir 
le makamdan ı:ııakama geçtiler. - Haydi Cevdet kalksana günah ettimse cana suzinak ol-
Seslerin tonu ağırlaştı. yahu, bunu sen oynuyorsun . dum yeter,, diye bir şarkı var-

Nusret bunu beğenmemişti: 1 Cevde~Bey iyi zeyıbek oynar dır. Çalsana şunu. 
. -. P.ek okkalı ~arkı ya~~· de-

1 
dı. Fak~t bu zevkini pek s.ami- Ötekiler gülüştüler: 

dı, ıyı amma eglenecegız ku- 1 mi meçlıslere saklıyan eskı po- - Oh beyim, oh! Yahu Nuh 
zum. Bir zeybek, kuzum bir letikacı bu gece pek neşeli de- zamanının şarkısı, amma da iş 
zeybek . . . ğildi . Arkadaşlarının zoru ile ha! 

Saz "Şat araban,, şarkıyı çar- .eğleniyordu. Maamafih bu tek - Bu ihtiyarlrk alameti mi-
çabuk hi tirdi. Klrnet zarif bir lif karşrsında duramadı, hele rim Sedat Aliciğim . 
nağme ile hava değiştirdi ve oynıyan genç kadının yanına Kadınlar bu şarkıyı hatrrla-
saz güzel bir zeybek ı;almağa 1 gelip te dizlerini dizlerine sür- mıyorlardı bile! 
başladı. ; terek ·beraber oynamalarını rica Cevdet Bey gülerek izah et-

Oh ... tara rararam ... tara- edişi onu çoşturdu. Saz bütün ti: 
rarararam. Tara, tara, tara ram. kuvvetile devam ediyordu. - Bu şarkı siz doğmadan ev
Oh .. haydi yahu. Yok mu bir oy 1 Caketini çıkarrp attı. Gene ve! vardı galiba, Sedat Ali Be
nıyacak .. Kızlardan biri kade- kadınla karşı karşıya geldiler. yin gençliğine ait olacak. 
hindeki şampanyayı sonuna J - Tara, ra, tararam, tara, ra, Kahkaha fırtınası epey sür-
kadar içip yerinden fırladı .. ra, ram! Tara, ra, ra, tara, ra- dü. Maamafih ısrar ettiler: 
Erkekler derhal masayı tutup ! ram! - Bakalım nasıl şeymiş şu . 
kenara çektiler. 1 - Oh, yaşa, yaşa,.. küt! Bra- Çalsınlar, dinliyelim. 

Güzel oynuyordu. Ötekiler 

1 

vo ! Y orginin dağarcığında eski, 
eUerini vurup tempo tutuyor, Zeybek dansı çok sürdü. Cev- yeni her çeşit mal vardı. He
baygın, perestişkar bakışlarla det Beyle genç kadın terden men teller gerildi, kirişler reçi
onu seyrediyorlardı. : ve yorgunluktan bunalmcıya nelendi, sesler bir iki öksilrük-

- Oh, tara tara, tararam, ta- kadar sürdü . İkisi de mecalsiz le akord edildi ve bu ağır şal'kı 
ra, tara, tara, ram, tara, tara, ta koltuklara çöktüler. çalınmağa başladı. 
ra, tara,! .. Küt!.. 1 Sedat Ali bey bir filozof tav- İçki ve yorgunluk içinde 

Dizini yere vurdukı;a hav.Jsı- rile sazdan yeni bir şar!P '"te- gevşeyen vücutler bu şarkının 
rıyorlardı: di: ' , ahengi le az kalsın uyuyaca_klar-

Yeni neşriyat 

Gayya 
Kıymetli san'atkar Şükufe 

Nihal Hanım en güzel şiir par 
çalarını "Gayya" isimli bir ki
tapta toplamıştır. Güzide şairin 
bu eserini tavsiye ederiz .. 

Türk Spor 
Bugün çıkan ve cazip spor y• 

zı ve resimlerini ihtiva eden 23 
üncü sayısında lik maçını doğ• 
ru tahmin eden 

100 lira veriyor. 
okuyucuıun• 

dı. 

Nusret Bey: 
- Of, sıkıntılar bastı vallahi 

diye haykırdı. Aman Yorgi, ça· 
buk bir çifte telli çal! 

Klarnet seri, hoş kıvrak nağ· 
melerle bir girizgah yaptı, tel· 
ler titredi. Yaylar gerildi ve ıı 
ağır, uyutucu ahenk bir andll 
fıkırdak, oynak bir çifte teilı 
havasına döndü. 

- Oh, hop, hop, hop! yokmıl 
oynıyan. 

Bu defa öteki genç kadın ye
rinden fırladı. . Bir hafif kadıII 
için en kıvrak hava olan çifte 
telli uyuşan sinirleri harekete 
getirdi. İnmeğe başhyan göt 
kapakları açıldı. Genç kadın vil 
cudüne yapışık gelincik rengin• 
de elbisesile kırılıp gerildikçe 
beli, göksü kalçaları bütün hat
larile meydana çıkıyor, yuva<' 
lak vücudün pür iştiha kırrlıP 
dökülüşü omuzların titreyiP. 
düşüşü, gözlerin bayılıp süzülil 
şü seyredenlerin içini gıcık}t; 
yor, hele Nusret Bey kendisı ı· 
çin intihap ettiği bu kadını he' 

(Bitmedi) 
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Zırhlı kıt'alar ................. --
Zannedildiği kadar korkunç 

Alınanların yeni 
yaptı raccığı 
J(ll'U\THz()r 

değildirler .. Bu hafta Avrupa askeri ve 
b~hri hadisatı arasında şayanı 
c.ıkkat olan mühim bir şey de 
A~_:ı..nların yeni yaptırmak is
tc;_dıgı . B kr~vazörü için hü
kumetın yenı tahsisat isteme-

Dağlık ve güksek memlelle -.,r 

için 

bu kıt'a

lar yalnız 

tehlikesiz değil, ... '· 

kıymetsizdir de .. . 
Muhterem Miıdür Beyfendi, 

• 

' mesi .keyf!y~ti teşkil ediyor. Ma 
amafıh mıllı müdafaa nazırı hü
k~meti Ceneral Groner gemisi
nıı: ,Yapılmasından vaz geçmiş 
degıldır. · 

~~lecek sene bu geminin inşa 
sr.~çı~. para tahsis edilecektir. 
Çunku Almanyanın yeni bahri 
P'.ogramı münasebetile bu gemi 
nın yapılması icap etmektedir. 

Fakat Almanyanın mi111 mü
d.afaa .ordusu için bu sene tah
sıs edılen _Para geçen senekin
den 30 mılyon mark -aşağı yu
karı ZOO milyon fazladır Halbu 
ki yeni kruvazör için bu. sene is 
t~necek para ıoo.ooo marktır 
kı gelecek seneye kalmıştır. , ____ _ 
lar~n. mensuplarının cür'et ve cesarct
lerının kırılması da mümkündür. 

' Binaenaleyh, mazide olduğu gibi 
" _ 1 istikbalde dahi, daha uzun zaman-

Jar! . n:uhar he meydanlarının h3.kim 
ketlerde işe yaramıyacak pahalı o- leketi olan Alınanya için bile sü- len '.kı ayaklı piyadelerle dört ayak
yuncaklar hükmünde kalacaklardır. vari ile motörU mukayeıe ederken, lı .. s~varılrr . kalacaklardır. Bilhassa 
Binaenaleyh dağlık memleketlerde hayvanın aleyhinde söz söyliyenleri Turkıye gıbı orta ve yüksek dağ
vazifeye sevkedilince, fuzuli mas- gafletle itham etmektedir. lık v. orm•nlı memleketler için 
rafla vücude getirilmiş kıymetsiz Zırhlı muharebe arabalarından Kaymak.ar:' (Fu~ler) in prensip vol 
bir silah olmaktan yukarı çıkamı- umdelerının ha~ıkat olacağı asrın ka-
yacaklardır. Bizzat bunların en mü- mürekkep olacak olan zırhh kıt'a- ç_ıncı .~sır .?laca;~nr kestirmek şimdi-

1 ~ "' 

-

. Muhterem Milliyet gazete
e· ~?de Cinoğlu imzasile neşredil 

d • 1ş. olan zırhlı kıt'alar hakkın
k· akı makaleler serisinin sonun 
it cusunu beklemek sabrını gös-

teremediğimden dolayı affınızı 
a t.~lep edeceğim. Yani Cinoğlu 

u- Zırhlı kıt'alara karşı müdafaa 
a· tısulleri,, hakkındaki fikirlerini 
aı &oyleme d 0 n evvel, zırhlı kıt'
ırı aıar hakkında şimdiye kadar 
nı ~crdeylediği izam edilmi fikir
ör le k 

him tarafçısı olan Kaymakam Fuller !ar, kendi motörleri gibi hissiz, ve- lık mumkun degıldir. Fuller, 14., 16., 
dahi: "Makine muharebe ederse de fasız, sağır ve külfetli bir harp vası- l _7 .. mese~elerinde araziyi tanklar i- 1 
muhafaza edemez. Binaenaleyh İn- tası olarak kalacaklardır. Bunlar çın harekata müsait ve kezalik piya- lstlkbal harpleri milletle ölü h bi 1 ' 
giltereye bir makineleşmiş taarruz başlı başlarına müstekil birer kıt'a deler için harekata müsait olmak üz- re m ar o uyo r 
kuvveti ve bir de ayrıca işgal kuv- olarak meydana çıkamıyacaklardrr. re i~iye _ayırmakla bu hayati zarureti İ 

. re arşı bir kaç söz söylemek 
l· 1Stiyorum. Sözüme, kendi görüş 

11oktamı derhal ~öylece serdey
leınekle başlıyacağım: "Zırhh 
lr.ıt'alar, zannedildiği kadar kor

r? kunç değildirler. Bilhassa dağ. 
11k ve yüksek dağlık mrntaka
lı.rda tehlikesiz değil, belki de 

ha kıymetsiz bir silahtarı başka bir 
~ey değildirler." Malumdur ki, 
Ugün Fransa, Almanya, Rusya 

gıbi sanayii bol, parası bolca ve 
bunun üstiine d" mc:nleketi sini 
l:ibi dümdüz olan memleketler
de bile daha henüz ınotörü hay
Vıına ter.:ih edenlerin miktarı 

fe ' de pek azdır.Ben burada hay 
Van1a motöriin karşılıklı faide 
Ve kusurlarını sayıp dökecek 
değilim bun !arı herkes ezber 
biliyor. 'Fakat mutlaka hatırlat
~ak istediğim bir nokta var: 
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~ayvanın gıdasını, dünyanın 
dortte bir yüzünü teşkil eden 
toprağın h<''r yerinden tedarik 
etınek mümkün iken motörün 
g'tdasını yeryüzünde beş altı 
llıahdut mıntakadan başka bir 
Yerden çıkaramıyoruz. Bu beş 
<ı~tı kuyunun başını da azılı 
~ır. kaç rlevlet tutmuş, diğ.er
~rı de üşüşmüş, ellerinde bırer 

teneke itişip kakışıp duruyor
Iıır. İstikbalde, kuyunun ba
ş·.nı tutmuş olanların bile zırhlı 
hır ordu ile yıllarca harbe de
\·aın edebilmeleri mümkünsüz
Uür. Çünkü tek bir zırhlı alay 
lıile bir günlük hareket ve mu
harebe esnasında binlerce ton 
llıaddei muharrike sarfedecek
tir. Bu mühim ve en mühim 
llıahzuru gören Kaymakam .F~l 
ler bile kendi yüz meselesının 
l!okuzuncusunda: "Makineleş
tirıneyi kabul eden devletler, 
kendi hava kuvvetleri ve donan
llıaları için daha az para sarfı
na ınecbur kalacaklardır.» de-

veti la7.tmdır.,. diyor. Bu halde, düz Dağlık memleketlerde hiç kullanıla- yan~ daglık mıntakada yalnız piya- stikbalde boğucu gaz miıha-
arazide böyle olunca, arızalı arazide mıyacaklar, düz memleketlerde ise denın hareket ve muharebe edebile- rebeleri pek korkunç olacaktır. 
makineleşmiş kuvv•tin ne taarruz, piyade veya süvari Kolordularına, ve ceğini peşin olarak kı<ıbul etmektedir. Mtlh b are ede hog~ ucu gaz kulla-
n müdafaa. ve ne <le muhdCSZd. c:ı.ı..:~ ua.ııa tJu,ut.. \Jt1UM.\..... ı. ... .. -- ''- 1

--- -··-.. ;1 .. ..,h isti~balde ancak i-
miyeceğini kabul etmelidir. Nere- hiirunda kullanılmak ve muharebeye ki nevi sınıf ve stı 1a • ..,._ .. .. nılnıa.sının önüne ız~ı:nek üze
de kald• ki, Fuller 13 meselesinde: sokulmak üzre - ilhak edilecekler- zırhlı kıt'alar) kabul.rs-k kahinliği- re 907 senesınde 'beyııeımııı:ı 
"Zırh idi mermilere kartı muhafaza dir. ni yapmakta israr ede dursun. Bizim bir İtilaf hasıl olmuştur. Buna 
edebilirse de daha ağır bir mermi Motörü, zırhı, silahı ve diğer te- israr eylediğimiz diğer nokta ise.Bal- rağmen umumi harpte boğucu 
ona nüfuz edebilir." demekle Mars ferrüatı ile beraber alınınca oldukça kanlar ı'çı'n, Tu''rkiye için ve komşu- l il l • · h ı ı 1 b' hl gaz arın ku anı masına manı 
meydanında zırhın mermi karşısında pa a ıya ma 0 an ır zır 1 araba, ları irin yakın veya uzak istikbalin 

d 
, beş on lira kıymetindeki bir topçu • olmak güçleşti. 907 mukavele-

zebun ve zayıf ol ugunu tanımış o- . il h 1 • hk' d silahı, mazide oldugu gibi ve ehem- -
1 

• •• mermıs c arap o maga ma um ur. · · d' 1 kt 1 
luyor ve zırhlı kıt anın bugtinku Bu smlhların, tasvir edilen taarruz miyet sırasile şunlar olacaktır: Pi- sıııı ın eme en va2'geçen er 
mukavemet kudretinden şüphe edi- mıntakalarında ve mühim istikamet- yade, topçu, süvari. hava kuvvetle- oldu. İstikbaldeki müharebeler 

!erde müdafiler tarafından vileude ge ri. de de, mevcut beynelmilel mem 
tirilecek gizli lağım tarlaları, gizli 

Günümüzün en büyük askerlerin- rukurlar ve tuzaklarla dahi mühim Mektubumun aynen neşrini istir- nuiyete rağmen, boğucu gaz-
~ ah ·ık ı d ham ederim efendim. 1 k il 1 • k' den birisi olan Jenenıl von Zekt, bir kısmının d a ı taaruz arın a arın u anı mıyacagını ımse 

yor. 

dünyanın en zengin sanayi mem- yokedilmesi ve ilk devrede bu kıt'a- 4 Mart 930 H.R. temin edemez. Onun için pek 
=='========-==~==---=-""""""~-~~~~~============!kolaylıkla dehşeti anlaşılabile--

bir top sevk 

cek olan feci harp vasıtasının 

tesirini azaltmak için tedafüi 
çareler düşünülüyor. Zehirli 
gazların pek müessir bir harp 
vasıtası olmasını temin etmek 
için çalı~ılıyor_ Sonra da bunla
ra karşı müdafaa çareleri aranı
yor: İstikbalde kimya harbi de 
nilen facia zuhur ederse harbin 
fecaati yalnız muharip ordula

ordusunda bir zırhlı kıt'a manavrasında: Tanklara karft kullanılan 
ediliyor, birer kişilik hafif tanklar ateş hattına giriyor .. 

, ra münhasır olacak değildir. 

.ı. 
' 

En ağır şart içinde 
• • en ıyı ..• 

l 

Tahtelbahirler için mühim 
bir yardımcı 

Çünkü hiç silah çekmiyen şe
hirlerin sivil halkı da bu zehir 
muharebesinden kendini kurta

I ramıyacaktır. İşte asıl mesele 

ııt 

te llıektedir. . · 1 b -ı 

de budur. Sivil halkı, ihtiyarla-ı-----""'!"----

rı, zavallı kadınları, muhafaza 
etmek için ne yapmalı? .. Sehir- • 
!erin altında mahzenler ~anıo 
H"lllC ı:;ıııııcı\JLCU. ua~Cl !fcıı"\ .. tn..t 

lunmıyacak mı? .. Kimya harbi 
meselesi hem askerleri, hem de 
hukuku düvel alimlerini meş

gul eden mühim bir meseledir. , 
Sivil halkin harbin feooatinden 
mümkün olduğu ıkadar masun 
kalması bu günkü medeni ce
miyetin esaslarından biri ol
muştu. Müstakbel muharebe
ler bu esası da mı yııkacak? .. 

Her halde müstakbel kimya 
harbinin fecaatlerinin onune 
gııçmek çareleri aranıyor. 

Rekoru kırdılaı 
Amerikada her şeyde olduğu 

gibi tayyarecilikte de her millet 
ten ileri gitmek arzusu o kadar 
kuvvetlidir ki şimdiye kadar Av 
rupada yapılmıyan bir takım 
çok tehlikeli tecrübeler Ameri
kada hep bu arzunun sevkile ya 
pılnuş ve doğrusunu söylemek 
lazım gelirse Amerikalılar pek 
çok şeyde muvaffak olmuşlar-

dır. Giden bir ta)'yarenin hav;;: 
da uçarken kendisine lazım oian 
yakacağı maddeyi alabilmesini 
temin etmeği Amerikalılar col• 
düşündüler ve nihayet muvaf
fak oldular. Gördüğünüz resim 
bir hayal değil hakikattir. 

"Three Musketeers" namın 

daki tek satıhlı tayyare kendi. 
sinin fevkinde uçan diğer bir 
tayyareden boru ile petrol alı-
yor. 
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ikinci mühim meseleye gelelım: Almanlar kendilerini ağır ~raı: 7 a.~ ı-
Coğrafya haritalarını açıp baka- yan nmahedenin dar çerçevesı dl ahkı~ınbde oyün~e 
tak olursak (Avrupa) da ve (As- şeyler yapmağa muvaffa~ oldu a.~ ı, u ~ 
ta) da düz ve arızasız memleket- ki galiplerin bundan en.dışeye duşmemesı ka 
••le dağlık memleketlerin birbirle- be~l deg-ildir. Mesela Almanların 10, OD? ton
tııe nisbeti yarı veya üçte bir de- - ı ade 

. '"••indedir. Dağlık memleketl~rde dan fazla harp gemisi yapma arına musa 

Bir tayyarenin kıvrılıp istendiği gibi ufaltıl 
masr ve o suretle nakledilmesi de mümkün 
oluyor. Gördüğünüz resimdeki deniz tayyare 

si İngiliz bava kuvvetlerine mensuptur. Bu 
tayyarenin kanatlarının kıvrılıp bir tahtelbah 
rin içine sokmak mümkündür Tayyarenin bir 
pilotu, bir rasıdı vardır .. Fazla olarak telsiz 
telgraf tesisatı için de yeri vardır. Bu tahtel 
bahirden k.Jlavlıkla çıkarılarak uçtuktan son 
ra düşman donanması hakkında bir keşıf ya
parak avdet edebildiği için tahtelbahirler için 

cok mühim bir yardımcıdır 

Isviçreliler havadan gelecek her tehlike!/ 
karşı hazır bulunııyorlar ! 
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k ınotörlü kıt'aların hareketlen an yoktur. .. , 
~a vadilere bağlıdır. Halbuki harp Fakat 10,00 ton dahilinde hem sur at . ~e 
, ~"vetleri yalnız düz yerlerde ha- d t lihatı temin etmek Almanlar ıçın 
0~et ve muharebe için yapılmazlar. hem e es R · d k. k az··r yeni 
.. 0Iar, kendi düşmanlarile her tür- kabil olabilmiştir • esım e. 

1 
ruv 

0

1 k , "K"l gemisidir. kı,6,000 ton u tur. 
.,,_karazi üzerinde karşılaşıp çarpış- yapılan O n,. 3 4 1 k 
"" · d d m uzunlug-u, 6 pusluk9topu - pus u ~U zaruretındedirler. Bu hal e S 70 ka e 
.,.' ve arızalı memleketler için ya· tayyare topu vardır. Bundan başkal8 
""ltı ı · ı.. k · da 4 tane . · 'l k ardır l'ur ı~ o an m?~or .u. ve zırhlı ıt alar 1i tüfenk, on ıkı torpı ovam v -

Tayyarecilik bu asırda her 
memlekette bir ıhtiyaç oldu. 
Avrupamn cesim tayyare filola 
rına malik olan ve istikbal için 
en korkunç bir harbin her türlü 

ihtimaline göre hazırlanan dev

letlerini bir tarafa bırakalım, 

fakat İsviçre gibi h~r vakit har-' vadan bır tehlikeye uğrarsa 
pten uzak kalmış bır memleke- kendilerini hava silahile müda
ti düşünürsek orada <la tayya- faa etmek için her careyi hazır
r.eciliğin yalnız ticaret ve nak- laımşlardır . 
lıyat maksadile deRil, a;;keri 
maksatlarla ne kadar ileri gö
türüldüğünü anlayalıiliriz. İs
viçreliler bir gün vatanları ha-

Bu resim bir İsvirre tayyare
s-·ıin muazzam dağların üstün
den nasıl uçtuğ:,ıııı gösteriyor. 

1 
l 



Ekonomi 

kongresi .. üyük sanayi • 1 

' 
• 

·~ı · ... Vfl'ıısucat fabrikatörleri dün 
~ J rricaret odasıı1da toplandılar. 
.1 1- Jnkarada açılacak olan sana akşam üzeri 1029 kuruş on para 
· · rnmune sergisi ve •büyük sa- da kapaıuruştır. 
•·' ' 1,i kongresi hakkında görüş-. Lirıet 9,01 altın 930 kuruştan 
' 'k üzere dün mensucat fahri muamelegörmüştür. 

'törleri Ticaret odasında Dün hiç bir esham üzerinde 
•!anmışlardır. Dünkü içtima- muamele almamıştır. 
nilll iktısat ve tasarruf cemi 

1 
.:j muamelil.t müdürü Vedat 

't • .1dim Bey de iştirak etmiştir. 
~l "çtima çok mühim olmuş bil 
· 1;sa Ankara kongresine men-

. ~atcıların verecekleti rapor-
)~ 1 afında görüşülmüştür. Bu ra 

• - gönderilen ruzname dahi' . de hazırlanacaktır. 
;ı.' .VCensucat fabrikatörleri bir 
, 1 :; içtima daha yapacaktır. 

;I 
1

( Ticaret odasında • • r 11 ficaret odası idare heyeti 
J il içtima yapmış ve odaya ait 'l i ·eri görüşmüştür. Oda mecli 

~ dün içtima etmemiştir, gele 
it hafta toplanacaktır. 

1
'.\ ngiliz liraM düşüyor. 
~.~ Dün borsada İngiliz lirası 

,i r şmeğe devam etmiştir. 

\ n Ingiliz düşrneğe başladı ve 
. ~ ~ • ı 

Yumurta piyasası 

Yumurta ticareti buhran ge
çiriyor. Buhranın sebebi piya
sada ihtiyaçtan fazla yumurta 
bulunmasıdır. Vaktile kış ola
cak diye tüccar buzhaneye san
dığı 60 liraya kadar yumurta 
doldurmuştur. Fakat havalar 
daima açık gitmiş her taraftan 
mal gelmiş fiatler düşmüştür. 

Bugünlerde yumurtanın 
sandığı 38 liraya kadar düşmüş
tür. Perakende olarak yumurta 
3 kuruşa hatta 100 paraya ka
dar satılıyor. 

Son günlerde yumurtalarımı 
za karşı hariçten bazı talepler 
başlamıştır. Bilhassa ltalyadan 
yumurtasiparişlerıi vardır. Bir 
iki gündenberi Tiryeste'ye kül
liyetli miktarda yumurta gön
deriıiyor. 

Siparişler artarsa fiatlerin 
yükseleceği ümit ediliyor. Ma
amafih mal çoktur. Trabzon, İ
nebolu Adapazarından piyasa
ya bol yumurta gelmektedir. 

l ~.Sı:bahleyin İngiliz üzerinden 
.l . ;~ muamele 1030 kuruştan ol

ı · · JŞtu. Bir aralık İngiliz 1033 
"\ • ı ruşa kadar yükselmiştir. Fa 
lıl .! 1 t bu fiatte alıcı çıkmadığın-

ı::~ * * • 
tı 

Kan1bio Borsası ,')/31930 
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4,':i!2,51) 
•. 22,5J 

Eın•n~tte 

Bir istatistik 
Belediyelerin dlJrt 
senelik istatistiği 

Dahiliye vekAletlnce 
tabettlrlldl. 

Dahiliy.e Vekaleti ilk defa ol 
mak üzere bir istatistik taıl:ıettir 
mektedir. Bu iıstatistik 925, 926, 
927 ve 928 senelerine ait bütün 
belediyelerin varidat ve masraf 
larını müfredat halinde göster 
mektedir. İstatistikin tabı bit
mek üzeredir. 

Emanetin gazeteler 
aleyhindeki davaları 
Şehremaneti tarafından Cnm 

huriyet ve Politika gazete~..ri 
alt.yhine açılan davaları takip 
etmek üzre Emanet umuru hu
kukiye müdürü Muhlis ve avu
kat Rami B. ler Bursaya git
mişlerdir. 

Vakit küres· ıçın 
kronometre h1zıın 

Galata kulesine konacak olan 
vakit küresi hazırlanımıştrr. Yal 
nız lriire ile beraber .bir de kro 
nometre ta'kılıması icap etmek
tedir. Faltat .kronometrenin a
lınması kamıbiyoya taallfik et
mekte olduğundan hariçten alı 
nmamasına ve Bahriyede mev 
cırt alan bir kronometrenin Mü 
dafaai Milliye Vekaletinden is 
tenmesine karar verilmiş ve 
keyfiyet vek~lete yazıhnıştır. 

Vilayette 

Ameli hayat 

Bir gllnde 7 
cerh vahası 

1 - Kurbalıda Kamil Efendi 
sokağında oturan İbrahimle a
rabacı Hasan kavga etmişler 
Hasan sustalı ile İbrahimi yara 
fa.mıştır. 

2 - Karagümrükte oturan 
müsakkafat vergi memuru Sa
lahattin Bey elindeki çakı ile 
oynamakta iken sağ kaburğası
r 1 saplanmış Cerrahpaşa hasta 
rıesine kaldırılmıştır. 

3 - Koskada sakin maran
goz Nail, Beyazıtta lokantacı 
Sadık Efendiyi bıçakla yarala
yarak kaçmıştır. 

···················======== HtCRAN 
En tıhammlllfersı ve en Acıklı ıztırıbatı be,eriyeyl tasvir eden bir 

film. Senaryosunun mükemmeliyet;, dekor ve te!erruaıının 

fevkaladeliği ve bilhessa 

BARBARA KENt 
in sın'otklrıne ve mahirane tarzı temsili ile GLEN TRYONun acıklı 

şetareti tabii bir şaheser derecesine ib!Ağ' etmekte ve cihanın 

takdiramiz ıenlddatına !Ayık kılmaktadır 

llıı akşam 

M 1J1 K 1iN.EMlı1 N Ol 
llavcten: '1eşhur muganni ve kitarist Oguate dö gulll 

ve Marina Dutranin yeni reperruari 

MAKSiM 
13 mart salı akşamı 

DAKTİLOLARIN 
BÜYÜK BALOSU 

1 fususi tezyinat, koti yonlar ' t 

muhtelif sürprizler. 
Sofraların evvelden temini rica 

olunur. ................ ~ 

4 - Üsküdarda oturan kahve 
ci Mustafa, Şemsi Paşada ilci ta 
lebe tarafından bıçakla başın

•ceecec•occ• leM•~·· 4M•N•H•M•ll 
gösteril ın ektedir. 

Mtimessilleri: RAl\10.11 ;\(). 

dan yaralanmıştır. 

5 - Aksarayda Hasan B. so
kağında Suphi ve Tevfik isim. 
]erinde iki arkadaş ~çki içmek
telerken münazaa etmişler, neti 

••• Opera Sinemasında ••• 
Önümüzdeki pazar günü ilk matinesinden 

ltlbarn Fransızca Şarkılı va sözlU 

cede Suphi tabanca ile Tevfiki muhteşem ve cazip fllmlnln lraesine başl•nıyor. 
yüzünden yaralamıştır. Hey'etl temslllyesl batında: 

KIRALİÇANIN GERDANLIGI 

6 - Aksarayda Guraba Hüse Komedi Fransazden. Olana Karen, Fernand 

VARO ve A'<ITA PAJ il ıhoreıı: 

Sözlü DÜNYA IJAVADhU:RI 

1 YENİ Mü~.~~İLER 
ROT TAYLOR 
Şen ve nezih bir şaheser 

1ııı ................ . yin ağa mahallesinde oturan Fabra. BUyUk muganniye: MARSEL 
kunduracı Sadık ile ayni evde .Jeferson con Bu hıfıa 
oturan Sıtkı ve Saniye Hanım-
lar kavga etmişler; Münazaa es zcnğin ve rengin mizansenli olan bu müstesna filmde MARI · AN· Melek sinemasında 
nasında fırlatılan bir iskemle ile TL1ANET ve müstakbel idamcıluı, ROBESPJER ve MARA g'ibl ESTER RALSTON tarafındın 

Sadık başından ağır surette ya- ~ahılyetler görilleeektlr. PRATERDE BiR PEPE 
ralanmış ve Cerrahpaşa hasta - Fransız tarihine alt ve bilhassa Fransa lhti!AH kebiri 11fahıtını U lJ 
nesine kaldırılmıştır. Sıtkı ve Fransada bulunmuş gibi gözleriniz iinilnde canlanacaktır. ve KL·n· BOY t!lr!llındgn 
Saniye polıisçe yakalanmışlar- ............... ~H~~~ • .-.~.. il Jt u U Uu 
dır . 

7 - Evelki gece saat 24 te ÇX:XXXX:, KLAYV BRUK ve E\' l~LIN BRl<:NT o::::::::xx;o ÇILGIN GENÇLİK 
H 1 • 1 d J H n ~ umumun takdiratına mazhar ol· ka~~~s~d~nA~:ron Haa:a~~' H o RT LAK makta ve pırl•k muvaffakiyetlerka-
Ahmet Memiş isminde iki arka- zanmaktadır. Matineler 2,45 ve 5,45 

daş otururlarken barsakçı Fazlı -----------• 
ile kardeşi Ahmet sarhoş ola- Fll · 

1 
~~~ - -

rak gelmişler ve bir müddet son ~ nı ıııc e '--"-"'-'~ 1 
• 1 1 alı Fı~ıım ~ı r~ etl ra hiç dyoktBan bir kadvgab çıkka1 r-ı' " "" ı ı. l'aıa lımaa ı1tttM mışlar ır. u kavga a ıça ar 
•I no~oıu ~emir ıol• 17 00 İstanbul Ameli hayat mek- çekildiği bir sırada gavur Ah-~~ Pek yakında ~'-"'-' 

Heyeti hamiye 
raporu hazırladı 

1'i ne\ flrketl 
f .lrktlrlk ıırkt<l 

1() 75 

Bu halta 

Elhamra sinemasında 
Temamen sözlü lklnt:i filmi 

; 'j ı ,~'.' ?~ı~k<tl 69 

11.00 °
0 ~Hl.~R tepleri lhakıkıında heyeti hamiye met ismind~ diğer bin. de bu'?- ELH AMRA SİNEMASINDA 

: .1 ıu ~ırteıı a• oo tal'lafmdan tanzim edilen rapor lan ayırmaga teşebbus etmış 
1 1lıtı. A. \ ıo :s Loodrı ır o•ı 2s.oo >\<wyork e,•; 2s.oo ikmal edilmiştir. neticede iki arkadeş ağır diğer- C A Z M U G A N N İ S İ 

'\ j ı •tlrm•n ~ 26
.5° r81 tı 12 01 oo Aıtn. c6 o~ .o Heyeti hamiye hesatbaıt kıs- !eri hafüf surette yaralanarak 

· hlirnen;. 
4 ıo C<nem • ~• .23 Roma 09 oı oo mmda diy<>r ki: "Çok şayanı te hastaneye kaldırılmışlar; dig"er f'h9nfPtır de Ja2z t \ Çim tı to j. .lO oo 

., i. 'k:·ıuJ·~ "i ~! ~r.Ur.. ' ;1 JB . .l'8 .tı;ıım•a.a M <Al·ill! da.i-t~~ap\;;~;'t~it:;rk't~:r~;~~.'.' , __ , · -· - -·---~···· ,...,,..........,....,'"V"\ Mı'lnıessı'li·, 1 ı. p o 1 e o N rl,.....,.....,..._,...., ... 
r~~,. Hayriye 17 2s ı· ' ' r •ı c .5o '' " ıs 90,oo da mühim bir mıkdar paranın Otoıno kazası 1 B IJ b IJ O 
J 

1 
---------------------~. kayıt haricinde brrkıldığı ve 

S taksit bedellerinden makbuz- 1 - 2170 numaralı otomobil 
~l t ip o r suz t;ı,hsilat yapıldığı ve heyeti Aksarayda altı yaşında Muslı- Ç~C):::x:~::::c):::~::::::::c):::X: cco '-"'-"''-""""-"' ........ """"-'"-" ........ ,,.,, 

ve MADİ KRİSTİA 
nın temsili 

SENl SEVDiM 

Ahnıu1l_;11 Ş.heser p rlak muvaUa· 

kiyet[er kazanmakta berdevamdır. 

Cümhuriyet Halk Fırkası 
fettişliğinden: 

ıı.,! ı: • hamiyeden karar olmadan bütce hıttin isminde bir çocuğa çarpa Üı ümüzdeki Cumarteıl akşamı s&at 21,30 da 
·~ ' h . d rak ağır surette yaralamıştır. FRANSIZ Tl. YATROSUNOA 

:; 1: 
1F4"ranki Marten-Muladoviç d~~~1':n~a::C!~~t~":m'::!:~~-u şoför Mitat yakalanmıştır. 

lf çen 4000 küsür lira mu4ıasebe- 2 - Şoför Hamdi idaresinde- meıhur piy•niıt maıllim 

Cemiyeti Umumiyei Beled 
ye Fırka grupu Martın sekizi 
ci cumartesi günü saat on dö 
buçukta içtima edeceğinden 
zayı kiramın Fırka merkezi 
teşrifleri rica olunur. 

ı 1 den istirdat edilmiştir. ıti 552 numaralı otomobil Ga- Emil Yon Sauer 
. 1 '1 1 - 1~ b } .. .. B Bundan başka zimmette görü ]atada Bahaettin isminde bir tarafından VF.DA RESiTALi l'erileccktir. '~ .l.\ a lir 1 rallSlZ O {SOl'll U CUll1a len 2000 küsur lira ıkısmen mU- gence çarparak yaralanmıştır. ,..._,.....,,."V"v-...-.,-..,.....,,.-v-v-~cco ,..._,.....,,.....,...._"""',,.....,.....,,.-v-v-.,.,.._ 

ı .ı, ·.· ı'"ı çı""ın cu'' ({ e f'a "-- teferriık sarfiyata ait olup evra ..._,.._,,,"""""""'-"-"'-"--"-Aw/ 
_ ki müsbite ibraz olunmıyan ve 

1 
kısmen muhtacı tetkik görülen Tevfı" k RL·1· ,l.:!ttı· B. 1111 11111 11 1111111111111 11 11 • 111111111 • 1ı.. ...ı• 111111 """''""''''"""'""''• l k R. '-' . lJ !!111111111111111111111111111111111111,.- "'111111111111111111111111111111111111111111 

;; ~ 0 
ara ıngte g·orecegız :~±:~~~~~:;~~:!~tr~: (Birinci sahifed~ :::> !~ ANADOLU ~-;-~ 

Aleni teşekkür 
25 senedenberi müptern ol 

ğum prostat hastalığından C 
rahpaşa hastanesine müraca 
ettim. Bevliye miltehassısı İ 
san Bey tarafından ameliyat i 
ra ıtlundu. Gerek mumaileyhi 
ve gerekse sertabip Rüştü 
asistan Muamamer Beylerin 
yü gayretlerile üç ay zarfınd 
tamamile sıhhat buldum. M 
maileyhe alenen teşekkür ed 
rim. Gazi Hasan Pa 

Galatasaray kıu .. bu" nu·· n ve ra bu sefer daha retin bir hasımla -· --
• bipleri hakkında iktiza eden 'ı :1üp umumi katibi İstanbul karşılaşacaktır. Bu çetin basım yum· muamele derıpi.: edilecek:tır" .,, hasıl olmuştur. Tevfik Rüştü . :: SJGQ.RTA ŞiRKET { i= 

1 , k h . .. E f Ş f'k ruklarının kuvvetile mü§tebir Mula- .. Bey dün otelden çıkını• ve kısa ı :: ·.=. 
. •O s eyetı reısı şre e ı doviçtir. Muladoviç yaptığı bir Avru- Heyeti hamiye bu meıkteple- ~ " t ~eyin himmetile, son zamanlar · bir tenezzüh yaparak hususi ba- :: :: pa turnesinde ıyi neticeler aldıjtı gibi ri yaşatmak ve kuvvetlendir_ •• T ı· B f d ( 

1 a boks hayatı canlandı, güzel Mım?a da yaptığı maçlarla iyi bir mek lazım geldiği kanaatmda- zı dostlannı ziyaret etmiştir. :: ürklye Ş ankası tara ın an teşkil edl mlştlr. ~~ 1 
'e mühim maçlar biribirini ta- mevki almıştır. :: Yangın - Hayat - Nakliye • Kaza - Otomobil • mes'ullyetl :: 

1. :jp ediyor. Bu maçın ehemmiyetine ve Ga- dır, Cumartesi günü Ankaraya !:!: maliye Sigortalarını kabul eder. !:!: 
. 1 Bundan iki üç ay evvel 1'im- latasaray salonunun küçüklüğüne bi- Umun1i n1eclis gidiyor :: Adres: 4 Uncu Vakıf han lstanbul :: 

naendir ki, Franki Marten - Mulado- •• •• 
astik salonuna güzel bir ring viç marı için Mulen Ruı· salonu inti- v·ı· . ı· . Hariciye Vekili cumartesi ·.·: Telefon: lstanbul - 1131 Telaraf: imtiyaz •••••• • ı ayet umumı mec ısı Vila- "' aptıran Galatasaray zengin hap edilmiştir. günkü ekspresle Ankaraya av- İİiiin111111111111111ııııııuııı11111111ı.. ...ı1111111111111111111111111111111111118·· 
oks maçlan serisini Melih - Franki Marten boksun bütün in- yette ve Fırkada olma.k üzere det edecektir. Tevfik Rüştü Be- liillllıt1111111111111111111ıııııııııı111,.. ..,.,. 111111111111111111111111111111111 

1 Capos maçile •l:mıştı. Daha celiklerine vakıf, sağ yumruğu kuv- bugün iki içtima akdedcektir. yin avdeti Yunanlılarla akti ta-
ı Vetı . hasm aıf kt 1 k f t Fırkada Ameli hayat mektebi onra ayni saloc •la mahir Fran 1

• ın z no a arını eş e - karrür eden mübadele itiliifna-
"I ız boksör Franki Martenin Sa- mekte mahir bir boksördür. Mulado- hakkında komisyonun karan mesinin imzası ile aliikadar bu-
, viç ayni derecede tecrübeli ve mahir müza'kere edilecektir. 

anga ile karşılaştığını gördük. olmamakla beraber her ilci yumruğu lunmaktadır. 
''PJlilli)'et,,ln 
123456789 

eğlenceleri 
1 )on maç ise on beş gün evvel da çok kuvvetlidir. 

Bitaraflar da beraber .ıymetli boksörümüz Küçük Boksla alikadar zevatın tahminle- Darülfünun 
Cemal ile Romanyalı profesyo- rine göre, Muladoviç beşinci ravnda gidecekler 

1
1 Lel Karpen arasında oldu. Kar- kadar sıkı bir yumrukla Fransızı nak- M ht rt "b d 1 k . 

avt edebilir. Fakat buna muvaffak o- (Birinci sahifeden mabat) ~. e ı m~ a. ~ e o~ısy?-
1 >eni altıncı ravntta nakavt e- lamazsa beşinci ravnttan sonra Fran- nu Turk heyeti reısı Tevfık Ka-
ı len Küçük Kemalin şerefli ga- sızın maharetile galebeyi temin etme- vaziyeti ve yapılması mukarrer mil Beyle bitaraf reis ve azalar, 

ibiyeti unutulmayacak muvaf- si çok kuvvetlidir .. ~undan .. baıka ~~ ıslahat mevzuu bahsolmuştur. M. Rivas, M. Anderson ve M, 
akıyetlerden biridir. ~açın behemehal, ilri bok~ordcn b~- Bu içtima hakkında ketwni- Holştad da ayni ekspresle An-

nın nakavt olınaaıle nctıcelenecegı . 
Bütün bunlardan sonra, git- tahmin edilmektedir. yet muhafaza olunmakta ve ve- karaya hareket edeceklerdır. 

ikçe mütezayit bir rağbet gö- Muladoviç ve Marteni tanıyanlar kil Beyin Darülfünun rüesasıile Tevfik Kamil Bey bu hususta 
en boks faaliyetine devam edil- için bu tahminleri makul bulmamak temasları hususi bir ziyaret ma- bir muharririmize demiştir ki: 

' • 

nektedir, hatta Franki Marten kabil değildir. hiyetinde olduğu beyan edil- "- Cumartesi günü, bitaraf-
1 le Muladoviç arasında takarrür mektedir. D~rülfünıın i~i~ ha- larla birlikte Ankaraya gidece-

,tmiş bir maçtan maada, ufuk- Futbol Heyetinden:. zırl~nan .yen• ~adro m~cıbın~e ğim. Yunan sefirine gelen son 
a takarrür ettirilecek yeni ve ı - lstuhul muhtelıt takımma tesbıt edılen butçeye aıt tetkı- taHmatın şekline henüz vakıf 
ı:ıü~im maç.l_:ı~ ?el!.rmiştir. Şeh- oyuncu verecek kili':~~. i"!nancbıla- k~~ ~m~ edildiği ~~ bütçe~ olmamakla beraber itilil.fname-
·ımıze geldıgını dun haber ver- n cuma, pazar ve 1 .~en mu le- Buyuk Millet Meclisıne tevdı e- · kınd · d"l .. 

Buctntı yal 

bllmıcemlz · - · · · · . f lif maçlar icra ettiklerinden bu hafta . .. ld • 1 nın ya a ımza e ı ecegım lıgımız Fransanın bırıncı .sını b" • • k" uhtel"ti" . dılmek uzre o ugu an aşılmış- so'"ylı'yebı"lı"nnı'ş " .. . R . . ınncı ume m ı nın maç yapma · SA"A 
ıoksorlerınden Andre ebırun ması muvafık ııörülmüıtür. tır. . • . SOLDAN u : 

DDaMll bllmtcımblıı 

halledllmlt 11kll 

YUKARDAN J{ŞAGI: 
le yeni programlarda yer alma- 2 _ isimleri 8'8iıda yazılı ikinci Bütçe Meclisten çıktıktan .. Tevfık Jl".amıl Bey. Ankara.~a ı - Bökülmüı (S). 

• ;ı çok muhtemeldir. küme klüpleri oyuncnlarmın spor le- sonra yeni kadro kat'i şeklini ıtıla~namenın tef~~rua.~ına m~- 2 - istifham (2). Hakiki (2). 1 - Yatılan §ey (5). 
Fakat biz şimdilik ilerideki v~zımatile birlikte lstan~u~ Spor ldü- almış olacaktır. Darülfünunda teallık bazı m~s.a~ı suratle ın- 3 - Aksi, ters (5). 2 - Sehim (S). 

naçları bırakarak bu cuma ak- ~ıyle yapacaklarıma?' •tbrak etmek ıslahat icrası Vekaletce tasvip taç edecek ve ıtılafname kısa S - Beyaz (2). işlemek, yapmak 3 - Dert (4). Zevk (4) . 
. uzre 111al 14 le Taksım Stadyomun- ' b' "dd t · · de ·m a olu (3) N'd (2) 4 - A k d k 1 · t (2) amı yapılacak olan Frankı d bul 1 _,_. 1 . 'ki olunmuştur ır mu e ıçın ı z na- . ı a . - r a a a an ııare . 

Vakfı tahsllda 
AL! 

lrtfhaller 

Hazin bir ölUm 

Defterdar Şefik Beyin onb 
aylık çocuğu Esen, duçar olô 
ğu boğmaca öksürüğünden ku 
tulamamı§ ve bayramın birin 
günü vefat ederek ailesini d 
!'İn bir matem içinde bırakmı 
tır. 

Şefik Beye ve kederdide ai 
sine bu ziyadan dolayı beya 
taziyet ederiz. 

* * * 
irtihal 

Basra sabık Vali ve kuma 
danı Mülga Erkan Divanı ha 
bı azalığından mütekait Feri 
Muhsin paşa dün gece Katlık' 
yünde talimhane meydanı c · a uruna an ve geunıyen erm ı · B' f · · d"k"I (3) 5 D d k (3) B' \ofarten - Muladoviç maçile meş maçtan menedileceği tebliğ olunur. Cemal Hüsnü Bey bugün de ca.ktır. ıtara !ar ımza merası- 6 - Hamamda su o u en ıey · - amar a a an . ır 

,dl olalım: Şevket, B.üle~ı (Hilal); Da_vut, şehrimiz maarif işlerile meşgul n:ıınde buluna~?k}ard1r. Maama At yavrusu (3). mes hayvani (3). 
kü- varındaki evinde irtihal etmi 

11 Gecenlerde de yazdıgımız gibi 122 Murat, Sabn (Suleymanıye); Lıva, olacaktır. fıh bunların hukumet tarafın- 7 - Fenerin meşhur oyuncusu(3) 6 - Hô.yii (2). 
.u.,abak~. yapmış _olmak dolayısile Mahmut, Rüştü (Üsküdar); Fo:rit, Vekil Bey, cumartesi günü dan daveti epeyce bir zamanda~ Orta (3). 7 - Fena (4).Motörlü yelkenli(4) 

. tecrube sahıbı olan Fransız N"fet, Mahmut (Kasımpaşa - Eyıp); A k d d .. . .. beri ihmal edilen temasın temı- 8 _Vafi (4). Nikah (4). 8 - Yol (S). 
u__._._.ı.;..;u..-......;JQ......ı,.r.,_.s~oru!'llll:U.Lii."tfi.".&obr~·..LK.!lmlıoııı;ı....:...l:ıı~i!l!l!lJ~n~a~a~r~a~y~a!...!a!v!;!!:.e~t ~e::;:,:;e~c~eg~ıru~s~o::._:-ı_:::;:::..:,.:.:.:::.=::.:_.;:.:::,:.::,;ı...,: ...... ~~~~-~.ı_-<L~-T..ı.,,;.,....ı.,,,.,ıı.. .. _ı.Ll~~~-.ıl...JL:=-TLa~z~eLlol~nu!!l!:·l'l!!kl.lSU.,,.~-'""-~Ul.l.l!!ll§Y!'._ ___ ~~-

tir. Cenazesi dün öğle va 
evinden kaldırılarak Karaca 
metteki aile makberesine def 
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SATILIK KAGİR EV - No 17• Ali Efendi 
s '-;:ağı, [mrahor tıyasbey n1ahal~e;i, Yedikul.e, 

ı •. tta 3 oda ve sair müşteınılatı, Tahı~ıın 
el .len kıynıeti bedeli def'aten alınmak şartıyle 
1201) liradır. Satış nıuanıelesi aleni müzayede 
usuli'e 18 nıart 930 salı günü saat 15 te defter-
darlıkta yapılacaktır. <R - 75) 

• • • 
SA TILTK HAN ODASI - No 37, Büyük-

ye:nihan orta kat, dayehatun ınahallesi; Çak
nıakçilar, tahminedilenkıyrneti bedeli def'ateı~ 
alınınak şartiyle 600 liradır. Satış muamelesı 
aleni n1üzayede usulile 1.8 ınat 930 salı günü 
saat 13te defterdarlıktR yapılacaktır. <R - 66) 

* * * 
Kartal nıal müdürlüğünden: 
Satılık ına bahçe ahşap gazino ve kuyu 
Kartalda İstasyon cadde ve karşısında 32-16 No.lu tah-

min edilen ıbedeli (1500) liradır. Temdiden müzayede 6-mart-
930 perşembe günü saat (14) te Kartal Malmüdürlüğünde ya
pılacaktır. 

* * * 
Beyoğlu nıal n1üdürlüğünden: 
Kiralrk han: Numara 27-29 yeni şehirli sokak, Galata, beş 

katta elli üç oda ıbeş kori<lor bir büyük oda on ·iki hela odu~~uk 
ve kömürlük vemüteaddit depo, senelLk muhammen bedelı ıc~ 
rı 4800 lira olup ıkira müddeti ıbir senedir icar mu~melesı 
ii--3-930 tarihine müsad~f perşembe günü sat 15 de Beyoglu Mal 
'.llÜdürlüg" ünde aleni müzayede ile yapılacaktır. (R) · 
.... 1 

EiEKTRii S~P~RGESi 
l lıfzıssıhha •di süpürgeleri ve coz 

almağa mahsus tüyleri mahküm 

etmektedir. Çünkl bunlar tozları 

havayı kaldırmakt&n başka bir şey 

yapmazlar ve aile ocağımız için 

bir tehlike toıkil eden mikroplar· 

dan ve sair sirayet vasıtılanndan 

bizi koruyamazlar. 
Buna mukabil ELEKTRiK SÜ

PÜRGESi bu vazifeyi ııımamile 

Ha eder. Tozu cezb ve defeder. 

Malik olduğu bir çok teferruatı 

sayesinde bu siıpürge halıları, per· 

deler!, parkerierl, eşyanın altı da 

dahil olmak üzere mükemmel temiz
ler, Ayni veçhlle kütUphanelcri, 
kitapları kaldırmaıta ınzum olmadan, 

elb!selerl, kürkler! ve salreyi dc6ıii;.riC,. 
temizler. 

Cereyan ;:arfiyati hiç mesabesindedir, Talep vukuunda ikametglhı· 

nızda bedava tecrübesi yapılır. 

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

-. .. , .. ~ .. ml!!!llll!ll•m 

Nafia Vekaletinden: 

8. el BÜYÜK 

TlfJl~E rtYlNG~~I 
2 .ci keşide : il Marttadır. 

Büyük ikramiye 
35.000 Liradır 

Ayrıca 15,000 10,000 liralık 
ik:ramiyeler ve 10,000 liralık 

bir mükafat 
Bu tertipte Kaza.nen numaralar 

tekrar dolaba konulmaz 

EmniJel san~ıID mMörıoıon~en: . . . 
O B 

· 20044ikraz numaralı deyn senedı muctbince ve 
sınan eyın · .. 'f k • 

O h 
. t' kte Soganag" a mahallesınde <:amıı şen sıo. agm 

arap aneı a ı . · ·1 Eın · t d ·m 
d 11 1 b

. hanenin terhını suretı e nıye san ıg -
a numara ı 1 ır · · d · h J"1·· 

d 
. . 

1 
. ldugu" altı yüz ellı lıranın va ·esı u u un 

an ıstıkraz ey emış o · l d' "· · k d öd- • .h fle istrkraz esnasında tayın eye ıgı ı ame 
e enmemesı cı e 1 . • •. •1 n ihbamame zaatrına mahal 

tgahına tebligat ifası 1.çın gonder~ e · Azizi e kazasına tabi 
lesi heyeti ihtiyariyesınce mumaı~.e~ın, d ğir~eninde bulun
Han kariyesinde Şahinbaşzade .. A 1

• e:e:kılr kaza kaymakam 
duğuna dair yazılan meşruhat uzerıne fc sinde mumailey 
lığı ile ·bubapta cereyan eden muh~~ere n~h~ ~en itibaren dok 
hin bulunamadığı anlaşıldığından 1~~~ tarı ın .1 nmediği tak 
s:ın bir gün zarfında ıborç ödenmedıgı veya J'..en.ıl~ lunur 

· sa ılacagı ı an o · 

.· ... .. . 
. . ' ! .. ..~. ' .--: :~ 

.~ ::.;-:.<· ::·::: ·::, -: .>:~ ;·· -~:,>;;::.?· :.-:,:-.~-
. : .• 

ç:ok 
Dakti'.o 

acele 
aranı \'Or 

;--.. : :, .. . ::~ ~·.r:/.~·-:·'. -:~ ;:: : .. :_· ~ ~;~· :-:_., _ _. 1 1 

;~ :;. ~;.:-;~·~:,, ~.:·~,;.:;:·; . ....: , ~p ,1 \l~ · ~ ... ~ -
' ~ -, 1- ' ••• • • ... ••• ,,. .... . ~· ff '\ . . . 
---~-~ ... ;.A.·~!t·.·~;. ,, •, :·~ .. t~ ~ ...-. \ ',, 

::;',. ~·--': . :. ~-f -;.~·~;.:~~~- - . . . •, -~ ~~~\. 
•• ·~ ···,\· .. · .. _. ,;ı.<~·_. ··,t: . : -:-~• -_._.·_ · \ ··. , 9J . 

.. , .. l·-~ -, ......... i , ·-j · .. J. ·~ . ... 
•ı -"· ,,.,..., • .,, , . • . . · ..... .,._ •• 
E·~- _. _,/ ·_·- :.:: .• ·.:- :· v. f'IS-Q 
:-.· ;~- ~- .. ; ·-:.-.:;,~ :-ı~",/;~·~ ... " ~,::::;-. ~ 
t:\'t· - ~·t- ·~ -~ ;- ~t-~ ~·{ . ': · ~'.' ' }( UVV f. T 
(J.\t·:. ~· ·:"' ı. ~· f•, .......... . • •r··o; ,.,.,,.._ ·-. . ~/Jnu~..ı 
... ".. . . . 1 "' ... ·' ~ ... ~ · .- ·. . 

- -. 
Ankara:!a büyük bir m~essese için 

Türkçeye ve Almancaya mükemme
len vakıf bir daktilo hanıma ihtiyaç 
vardır. Türk tabiiyeti olmak şarttır. 
Tafsilat ve imtihan olmak üzre Ga
latada Bahtiyar hanında AEG Elek
trik şirketi umumiyesine müracaat. 

Ankara polis müdü
riyetinden: 
An~ara poliıs memurları için 

imal edilecek (264) ceket ve 
pantolon polis müdürlüğünde 
mevcut numuneve şartname da 
hilinde 7 mart 930 dan 27 mart 
930 perşembe günü saat onbeşe 
kadar kapalı zarf usulile müna 
ka·saya vaz edilmiştir. Talip o
lanların kıymeti muhamnıene
nin (100) de yedi buçuğu olan 
(455) lira 40 kuruşluk teminat 
ile meııkılr tarih ve saata kadar 
zarflan•'. Ankara polis müdür
lüğüne venneleri ve ihale için 
de mezkur saatte polis müdür 
lüğü makamında bulunmaları 
ilan olunur. 

1 
Kimvaker 1\ 

Dr. Cevat Tahsin 
idrar, kan ve sairenin tah-

1 
JilAtı yapılır. Divan yolu Biçki 1 

yurdu altında Tel 
Is tan bul 133 7 

• 

f._ !.·. ~eyrisef ain 
Merkez Acentası; Gıiaıa köprü ; 

basında, Beyoğlu 2362 ::iube ı 

ec enıesı: Mahmudiye ! lam altındo 
lstanbui 740 ( . 

Mu~anJa ,ustası ı 

" 

Cuma, Pa7.ar, Salı, Çar
şamba günleri idare rıhtımın 

dan 9 da kalkar. ıl 

Tra~zon ikinci ,ustası : 1 
[Cümhuriyet] vapuru 6 :'11art 1 

perşembe akşamı Galata •' 
rıhtımından hareketle Zonguldak' 
lnebolu ~i · ı')-, Samsun Ünye 
Fatsa Ord.. Trabzon 
Rize Hopaya s--·- ve dö-
nüşte pazar iskelesiyle Rize 

Of Silrmene Trabzon Polat
hane Görele Glreson Ordu . 
Fatsa Samsun Sinop Jnebo
luya uğrayarak gelecektir. 

Hasan Kuvvet Surubu 
' 

1 

\ 

SUI hazimdcı'. ve iııkibazdan mııztarip~:in:z ? 
Her gıtn bır su kadehi derununda hır •ıı:ailve 

kasiğı Eno's "Fruit Salt" mey•e tozu alınız. 

Altm1' senelik clhan~umul ~hret •e ınu•affeltiyeti 
teseri kat'isine delildir. 

- -- -. ... ' / J -

p;c ·ı -· ~-

EnıniJel san~ığı ınO~OrlüğOn~en: 
Ali Rıza Beyin 6717 ikraz numaralı deyn .senedi mucibin 

ce Emniyet sandığın<lan istikraz eylediği meblağ mukabilin 
de Sandık namına merhun bulunan Erenköyünde İçeren.köy 
mahallesinde Kiozyatağı caddesinde eski 97, 98, 2, 97, 98, 2 ve 
yeni 77 numaralı maa ibahç.e eseri ebn1yenin tamamı vadesi hi
tamında ıboı:ıcun verilmemesi hasebile müzayedeye çıkarılarak 
yüz yetmi~ bı;ş lira. b~del mukabilinde müşterisi namına 'kat'i 
kararı çe_kılm:ş ve. ~t~k~~z es~asında tayin eylediği i:kametga 
hına tıeblıgat ıfası ıçıın ·gonderılen bir haftalık son ihbarname 
zahrın~ yazılaı;ı- me_şruhattan Ali. Rıza Beyin vefaıt eylediği ve 
zevces~ ve ~erım_e~ın~~ ibaş.k~ mirascıları olup olmadığı ve 
zevcesılc:_kenmesının ısımlennın '\ile ikametgahlarının meçhul 
bulundugu anlaşılmrş olduğundan ilfuı tarihinden itibaren bir 
hafta zarf~a ııı.orç ~~en ?denmediği takdirde mezkur maa 
bahçe esen ebnıyenın rnuşterısi namına kat'i ferağ. muamelesi 
nin icra edileceği ilan olunur. 

Devlet ~eın irJolları ve limanları uoıumi i~aresin~en 
Otuz dört metroluk hir ad!'t köprü kapalı zarfla münakasa

ya konmuştur. 
Münakasa 13 Nisan 30 Pazar günü saat 16 da Ankarada Dev

let Demiryolları İdaresinde yapılacalctır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Münakasa 
komisyonu katipliğine veımeleri laznndır. 

Talipler münakasa şartııamelevini 15 lira mukabilinde Anka
rada, Malzeme dairesinden ,İsta11ıbulda Haydarpaşa mağazasın-
dan tedorik edebilirler. - ·--

TAVlLZADE \'APURLARI 

Muntazam lzmir po,tası 

Beyoğlu Betinci icrasından: 

!\)artın 6 ıncı perşembe gü 
nü akşamı saat on yedide Sirkeci 
rıbtımmd&n hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçük kuyu, Altınoluk 
&!remi~ Burhaniye, Ayvalık ve 
dikili ve lzmir iskeltlerine ui
metayni iskelelere uğrayarak 

avdet edecektir. Yemiş Tavil
zade biraderler. Telefon lstanbul 
2210 

Mahcuz ve furuhtu mukarer yedi 
adet üzeri mermerli masa 9-3-930 ta
rihine musadiI pazar günü saat on
den itibaren Sirkeci tramvay yolun
da lezet lokantası ve kebabcm önün
de furuht olunacağından talip olan
ların yevm ve vakti mezkfirde maha
linda hazır bulunmalan itan olunur. ........................ 

..... 

Ağrı hissettiğiniz 

yere 

Aıkoks 
tatbik ediniz 

.\rka ağı·ılarına, göğüs ii~fımesine, ökslırüğe ve so~uk 1 
almalara, lumbago. romatızmn ,.e mHfsal serlliğıne,i 
,·orgunluk ve soul< alnııulnn nııile,·ellit bütün hastalık· · 
lara karşı, en ııeri. en eınin, ve en saf ilaç, Alkoks'dur, ı 

AllCOCk~ 
~ Plasters 

Alkoks 
Hariçten istimal edilen ilaçlarıu en iyisidir. 

Her ccıancd~ bulunur 
ALLCOCK MAJWPACTURtNG CO. -. ...... ~ 

Etı~~a o~ası riyasettn~en: 

( Anafarta ) vapuru 9 Mart B 
pazar !Oda Galata nbtımındanl an E 
hareketle lzmlr Külliik Bodrum ır.ııı 

1 
Rados Fethiye Finike Antalyarı ma· 
gidecek ve dönüşte mezkur edi 
iskelelerle birlikte Dalyan, uaY 
Marmaris Çanakkale, Gelibolu· 1 '-ı 15 

ya uğrayarak gelecektir . ) hıt 

Bozcaada posla~ 
( GELIBOLLT) vapuru 

mart cumartesi J 7de idare rıh ııun 

tımından hareketle Gelibolu ıake 
Lapseki Çanakkale lmroz Bozc "uk 
ada ya gidecek ve dönüşte · ~ııa 
Çanakkale Lapseki Gelibolu- de 
ya uğrayarak gelecektir. 

saııt 

Kiralık büfe ' 1aıııe ,, 
Köprü - Kadıköy • Haydar· !;'ek 

paşa iskeleleri dahilindeki ıEvr 
büfenin seneli!';i 800 lirada 1 erm 
talibi uhdesindedir. Fazlasiylel m~ş 
kiralamağa talip olanların ı o Lral 
l\lart 930 tarihinde ~aat 16 den 

vre 
da Levazım miıdürlüğiinc l ayı 
gelmeleri. - ===== ,tafa 1 SADIK ZADE ARSLAN ,l~el. 

KAPDAN VAPURLARI i'° er ı 

RADENiZ sür'at ~osla~::: 
L •• 

Muntazam ve lüks kamaraları ·er u . " 
havi elektrikle mücehhez ı~ 

KEMAL vapuru 9 Mart\ 
PAZAR ~ * 

akşamı l 8deSirkecl nhtımındar 
hareketle Zonguldak. lncbolu, t 
Sinop, Samsun, Ordu, Gircson .. 
Trabzon, Rize ve llopeyc ıu 
azimet ve aydet edecektir. nı 
Mahalli müracaat: Sirkeci at 1 
Yalıköşk c.ıddesi alAiyc haı ı iç 
birinci kıt Sadık zade l\'azırr lele 

Telefon: 
:;a v vapur acantahaııesi 

İstanbul 4240 

====J- ilel lI' o 
NAiM VAPURLARI te 

İR-MERSİN posta . ~l~ - -ını 

ADANA vapuru 6 esi 
l\lart 

Pertembe günü akşam 1at 
sirkeci rihtımından hareketlı :e o 
(Çanakkale, lımir, Küllük,Bod te 
rum , Rados , Fethi ye i 

Antalya, A!Aiye ve Mersine u~: 
rayacakur. Fazla tafsllAt içit;~ 

Üçüncü -~~taka Etib~a Odası heyeti Ümumiyesi 7 Mart Galatada Site Fransc7. hanınd.l 
930. C?ma gunu ~:ıat on ~ortte Darülfünıin Konferans salonun- 12 numarada accııteli ,t;inc nwJ 
da .ıçtıma. ede.ce~ınden bılümum etibba, diş tabibi ve dişçi bey- racaat Tel. Beyoıı;ıu o-ıı 
lerın teşrıflen rıca olunur. --------~-,,,,......_=ıı•. 
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'ı BiN SÖZ 
HİR RESİM 

n1illi ltiınadı 
1 

Sesi salon gramofonu plaklarile apar-· 
tımanın bütün muşambaları. Tebriz, 

urk Sigorta A. Şirketinden: Buhara, Serabent, ipekli duvar halı
•aret kanununun 361 inci mad- lan. Pey sürenlerden % de 25 temi
şırkct mukavelcnamesinin ah- nat alınır. 
a tevfikan İtimadı Milli Türk 

MÜZAYEDE İLE SATIŞ 
a Anonim Şirketi hissedarları 

ı senesi Marunın 23 üncll pazar 
saat 15 te Galatada Voyvoda 

İ Martın 7 inci Cuma günü sabah 
·sinde timadı Milli hanında şir- saat 10 buçukta Şişli Bulgar Çarşısı 

rkezindc inikat edecek heyeti İzzet Paşa sokagında P. SADİ ve 
ıiyei adiye içtimaına davet olu- KOPOLO apartımanının 1 numerolu 

··. , . dairesinde bulunan Müsyü Skembri
' ssed~rlan~ heyttı umumıyeye f ye ait gayet müzeyyen ve nadide eş-

• olabılmrk ıçın Tıcaret kanunu-, l ·· d ·1 ı 
71 

· . dJ . fk . . ya ar muzaye e suretı e satılacaktır. 
'h'ındCl ~· h •;ne tev ; an ~ç!ıs, Viyana usulü gayet zarıf pelesenk ye 

;'9ı30
10 ~h.ır ak· tda evvhc, yalnı .. ' mek oda takımı, son mo<lel pomye 

tarı ıne a ar ısse erını · k kı · d k b' d' diih li , anape ta mı, gayet y ı hal c ta-
• mer ezın . ıttev 1 u ye bak. çay ve kahve tak rı, kristal, 
.ası almaları. ıcap ve ~stan)ıull bakara kadeh takımr,mauen ve kristal 
ılanna tevdı edılece~ hısse .se- eşyalar, 6 par adan ibar t asrl ve ne-

~· makpuzlarının tevdıat mahıyc- f' k d ç k ı k k bul d"I · ıa 1 ıs yata o a ta ımı, 2 adet yaglıbo-
o ara ~ c 1 eccgı 1 n ° u .. ya tablolar, Albatri ve bronz avizeler 

Ruznamei müzakerat: 
Meclisi İdare raporile murakıp 
unun kıraati. 
1929 senesi bilançosile kar ve 
hesabatının kabul ve tasdiki ve 
Jt sene netayici muamelitına 
~celisi İdarenin ibrası. 
1929 senesi için murakibe veri
tahıiaatın tayni ve 1930 sene$İ 
ıurakıp intihabı. 
Mecliıi İdare tarafından azalığa 
b edilen Müsyli Kiri! Petrofun 
'ıihabırun tasdiki. 
Meclisi İdare azalarından çıkan
yerine yeni aıarun intihabı (mu
~ madde 24). 
Ticaret kanununun 323 üncli 

esine tevfikan şirketle muame
~ccariyede bulunmak üzre Mec
_Jarc azasıntt mezuniyet itasr. 

'JZAYEDE 1LE SATIŞ 

saat ve baromctro, kanape, ko1on ve 
sandaHyeler, salamandra ve çini so· 
balar, portmanto, koltuk, aynalı do· 
lap. büro, ayna. muşambalar, mutfak 
takımı, g<nç bir tazı köpeği, sahibi· 
nin sesi s~Ion gramofonu 50 adet 
plaklar'· ı:üzel bir keman, sinema 
mak ~ır eşyai beytlye (Groti· 
an r markalı nefis bir Alman 
piy, ~dallı çapraz telli ve 
yeni haı,.. ,vahan, Afgan, Buhara ve 
Pendik seccadeleri, apartıman dahi 
kiralıktır. Pey sürenlerden % de 25 
teminat alınır. 

Ttpeblfı Tl

yııroıunda 

bu ıkşam 
ıaat 21 ~Oda 

l 1 
1
artm 7 incı cuma gUnü sabah 

\ O da Bcyoglunda İstiklal cad-

HIZIR 
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3 pedc 
. 'akılı : ': 1e İmam ve Misk sokakları ara-

. - · 64-66 numerolu Arabaciyan a
l . ı nanının iki numerolu dairesinde 

' , an gayet müzeyyen nadide eş
blo ve halılar müzayede sure

l tılacaktır. 9 parçadan ibaret as
efis vitrinli yemek oda takımı; 

1 tn ve bronz kristal işlemeli şl-
ı uli gayet zarı! yatak oda takı

[aroken yazıhane takımı. asri 
l takımı, lngılız mamuJAtr kesme 

karyola, kristal içki tak mları, 
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bronz el ktrik avizeler r 
şliJ maden yemışlik v me , ık-ı 
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adide tablolar, Kanton < Çu· 
ır, Saksonya ve Vi} a r! vdr: 
ları. sedefli taburler Onıks et · ı 
şezlong. sobalar portmanto 

r, konsol, aynalar ıkı adet ter-, 
'ıeyktlltr, fantazi yastıklar ve 
1)'•1 btyt!ye Bır adet Sahibinin 
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MİIDE 
HAZIMSIZLIKLARI 

EKŞiLiK n YA. 'MALARI. DA 

SODO 6ASTRjN 
)!ıı"ahıarı ca3f't aılıd:; 

Meşhur eczanelerde 
,ı,eal ıoo k\lruıtur 

Dlln Hlmayeielfll koncrHI akdedllmltllr. RHmlmlz, Hlmayeletfal heyeti ldarealnl cöaterlyor. 

Havalar artık iyice gUzell•ftl. l(.tıçllk mektepJUer, bu ıazeı havalardan lstlfado ederek 
açık havada den yapıyorlar. 

1 

meşhur "ıi ançkenıı:u&o,. tepe.ine çıkmak 
ahiren Avrılpadan hareketle Hindistan 

için Avrupada beş mlHete mensup on kişllik bir heyet tarafından yeni bir hareket yapılacaktır. Hevet 
yolunu tutmuştur. Heyet arasında bir de kadın vardır. Tepenin irtifaı 28,150 kademedir. 
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Hanım ve Beyefendiler 
Beyoglunda htikl~ı caddesinde ~lerkcz po•ı•hanc-i 

karşı<ındı 148 numcrolu 

B!ZlR ~EK~lt~JlK 
Ticarethanelerinde sondcrece şayını istifade büyük fır -atlar 

mtvcuı olda~unu hatırlatm•~ı mQna;lp gc•rdük 

BE) LERE ÇOCUKLARA l\lAH~lJS 

KOS1~.~LER, P!LTDL!R ve PARDES~LERIN 
en n1üntahap çeşitlerini ve aynı zaınanda 

salon ve yemek odaları mobilyaları 
ile her cıns Bronz Karyol1ları 

mevcattur •ler ,ak t rlt geç"rıt:.7 bu mu ... te~nJ f,r ... 1ttan i a lc\"e 
\akit ga)ıp ı.:tınedı.: ko~unuz 
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Türk Diş tabipleri Cemiyetinden: 
('enıivct tahsildarı \ta (~c)İn cemi\etlc: ı1lı\k~ H ka n1a ıjtı ıl.tn olanı 

Sipahi ocağından: 
Salı ıı;ünkü içtimada ekseriyet hıl<ıl olamadığından azai muh

teremenin 9· 3-930 pazar günü >aat 16 ela Ocap;ı tc~rifleri rica 

olunur. ------------------------
Mevludu nebevi kıraa1 i 

Yarınki cum• günü <iğleden ıonra sa•t 2, I 2 ra Kadıküyunde O;man 
Ağa cımii ~erifinde <Shak Harbiye Nezareti m<ktupcıı,u merhum .\li Hlı1 
Btyin ruhuna l':ytlp haıibi Hafız Nuıl Efendi tarafınd•n mc\hldu şerif kıraat 
olunacağından ırzu edenlerin teşrifleri rh:ıı olunu. 

Hali tasfiyede bulunan 
Türkiye Tütünleri Müşterckül

menfaa 

Reji şirketi 

İLAN 

l&tanbul dördüncü İcra dairesin· 
den: 

Beyoğlunda Hüseyin aga maha'
lcsinin Duvarcı sokağında Taksim ci· 
varında kain olup Pandelinin tahtı 
tasaırufunda bulunan atık 12 cedit 
16 numaralı hanenin temamı doksan 
altı hisoc itibarile doksan üç hiss i 
Jozef Efendiye olan borcundan dolayı 
ihalci evveliyesinin icrası için otu 

Hali tasfıyede bulunan Türkiye . gün müddetle müzayi<' e konulm 1 

Tütünleri Müşterekülmenfaa Reıi hudud, c<phcsi tariki am Sehm Efen 
Şirketi hissor.iaranı 29 Mart 930 tari- di zevcesi Cemile Hanım dükkan ve 
hinde oglcdcn sonra sa.ıt ikide Gala- hanesi madmaze~ , 't Aleksiya lı-
ta'da Voyvoda caddesinde Türkiye sin hanesi ark K r aga hane i-
Tüti.ııılcri idarr i ınhisariyesi Mcrke- le moıhdut m. a dı ı ·k kiz ar-
zinuc akdcdil cek olan heyeti umu· , şın terbiinde olup m ufatı bou-
miyeye tasfiye memurlan tarafından rum ve zemin kat.nd...ı cıda ikı kat 
davet olunurlar 

Ruznamei müzakerat: 

1 • 1929 senesi tasfiye muamelatı· 
nın cereyanı hakkında tasliyedaranın 
raporile 31 kanunuevel 1929 tarihine 
kadar olan hesabat ve bilançonun tak 
dim ve tasdiki ve mevcudatın ve der
desti tesviye bulunan mesailin mufas
salan beyanı. 

2 • 31 kanunııevel 929 tarihine ka
dar olan müddeti idarelerinden do
layı tasfiyedaranının ibrası. 

Heyeti umumiyeye iştirak edebil
mek için laakal otuz hisseye malik o· 
lan hissedaran nihayet 18 Mart 930 
tarihine kadar hisse senetlerini İstan~ 
bulda: 

Osmanlı Bankası Merkezine, 

Londrada: 26, Throgmorton soka· 
j!ında, Osmanlı Bankası şubesine, 

Pariste: 7, Meyerbeer sokağında 
Osmanlı Bankası şubesine, 7 Chau
chat sokağında Ünyon Parisienne 
Bankasına, 

Berlinde: Behrenstr, 63 sokağında 
Mtisyü S. Bleichroedere, 

Viyanada: 1, Am. Haf 6 sokagında 
Oesterreichsche Creditanstalt Fuer 
Handel und Gewerbe. 

İstanbulda hisse senetlerini tevdi 
edecek hissedaran için tevdi mühleti
nin nihayeti Türkiye kanunu muci
bince 21 Mart 930 tarihine kadar tem 
dit edilmiştir. 

Hisse senetlerini tevdi edenlere 
bir makpuz verilecek ve bu makpuz 
hilirae heyeti umumiyeye iştirak edi· 
lecektir. 
-~~;;;,;;.;_.~~~~~~~~~ 

Daktilo aranıyor 
İyi Türkçe ve Almancaya va 

kıf bir daktilo aranıyor. Talip
lerin tahriren Glatada 122 nu
maralı Posta kutusu adresine 
veya bugün ve Cumartesi gün
leri bizzat saat 12 den ( 1) e ka 
dar Galatada'da Ahen ve Mu
nih hanında (Julius Berger) ya 
zıhanelerine müracaat etsinler. 

lı olup ıkisi uf k yuk dolablı ı ç 
oda biri bozuk uç hrl" ır sarnıc mut 
fakda müşteri!< kuyu , kat demır 
parmaklıklı mrrdıven b !Jrınd• a 
dınlık mahallerinı muhd<vi 1428 lı 
kıymet muhammineli <:lektrik tesısa"ı 
kismen muhdacı tamir nım k3.rgir h 
ne deruninde Jozef Efendi must cir
dir. Mezkfır hissenin iştirasına talep 
olanlar ve daha ziyade maHimat al
mak istiyenler kıymet muhammin • 
nin yüzde onu nisbetinde pey akçt ı · 
ni ve 927 • 9104 dosya num. ras 
mustashiben İstanbul Dôrdiincü i·ra 
dairesi müzayide şubesine müraca t 
ctmdcri v 7-4-930 tarihınde 14 d ,ı 
saat 16 ya kadar ihalei cvveliyesi icra 
kılınacağından müşteril rin tari!li 
mczkurde hazır bulunma! rı ilan olu
nur. -
iKTiSADI VE SINAi TESi

SAT VE İŞLETME T. A. 
ŞİRKETİ 

Nizamnamei dahilinin 23 üncü 
ve Ticaret kanununun 31 incı madde 
!erine tevfikan, İktısadı ve Sınai Lsı
sat ve işletme Türk Anonim Şirketi 
hissedaranı işbu 1930 senesi şehri 
Nisanın 7 inci Pazartesi günü saat 
ondörtte şirketin Beşikta~ta İhlamur 
Dere caddesinde 64 numerolu merke
zi idaresinde atideki ruznamede mu
harrer mevat hakkında müzakere et
mek üzre alelade surette in'ikat edc:
cek olan heyeti umumiye ic;timaına 
davet olunurlar. 

Ruznamei müzakerat: 

1 - Meclisi İdare ve murakıp rapor 
tarının kıraati. 

2 - Hesabatın tasdiki ve 
İdare zirnmctinin ibrası, ve 
neticesi hakkında Meclisı 
teklifi, 

Meclisi 
hesabat 
İdarenin 

3 • Bir murakıp tayini ile tahsisatı· 
nın tesbiti ve bir muavin murakıb.i..ı 
iraesi. 

4 • Meclisi İdare azasının hakkı 
huzuru ile umuru şirketi idareye me ... 
mur edilen azanın ucreti miktarları
nın tayini. 

5 - Ticaret kanununun 323 lincü 
maddesine tevfikan şirketle muam 1 
tı ticariyede bulunmak uzre Meclisi 
İdare azalarına mezu t ita ası. 

6 - Meclisi İdarenin y niden inti· 
babı. 

İstanbul 3 üncü icra memur- Esaleten ve gerek vekaleten laa-
luğundan: kal elli hisse senedini hamil olan his-

Bir borcun temini istifası için sedaran içtimai mezki'ırde hazır bu
mahçuz ve satılması mukarrer lunabilec:ktir. Mezku~ içtimada bazı; 

. f' ! bulunmagı arzueden hıssedaran hamı! 
hır adet 505 model ıat markalı oldukları hiıse senedatını ve yahut 
otomobil 12 Mart 930 tarihine : mezkur &en datın Bankalara mevdu 
müsadif Çarşamba günü saat bulunduğuna mütedair olarak Banka 
9 dan 9 buçuğa kadar Nişanta- ! lar tarafından ita olunacak ilmühaber 
smda Ahmet Bey sokağında 1 leri yevmi i~timadan ~~akal ~ir hafta 
- • evve 1 şırketın merkezı ıdaresıne ema· 
benz garaımda açık artırma su- neten tevdi etmege mecburdurlar. 
retile satılacaktır. Taliplerinin Mecliıi H~re 
mahalli mezkurda bulunacak 
memuruna müracaatları ilan o
lunur. • \Jesul Mürliir: B iu lıaııtttiıı . 


