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Hze dün aksam Ayni mesele 

Bazı Avrupa gazeteleri, ha
rici borçlarımıza dair ortaya 
atılmış olan meseleyi hata iyi 
anlamamış gibi görünüyorlar. 
Bunun etrafında yürüttükleri 
mütalealara bakarak meselenin 
hak~katen anlaşılmamış oldu
ğuna mı, yoksa bunu aleyhi -
mi2<ie bir tahrikat vasıtası 
yapmak istediklerine mi hük -
metmek liizım geleceğinde te
reddüde düşüyoruz. 

Her §eyden evvel şu nokta
yı vuzuh ile ifade edelim: 
Mevzuu bahsolan harici borç
lar, yalnız Osmanlı İmpara
torluğunun borçlarıdır. Yoksa 
Yeni idare tarafından yapılmış 
olan her nevi muamele ve mu
kavelattan mütevellit borçlar, 
Türkiye Cümuhriyeti tarafın
dan muntazaman veriliyor ve 
bundan böyle de verilecektir. 
Buna kimsenin şüphesi olma
sın, liizımdır. 

1

Gazi 
. ' 

Vilayet ve Fırkada 
yapılan içtimalar 

Fırka?a .tızun bir 1 
ıçtıma 

yapılmıştır 

Ameli hayat 
mektebinin 
mali işleri 

Dünkü içtimada 
kat'i bir 

Antalgada coşkun 
tezakllrat yapıldı 

Antalya, 5 (Milliyet] -
Reisicumhur Caıi Hazret
leri Aydın, Denizli ve Ia
partadan geçtikten sonra 
geceyi Eğirdirde geçirmi•
lerdir. 

Reisicumhur Hazretleri 
akşama doğru halkın coş
kun tezahüratı ara1ında 
Antalyayı teırlf buyurmuş
lardır. 

Gazi Hazretlerinin geç
tikleri yollar halkla dol
muştu. Şehir baştan başa 
donanmıştır. 
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Hadiselerin pek garip bir is
tihzasıdır: Türk Devletinin büt 
Çesinde eski borçların tediyesi 
İ.çin yirmi milyon liraya yakın 
bir masraf bulunmadığı za
manlarda bile Avrupanın bazı 
zevat ve müesseseleri Türki
Yenin iktısadi ve mali vaziyeti 
Çok fenadır diyorlardı. Bütçe
llıize harici borçlar yüzün
den bu ağrr masraf yükü bin
dikten sonra mali vaziyetimi
zin müşküliitını, tediye kabi
liyetimizin noksanını bizzat biz 
itiraf ediyoruz. Fakat ayni 
zevat ve müesseseler şimdi de 
bunun ô.ıksini söylüyorlar. Ma
li vaziyetimizde müş.külii t ol
madığını, tediye kabiliyetimi
zin eksilmediğini iddia ediyor
lar. Tezatlarla dolu olan bir 
Yoldan hakikat hedefine varı

karar verilememiştir •• ı ...... ~11!!.m ........ Yı,v;ız ı rı ·notunu gtirmtk için siıh//e dtiktlltn halktaR bir manzllra ; 
Hakkı Şinasi Paşa 

Vilayet umumi mecliei !zaaı Viliyette Ye Fırıkada olmak 
lizre dün iki içtima aktetmistir. Villyette içtimada: 929 mali 
senesi maarif, Sıhhiye bütçeLerinde icra kılınan münakaleler ka 
bul edilmiştir. Bundan sonra Bakırköy, Şile kazalarının ihtiyaç 
raporları sihhiye ve ziraat encümenleri.nıe havale edildi. 

Yavuz dün Modaya kadar geldi,.; 
• 

sonra lzmite döndü 
Posta ve telgraf bütçesinde de naıki1ler yapıldı. 
Ruznamede başka bir madde olmadığından içtimaa nihayet 

verildi. 

Fırkada yapılan 
. . 
ı~tıma 

f lalk sahili erde 
l>jrikınişti 

Vilayetteki içtimadan sonra ve yolsuz sarfiyat hakkında 
umumi meclis azası Fı~kaya gi tetkikatta bulunmak üzre teş
derek Müfettiş Haıkkı Şinasi kiliıhedilen e~ğıc~enin bukhusus- r 

. . f rk ta zar ettı ı raporu o unmuş 
Paşanın nyasetınde 1 a ~ru- 'tur. Rapor münakaşa edilmiş 
pu içtimaı yapılmıştır. İçtıma 've hararetli müzakerat cereyan 
saat 15,5 ta başlamış iki saat etmiştir. 

Yavuz görününce 
alkış tufanı başladı 

labilir mi? 
Düyunu umumiye borçlan hakkın- devam ederek 17 ,5 ta hİ!tam bul 

dairi karan. bir tecrübe balonu ma- muştur. 
hiyetinde gören Capitale isimli Fran
sız gazetesi diyor ki: . "T?rkiyenin İçtimada Kız ameli hayat 
Düyunu umumiye taksıtlenn_e. mah- mektebi mali işlerinde vukua 
suben her sene ted~ı;e _edec~gı .Par_a- gelen usulsüz sarfiyat meselesi 
nın miktarı çok degıldır. Yırmı IDll- d .... "lm .. f' 
yon lira kadar bir şey .. Bunu tediye uzun uza ıya goruşu uş ur. 
için yalnız büsnii niyet ve hakiki ar- Hayat mekteplerinin ısl.!hı 
zu kafidir I" 

. Bu gazete düşünmüyor ki, m.add.i 
ımkiinsızlıgın karşısında kuru husnu 
niyetlerin , nazari tediye arzusunun 
ameli hiç bir kıymeti olmaz. Bundan 
başka bütçesinde tasarrufa o kadar 
riayet eden, muvazeneli bir _bütçe 
Yapmak için mühim sayılacak hır çok 
İhtiyaçlarını geriye atan bir hük!'met 
için yirmi milyon lirayı ehemmıyet
•iz bir para saymak mü".'kün müdür? 
Capitale gazetesinde int~~ar ede.n ma
kalenin bir yerinde denılıyor kı: 

_ "Türkiye, boş y~r.e d_öv_iz 
buhranından , tediye kauılıyetsızlı
ğinden bahsediyor. Nasıl olur d~, 
(500,000) kilometre murab~aı a.~azı
yi işleten (220) milyon lıra butçe
ıl olan ve nüfusu ( 14) milyondan 
ibaret bulunan bir devlet senevi 20 
milyon liralık borcunu ödemek
ten ciciz kalır?" 

Mamafi kat'i karar verile
memittir. Pazartesi günii kat'i 
karar veııilmek üzre tekrar Frr 
kada bit içtima yapılacaktır. 
Müteakiben aza Viliiyette top
lanarak verilecek kararı tesbit 
eyliyecektir. 

İşte bizim de anlamak istediği
tniz mesele. halletmek istediğimiz 
lnuadele budur. Bu rakkamlar her 
§eyden e vv ·l gösteriyor ki, n1em
leketln istihsal cephesinde şimdiye 

."r1111iyı vtkili me"istan çıkurktn 

kadar hiç bir şey yapılmamıştır. ~ankalar 
Bu cephede hemen yapılması zaru- lJ 
ri bir çok işler vardır. İşlenmiyen 
rnUınbit topraklardan, işletilıniyen 
zengin madenlerden çalışmak için 
ıneydan bulamıyan kabiliyetli insan

konsorsiyomu 

lardan milsbet olarak nt: bekliyebili~ 
tiz? 

İstihsal cephesindeki . bu atalet 
yüzünden, iktısat ve tedıye muva; 
zenemiz her sene memleket aleyhı· 

Pro.ie yarın yapılacal< içtiınadaı1 
sonra l1az1r olacaktır 

nde olarak biraz daha bozuluyor. B:U Banıka direktörleri tarafın- si gününden itibaren müntehap 
yüzden de milli paramız her sene bı-
raz daha düşüyor. Bu sukut, ne za- dan dün akşam borsada bir iç- 5 Banka direktöriinden mürek-
mana ve hangi noktaya_ ~dar _de- tima yapılmıştır. Bu içtimada , kep komisyon daimi faaliyeti
vam edecek? Bunu pek ıyı kestıre- Bankalarkonsorsiyomuna dahil ne başhyacaktır. 
ınemekle beraber ihzar ettiği fena a- on Banka müdürii haızl'f bulun
ltibetleri tahmin etmek 0 k

1 
akda~ muştur Toplanış Nurullah E-

g·· d ··ld. H r halde meme etı · 
buuç egı ır.d e kurtarmak milli sat Beyin riyasetinde olmuş ve 

cereyan an ' . · ı · h 
kuvvetlerimizi istihsal cepbesınde Bankalar konsorsıyomu ÇI~ a 
toplamak ve aleyhimizdeki _mu':'aze- zırlanan proje etrafında muza
n~sizliği izale etmek mecburıye~;t;· kerat cereyan etmiştir. Banka 
)112. Bu yolda kazanılacak m~va a 1- ü.dür1eri Cumartesi günlı Nu
Yet ve alınacak müspet netıce, ya - m B · · eıtinde 
nız memleket hesabına değil, bizzat rullaıh ~at. ~yın nyas 
hamiller lehine de bUyük bir menfa- mühim hır ıçıtıma yapa':3klar
•.ttir. Türkiye yeni istihsalatile. ik_t1: dır. Bu içtimaı müteakıp Nu
Sadi muvazenesini lehine çevırdiğı llah Esat B. hazırlanan pro-
"•ya hiç olmazsa bu muvazenede ru k h 
•leyhindeki açığı kapadığı gün artık jeyi hamilen An araya are-
onun tediye kabiliyeti olup olmadığı ket edecektir. 
l>ıünakaşa bile edilmez. O vakit hem h E t B. pazar gü-
devlet müsterih olur, hem de alacak- Nurulla sa k T B 
lıları. Davamızın ruhu budur. ıı:ü proj-eyi Maliye ve ı '. eye 

Aldığımız malllmata naza
ran kambiyo murakabe heyeti
nin vazifesi fazla olduğundan 
Ticaret Odası umumi katibi 
Vehbi ve Ticaret borsası umu
mi katibi Dr. Nizameddin Bey
ler de yardımcı aza inıtihap e
dilmişlerdir. 

G. ınübadillere (115) 
bin lira tevzi edildi 
Gayri mübadellere yapılan 

tevziata dün de devam edilmiş 
tir. Dün tevzi edilen paralarla 

· ekilnu 115 000 lira i 

2U güae kaı 'ar şc!ırimue ge/ec, 
·olan sa/Jık kı alice Silrcyya Hz. 

Sabık Kral 
gitti 
-·--

Amnnullsh Han 20 
giln sonra 

geı;e gelecektir 

Yavuz. zırhlısı gec;en perşem: 
be günü Izmit körfezi dahilinde 
ilk tecrübelerini muaffakiyetle 
yapmISn mız dün de Kor 

z haricine çık
ış ve altı saat 

adar devam e
::n ikinci bir tec 
ıbe yapmıştır. 

u tecrübe esna
,ıda bütün mü 
1assıslar gemi-

' ' bulunmuşlar 
' alınan netice
~rden çok mem 

ltalyaya gi- nun kalmışlardır. 
den deniz müşte- Yavuz, bu 
şarı M. Ali B. tecrübe esna

sında Adaların önlerine kadar 
Sabık Afgan kıralı Amanul- gelmiş, bir aralık Moda önlerin 

!ah Hazretleri Iimanrmızdan elen de geçerek tekrar Gölcüğe 
dün hareket eden Stella Dita- dönmüştür. 
l?'a vapuru ile Romaya gitmiş- Yavuzun dün İstanbul önle
tır. Amanullah Hazretlerinin rine kadar geleceği evvelce ya
teşyi merasiminde Vali Vekili zıldığı için zırhlımızı görmek 
Fazlı, Polis müdürü Şeri·f Bey- üzre binlerce halk sahillere do
lerle Kaimpederi Mahmut külmüştü. Adalarda ve şehrin 
Tarzi Han, Gulamı Ceyeliini Anadolu yakasında oturan_l~r 
Han voe ıbazı Afgan tebaası bu- J Modadan başlayarak Pendıge 
lunmustur. kadar devam eden sahili doldıır 

Aldıgımrz mevşuık maliima
~ göre sabık Afgan kıralı 15-
·o gün sonra, kıraliça Süreyya 

, Hazretlerini de refakatine ala
rak memleketimize gelecek ve 
bir mii<:klet burada ikamet ede
cektic. 

- - - ········-· 
üçüncü cemre 

de toprağa 
düştü 

muşlar, merakla bekleşiyorlar
dı. Yavuz görününce sahillerde 
bir kaynaşma olmuş ve müta
hassir İstanbullular tarafından 
ufukta kayboluncaya kadar al
kışlanmıştır. 

Yavuz bu hafta içinde boya
nacak, biliihare sür'at tecrübele
rini ikımaleıdecektir.Zırhlımızm 
bilahare limanımıza gelerek de
mirlemesi çok kuvvetle muhte
meldir. 

D ~.ıiz n1üsteş rı it 1-
)aya git.ı Üçtincü cemre dün toprağa 

düşmüştür. Eski bir kanaate gö 
re üçüncü cemre de düştükten Deniz müsteşarı Mehmet Ali 
sonra havalar adam akıllı ısını- Bey İtalyadaki bahri siparisatı
yor ve ilkbahar havaları başla- mızı yakından görmek üzre t ta
mış addolunuyor. Dünkü hava- !yaya gitmiştir. 
nın yazı andıran sıcaklığına ba
kılırsa bu kanaate hak vermek 
lazrmgeliyor. 

Milliyetin yeni anketi 

Milliyet pek yakında Ha
nımlarımız ve aile hayatımızla 
alakadar mühim bir anket 
açacaktır. Bu anket hakkında 
tafailitı bekleyiniz. 

--~····-

Numan B_ 

Hariciye 
müsteşarı 

Ankara ya 
dönüyor 

, __ 

Yunan filosu 
manevralara 

dün 
başladı 

pj reyi toı)a tııtmağa geldiği 
farzedilen A verofu 

batırnıağa çalışacaklarm1s 

erılzelas E e n zwiarın maııevrai rı 
içinden takip ettikleri Averof kruvazörU 

Atina, 6 (Apo) - Bugün Yu fa hücum edeceklerdir. İki def 
nan dananmasının i1kbalhac ma hava torpilleri endaht olunaca 
nevraları başlıyacak, Yunan ve tabiidir ki bu torpiller m 
Başıvekili M. V enizelos mane- nevra kovanlarından ibaret bt 
vraları bizzat takip edecektir. lunacaktır. Averof, ayni zama 

Yunan Başvekilile, Bahriye da, bombardıman tayyarelerini 
Nazın, Hava müsteşarı ve bir hücumuna uğrıyacak ve tayyar 
çoık erkanı bahriyenin rakip ol- ler de makineli tüfeklerle güv 
duğu Averof zırhlısı Pireye an- tesine ateş edecektir.. Mane 
sızın hücum ve muhtelif bahri ralarrn tarzı cereyanından N 
müessesatı topa tutmak icin Sa zırlar fili bir düşman hücum 
ronikos körfezine gelmekte olan hakkında bir fikir edinecek! 
bir düşman gemisini temsil ede ve hükumetçe kabul edilen 
cektir. Müdafaa filosu gemileri ri programın ne mertebe kah· 
yani torpidolar, tahtelbahirler tatbi'k olduğunu anhyacakl 
tayyareler batırmak için Avero ı dır. 

Dün Mi/Jtt mıkleplmnd• ımJi/tan/aı Y41Hlırli111 

1 Teşrinisani tarihinde tedri- ve diin ak~arndan itibaren 
sata başlıyan Millet mektepleri hanlara ba!ilanmı!ltır· tm&i 
''"-a _11-t ~•• ..!l----1-! 1...!...!-.:- l'Uah.edT •lfoTnft'I aahifAd.e\ 
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~ ~ 
r 1 lvrupa 'da harbiıı .başladığı. 
'.ıl. günün sabahı .• 
~ 1 

r 
Yait Halim Paşanın yalısında kapanıp 
baştercümana vert'~,., zarf neidi? •• 

ı . 
,ı 

;
1 ı )Ofya Hükfuneti Romanyadar! ı 

:r :kindiğini söyliyerek taallül e , 
·3 yor. Fakat bir sene sonra biz, 
ıl ulgarlardan şöyle böyle terni
;ı ·ıt alarak, cihan harbine atıldık 
) · frfl sonra komşularımızın biz
~ ı :n Dimetoka h:ı.valisini ve sol 

. · ; .hilinde iki kilometrelik bir şe 
' 

1 
l 

Fakat n1ecliste şiddetli 
gürültüler oldu 

PARİS, 5. A. A. - Meb'u
san meclisi Tardieu >kabinesine 
263 reye karşı 316 rey ile itimat 
•beyan etmiştir. 

Meı•kez sağ cenah ve sol ce-
nahın J:ıirçok sıralarından ko
pan alkışlar hükfunetin zaferini 
ilan .etmiştiır. 

Gürültüler 

PARİS, 5. A. A. - Meb'u-

930 - !J29 giizıl.eri 

Avrupa da 

'l tle bütün Meriç mecrasını al-
!r, ,adan hare girişmemeleri, hu
. ; ıdumuzu Karasuya götürmek 
' ı :ere yapılan o ittifak teşehhü
t' , ' ~ne garip bir netice teşkil et
;.TI 'iştir! 

929 - 930 güze1Jeri 
san mecliısinde bütün nazı.rlar d 

1 ile 450 meb'us hazır ve ıbütün arasın a 
t ~ocalar ağzına kad'.11' do~? oldu- . müsabaka vapılacak 

gu halde M. Tardıeu hukfune- ı 

ı)I, Beynelmilel yalnızlıktan kur- 1 
ıl 1 ilmak için yapılan teşebbüsler 

1 rn diğer biri de Cemal Paşanın 
~riye Nazın sıfatile 1914 
Jemmuzunda Parisi ziyareti 

· ' tünasebetile vukubulmuştur. 
~1 1 ~üşarünileyh Fransa Hariciye 
r 1 eezareti siyasi işler' müdürü 
l ~~.üsyü (de Marg~rie) -.~~im
'· ı Fransanın Berlın sefındir

; görüşmeleri neticesinde Os
l • .• anlı devletini infirattan kurtar 
ıl r: 

1
,ak için o sırada Fransadan bir 

\ l ırdım beklemenin beyhude ol-
! ;1 

1ığunu anlamıştır. Hatta 18 
:.·

1

1
• emmuzda Paristen hareket e-. r 

: ; ,:rek İstanbula döndükten bir 
' " ı.c; gün sonra Talat Bey 13.f ara 
ı' .1 'nda sormuş: 

'ı 
n 11- Gördün ki, Fransadan ha-

." u yok. Almanya bize şöyle bir 
!) ıftifak teklif etse ne dersin? 
'' 
., Cemal Pasa da "Bizi in6"-

• t1 ~ttan kurtar~cak böyle bir itti 
1 ! kı derhal kabul ederim" de-'. , ı~. 
'\ lı 1914 başlangıcında yapılan 

11 ğer bir teşebbüs te Almanya-
! ~n delaletile Yunanistanla bir 

ü n beyannamesini okumuştur. 
:)aha ıbiday.etim:leın itibaren sol 
cenah mırıldanmağa ve birnz 
sonra da "Jstifa ! diye bağırma
ğa başlamışlardır. Meclıs reisi 
sükilnu tesis için epi uğraşmış
tır. M. Tardieu, meclisin ekse
riyetinin alkışları arasında mü
rebessimane sükilnun teessüsü 
ne intizar etmiştir. Süıkun tees
süs· etti:kten sonra M. Tardieu 
Yrço'.< fılkralaraı merkez ve sağ 
·enah tarafından şiddede a1kış 

ıı ıiye Nu.111 Ca. ı nan beyannamesinin kıraati-
etmesinden sora imz .i ikmal etmiştir. Beyanname-

dıgrnı saklamak için ihtiya.- ~- de bilhassa bütçe meselesile 
dildiği aşikardır. 1 mali meselelerden b ~hsedil-

. . p .. k 1 mekte ve Lond-ra ve Cenevre-
Saıt Halım aşanın muza c- d k. . !mil 1 .. k 

l k .. d' e. ı .>cyne e muza eratın rata başlangıç o ara goster -- .. , 
1 

. 
1
.. d 

•· 'ht b' h ft c'ı sur ate ıntacı uzumun a ısrar 
gı tarı en ır a a sonra - d'l -'~ed-

h h b. .. h. l h'd. e ı mc.ıu ır. an ar ıne munte ı o an a ı 

seler yıldırım çabukluğile teva- M. Tardieu, kimsenin kendi-
li etmiştir.: sini hiçbir Slll'etle muaheze e-

demiyeceğ,ini beyan ettikten 
23 temmuzda Avusturya ta- sonra sözüne şu suretle devam 

rafından Sırbistana ~ayet ağır 
etmiştir: 

bir ültimatom erilmiş, kırk se-
- «Mesai programımızı size 

teovdi ederken bu mesainin ifa 
edilebilmesi .'.çin size bir müta
reke teklif ettik Siz istemedi
niz. Binaenaleyh, cümhil.riyet 
prensipler,iıne tevfikan-bu mesa 
iyi yalnız başımıza ifaya teşeıb 1 

büs edeceğiz. 1 

Bükte§ fen yazılıyor: - Ge
çen seneAvrupa güzeli diye ilan 
edilmiş olan Macar güzeli ya
kında Parise giderek orada 930 
Avrupa güzeli ilan edilen Yu
nan di1beri ile görüşecektir. 

İki güzel arasında Fransada 
bir müsaıbaka y<(!pılacağı tah
min ediliy.or. 929 güzeli ile 930 
güzelinden hangisinin daha gü
zel olduğıJ. ıbu vesile ile anlaşı
lacru.1<tır . Yuııruı güzelinin bu 
daveti kabul edeceği zannedili
yor. 

lngllter~d! 

Yıldızı gittikçe 
•• •• sonuyor 

Londradan yazılıyor: - Llo
yd George'un ahrar fırkası reis
liğinden istifa etmeği düşündü 
gii rii ,,'~ Hakikatte de ah 

1tifak yapmağa kalkışmamız
ı\ -ır. Dahili işler;·1e katiyyen ka 
' sınamak üzer~ adalara haki-
1 ıiyetimiz tasdik olunmak şar

kiz saatlik mühletin bitmesin
den evvel Sırp Hükumeti ve 
Milli Meclisi Belgradı terkede
rek Nişe çekilmişler, 28 tem
muz Salı günü Avusturya Sır
bistana harp iian etmiş ve Rus
ya kısmen seferberlik yapmış, 
30 da Almanya ıımumi sefer
berliğe muadil o ı an "harp teh
likesi" tedbirlerini almış ve ay
ni günde Rusya Çan da umumi 
seferberlik emrini vermiştir. 

Merkezden sağ ·cenahtan ve 1 ' 

u- fırkası son 
.ımanlarda pek 
~:.tül •bir vazi
ete düşünmüş
'ir. 27 Şubatta 
\ vam kamara
mda kömür sa
"•yii ha.kıkında-

le beş, on sene müddetle teda
i! bir ittifak vücude getirilmek 
tenmiııtir. 

bir takım sıralardan J:ıirçok al- ı _ kanunun reye 

Bulgaristanla yapılan ve bir 
irlü tasdik edilemiyen ittifak
ı taban tabana zıt olması za-
1ri olan bu ittifak teşebbüsü 
e akim kalmıştır. Garbi Ana
oludan Rumların muhacereti 
ıünasebetile Yunanistanla ara 
uzdaki gerginlik geçtikten son 
ı Sa;t Halim Paşa ile Müsyü 

( Venizelos) evvela (Münih) 

1 

! ve sonra (Brüksel) de bu
ı ışup görüşmeğe karar veri
'I torlar. Hatta Yunan Başvekili 
( !mmuz sonlarına doğru yola çı 
ıyorsa da umumi harbin zuhil.
~ üzerine Sadrazamın seyahati 
ıümkün olamıyor; ve zaten o 
ıralarda Almanya ile ittifaka 

: 1 eşebbüs etmiş bulunuyoruz. 

Bizi cihan harbine sürükliyen 
ittifakın hikayesini evvela .bi

imkilerden dinliyelim: 

Talat Paşanın hatıratında an 
ıttığına ve Sait Halim Paşa
m da teyit ettiğine göre tek

. . f Almanlar tarafından vuku 
r .. u lmuş; fakat hangi tarihte vu-
111 ubulduğuna dair elimizde hiç 

1 
,ir vesika yoktur. 

ı 1 Fakat merhumun hatıratında 
bu teklifin harp tehlikesi üzeri 
e yapıldığını derhal hissetmiş 
ik." demesinden· Vangenhayrtt 

Bu suretle ıımumi harp ihti
malleri içtinap edilemiyecek bir 
surette tahakkıık ettiği halde 
Almanya ile ittifak müzakeresi
ne devam edilmiş ve Almanya 
tarafından Rusyaya harp ilan 
edildiği giinün ferdasında, 2 a
ğustos 1914 Pazar günü muahe 
de imzalanmıştır. 

O sabah Sait Halim Paşanın 
yalısında geçen şu sahne nakle
dilıneğe değer: 

Harbi umumi · tehlikesinin 
kat'i bir şekil alması üzerine 
mali müesseseler müdürlerinin 
ve tacirlerin müraca;ıtleri üze
rine ilanına karar verilen "mo
ratoryom" kanunu Iaihasını 
Sadrazama imzalatarak o gün 
tatiline karar verilen Meclise 
arzetmek üzere sabahleyin Ye
niköyde Sadrazan1ın yalısına gi 
den Maliye Nazın intizar salo
nunda beklerken salonun bir 
tarafındaki odada Sadrazamın 
yazı yazmakta olduğunu görü
yor. Diğer taraftaki odada da 
Almanya sefareti Baş tercüma
nı Müsyü (Weber) bekliyor
muş. Biraz sonra Talat Bey Ma 
liye Nazırının yanına geliyor. 
Baştercümanın beklemesinden 
:Şüphelenen Maliye Nazırı ile 
Dahiliye Nazın arasında şöyle 

kışlar. 

Küfürler 

FARİS, 5. A. A. - M. Tardi 
eu'den ııonra beyanatta bulu
nan M. Heniot vı;.him bir ta
kım ahval ve şerait altında baş 
vekil olduğu sırada kendisinin 
de fırkalara bir mütareke tek
lif etmiş ve fakat bu teklifin ka 
bul edilmemiş olduğunu söyle
drlcten sonra demiştir: - "Ma
mafi, birkaç gün sonra radikal 
ler m '. lli birlik kabinesine gir
mişlerdir. Siz Laheye gittiğiniz 
zaman milli menfaat namına a
l.eyhini.ııde her türlü harekette 
!bulunmaktan istinı..1<3.ıf edeceği
mizi ilan ettik. Fakat, siz teşek 
kül etmiş olan Ohautemps ka
binesinin Londraya gitmesine 
müsaade etmediniz. 

Sağ cenahtan "Tardieu ka
binesini devirmiştiniz" avaze
leri. 

Mecliste gürültü hasil olmuş 
sağ ve sol cenah birbirine küfür 
etmeğe başlamıştır. M. Herriot 
sözüne devamla şöyle demiştir. 
·sizin kabinemiz sağ cenaha is
ti.nat ediyor. Onun muaveneti 
olmaksızın yaşayamasmız. İş
te size meydan okuyorum" 

M. Herriot sözlerine radikal
lerin hükumete itimat beyan 
etmiyeceklerini söylemek su
retile hitam vermiştir, 

bir muhavere geçiyor: ı arafından Sadrazama 19 L4 tem 
1 nuzunda müracaat edilmiş bu- Sosyalstlerden M. Renandel 
·ı 'unduğu istidlil olunabilir. - Ne var? hali hazırdaki hükumetinteşkil 

- Bir şey yok~ etmekte olduğu en büıyük teh-
Sait Halim Paşa da, mütare- Ekenin yeni kabinenin siyasi 

:eden sonra Meb'usan Meclisi- - Bana bir şey var gibi geli-
s A fikirlerine katiyen iştirak etmi-

•in besinci şubesi tarafından yor. akın lmanya ile ittifak . - yen sağ cenaha istinat etmesı 
•apılan tahk;katta ittifak mü- yapmıyasınız? olduğunu söylemiş ve sosyalis 
·akeresinin "harbi umuminin - Bir şey söyliyemem. tlerin sağ cenahın cümhı'.'ıriyet-

.ıması sırasın 

~n fırkanın m.ev 
~.oyd ~corge cut 59 azasın
dan 12 kişi Ll.oy.d Georgeun nü
fuzuna karşı isyan eder bir va
ziyet almışlardır. 

Lord Grey de yeniden Lloyd 
George aleyhinde bir makale 
neşretmiştir. 

Roı11an11ada 

Kabinede ihtilaf 
var ... 

Bükre§ten yazılryor: - Ro
manya ticaret nazırı M. Vaid 
Viyanaya gitti. B'u nazır istifa
sını vermiştir. Zannedildiğine 
göre Romanya kabinesinde ba
zı değişi:kliklC'I' olacaktır. Fa
kat bu günkii vaziyete göre baş 
vekil Maniu'nun kabineyi i'Bte
diği gibi te,şkil hususunda müş
külata uğrayacağı anlaşılıyor. 
Adliye nazırı Junian da istifa 
etmiştir . 

Bundan da anlaşılıyor ki Ro
manya kabinesi azası arasında 
ihtilaflar vardır. Adliye nazırı
nın beş ısene müddetle avukat
lık etmesine mani olmak için 
pariamentoda bir cereyan baş

lamıştır. Bu ·husa:rta ıbir kanun 
13.yihası bile -hazırlanmıştır. 

Primo dö- Rivera hasta 

PARİS, 5. A. A. - Gripten 
muztaı;ip olan M. Primo dö Ri
vera yatakta yatmaktadır. 

ıdem; vukuu vukuundaıı daha Bu esnada MecEsi Mebusaıı te yerLeşmesine mani olmak i-
iyade muhtemel olduğu bir Reisi Halil Beyle Harbiye Na- çin mücadele etmeğe azmeyle- nehrinin sol sahil mıntakasın-
ıen.,.~rv'~" h~sladıg"ını söyle- E p d · b · k d zın nver aşa a ıntizar salo- ıniş olduğunu eyan etmış ve da sular bir metre a ar yük-
"1. • ve A'manya sefirinin ken- nuna geliyorlar. Yan taraft,.ı,: netice olarak su sözleri söyle- selerek Bourg namındaki ufak 
Jırine 14 veya 15 temmuzda mü odada Sadrazam yaz><l.ığıkağıdı miştir: - Def;.okrasiye ihanet kasa.bayı istila e·tmiştir. Mez
·acaat ettiğini ilave etmiştir. bir zarfa koyup kapıyarak Al- eden hükumeıtin aleyhinde rey kur kasabada birçok evler yı-

M. Gandi Jıüktimete 
ültimatom verdi 

---~--

AHMET ABAT, 6. A. A. -
Gayri müsellah itaatsizlik mü
cadelesine ba~lamadan evel bi; 
i tilat elde etmeğe çalışacağına 
dair olarak tanzim etmiş oldu
ğu ültimatomu M. Gandi hükil. 
mote tevdi etmiştir. 

M. Gandi, İngiliz tahakkümü 
nü bir musibet telakki etmekte 
ve fakat hiçbir ingilizi izrar et
mek niyetinde bulunmamakta
dır. Mıimaileyh, İngiliz mümes 

M Ganli 

sillerile Hint mümessillerinin 
aktetmiş ıolduklan ıkonferans
tan beklenıilen ümider vahi ol
duğundan takip edilecek tek 
bir yol mevcııt olduğunu ve bu 
nun da milli kongre mukarre
ratının ta~bikinden ibaret oldu
ğunu ilave etmektedir. M. Gan
di gayri müsellfilt itaatsizlik 
mücadelesine tuz resmine ait 
ahkama kat'iyyen riayet etme
mek suretile ibaşlıyacalctır. 

Muhtırada ne diyor! 

Layiha 

Yeni layihaya göre 300 kuruş ma
arif vergisi ne suretle alınacaktır 
ANKARA, 6. (Telefonla) - ı yevmiye istihkakları Maarif 

Eükii.met yol miilkelleflerinden hesabına ira:t kaydedilerek sair 
alınacak Maarif vergisi hakkrn- idarei hususiye hizmetlerinde 
da ıhazırladığı 13.yihayı mecfıse istihdam edilirler. 
verdi. Layiha şöyledir: 

1 - Bütçelerinde Maarife 
muhtas varidatı Maarif hizmet 
lerine kafi gelmeyen Vilayet
lerin mecll>Si umumileri karşı
lık olmak üzre şose ve köprüler 
kanunu muciıbince yol parasile 
miiıkellef olanlardan 300 kuruş ' 
vergi ahz ve cibayetine mezun
dur. 

2 - MükellefiyetLerini bede
nen iıfa etmek isteyenler mec
lisi umumiler kararile Maarif 
inşaatında, olrnıyan yerlerde 

3 - İlkinci maddede zikredi
len mükelleflerin şose ve köprü 
veya diğer devlet işleri<llde de 
'vekaleti aidelerile taıkarrür e
den şarait dahilinde istihdam 
edilirler. 

4 - Bu vergi yol parasile bir 
likte tahsil edilir. 

5 - Bu kanun 930, 931, 932 
mali senelerine münhasir ol
mak üzre neşri tarihinden iti 
haren muteberdir. 

Halı ticareüııin inkişafı 
alınan tedbirler 

Şark halısının 100 kilosundan 3 lira 
resim a.lınacahtır 

ANKARA, 6 (Telefonla) -1 şikleti ne olursa olsun 100 kilo
Gümrük tarife kanununa mer- sundan 3 lira resim alınır. Tiir
Eıut tarifenin ı 14 üncü maddesi- ki yeye othal ve -ihracında mua
nin (A) fıkrası ve muamele ver- ~ele vergisine tabi değildir. Lii 
gisi kanunu 3 üncü maddesi yıhada mevzuu bahsolan şark 
(H) fıkrasının tadili hakkında halısı vasati Asya imalatı, A -
mecHse bir Iayiha geldi. i cem, Kafkas, Buhara ve Afgan 

i çeşididir. Bunun haricindeki 
Bu Jayihaya göre şark halısı ' halılar şark halısı addedilemez. 

Bursadıı bir cani idam edildi 
BURSA, 6. (Milliyet) - İnegölün Gençi karyesinde amıca-

AHMETABAT, 6. A. A. -
1 
sile yengesini !katleden ve bir çocuğunun aleti tenasüliyesini 

M. Gandi hint umumi valisine 
1 
kateden lsmail hakkındaki idam kararı tastik edilmiş ve hük

gönderdiği muhtıranın hiç.bir mü idam bugün Hükumet meydanında icra edilmiştir. 
veçhile bir tehdit mahiyetinde A · ~ } T • · İ' .. } ı ·· 
olmadığını bilakis sadece mu- 1111[ a ll pı z o c ll 
kaddes bir ~azif~.in_ if~sma ~ir BERLİN, 6. A. A. _ Amiral fon Ti'l'pitz Kustrin'de öl· 
vasıta teşkıl ettıg.ını soylemış- 1 mü tür 
ür. M. Gandi bu yüzden bir ta- ş ·--------------------
>knn teıhlikelere maruz kaldığı- M ·· · k H · ı İ B . d 
m kaydettiıkten ısonra demiştir ustantı ı {ille eyın avası 
ki: - Benim ar.zu ve gayeleri- dt"ı" Il Bursa da icra edildi 
mi, ibeni tevkif etmek suretile 
akirrı bırakmağa çalrşılalbilir. 
Fakat kuvvetle ümit ediyorum 
ki taraftarlarımdan ve müridi e
rimden 10 bin kişi benim başla 
ıruş olduğum işe devam edecek 
!erdir. 

Belçikada 
Filamanlar 

Bursa, 6(MiUiyet) - Mus- yalımda istenilen 150 lira mese 
tantıik Hikmet B. in davasına lesidi. Hikmet B. haber.im yok
ikide başlandL Riyasette Avni ken namima dolandırıcılık ya
iddia mevkiinde Fahri, müdafaa pılmak istenilmiştir. Memleket 
vekili İrfan Emin Beyler vardır te zev·atı aliye namına bu gıibi 
Ağır ceza salonu çok kalabalık- do1andırıcılıklann yapıldığı 
tı Mutat suallerden sonra ev- müspettir, dedi. Dördüncü nok
rak okundu. ta Potikyanm hilfill kanun ne

Reis _ Muhakemeden evvel zarette bulundurulması Hikmet 
BRUKSELLES, 5. A. A.- diyeceğiniz var ıru? B. in gösterdiğ.i kaydı resmile 

Potikyanin ayni günde isticvap 
Meb'usan meclisi 25 muhalif Vekil - Muhakeme mercii edilerek serbest bırakıldığını is-
ve 6 müstenlkif reye karşı Gaııd ! cürmün nevi maznunun sifati · 
darülfünununun fiiamanlaştınl 1 gibi iki noktadan tayin edilir. pa~~~~tişler bu kaydı arasay-
masını kabul etmiştir. Biz ağırcezaya taallukundan de dılar hakikat anlaşılırdı. Şahit-

...... - ··· - ğil, müvekkilimin sif atından do !erin celbi mevzuu bahsedildi, 
Yananı standa layı huzurunuzdayız. Müvekki- Hikmet B.Şahitlerin ifadelen 

5 şakı kur.-;una 
di~ll.ti 

lim elyevm Bandırma ağır ceza nin huzurumda binniyabe alın
reisidir. Binaenaleyh lıakimler 
kanummun 28 inci muaddesin- masuıı talep ederim kendilerin 

den soracaklarım var dedi. Ve-
1 ce temiyizde muhakememiz Ia- kil tehdit davasının nakzı dava 
1 zımgeliyor. Miiddei umumi B. 

CORFOU, 6. A. A. - Ren- iddia edilen fi~iller mustanlikli- edilmediğinden kanuni mevcu
tza kardeşler de dahil o1duğu ı ği ve asliye hakimliği zamanına diyeti olmadığı cihetle şahit din 

· ·1 · D d' letmiyeceğini dermiyan etti. 
·halde s şaki kurşuna dızı mış- · ve dava ağırcezaya a.:ttıir. e ı. Müddeiumumi tahkikatın tevsii 
tir. Yarim sa::ıt müzakereden sonra 

davanın burada ruiyetine kara ni talep etti. Hikmet B. şahitler 
ATİNA, 6. A. A. - İdare verildi. Sahitler gelmemişlerdi dinlensin hakikat meydana ç:ık· 

ettiği deniz tayyaresile Martın !uzumu 1.;uhaKeme kararı okun- sın dedi. 
üçün~~ deniz~ ~~e~~ sırada du ve H :kmct B. 4 maddeden Vekil, müvekkilim bunu his
bazı mmselenn olumune sı;bep nıaznundu. D'.:'-ncisi Riyaseti- sen istese bile benim köşem ka
olmaıkla maznun l~aly"':n ~ıl~t- , cümhur serı::ıverliğine çekilen nun köşesidir, ben muanZLm. 
!ardan Brune tevkıf edılmıştır. telgraftır. v e·li bir v.atan kuran Deyip teşrih etti. Tehdit da-

devletin reıs,ne bılvasrta telg- vasının mevcudiyeti hakkınd~ 
Anıerika ve lngiliz raf çekmek, sirrıifşa ve matbu- karar istedi, Hikmet B. 

.. 1 l ata akişleri olan temyizin nakil Halıcı müştekidir. Şahit ola-
1 ı O [I rı karan Slı değil~iı.' reisi': şif~e- ı rak dinlenemez müfettişlerin dıJ 

_ M 1i telgraf çekeydınız sualıne ~f- laletine heyeti muhteremenirı 
LONDRA, 6. A. A. - · rem y' oktur esasen muhaberat d.. · - · d · · t• e 

S · t ·1 k. ı . , uşmıyecegın en eıru.rum ne ıc 
tımson gaze ecı ere va 1 o an mahremdı·r· 1·f.,ası memnudur · hk · · l h ı ... 

· · 1 • ~ · nın ma emenızın e ve a eyı• 
beyantında denız ~eslıhatının 2 incı' madde Hikmet Beyin ha- ki k lar h.. ti k 1-

hd.d . .ı.. ıkk d ı ·ı 1 te arar mı urme e acs 
ta ı ı ua ın a ngı tere ve lkı Petriye 20 lira borcu olduğu ı · d di · 
Amer~ka tarafından. teki~ edi- 1 ve bunu istey·ince Hikmet Be- ıyacagım e . 
len plaı:l~rda ~meri.kan fılos~- I vin Petriye beni sıkıştırma se- Heyet müzakere etti. ceza iş
nun tonılat.o muktarınıı: ~00 ?ın ~ide Kadriye Hanım davasına 1eri raporunda 191 inci madde
ton radd•esınde v.e İngıhz Jı~o- ) kari tirınm tehdidinde bulun- nin Birinci fıkrası yazılı oldu
sunun bu hatten daha buyuk ş . A • • • ğundan buna matuf lüzumu mtl 
miktarda tenzili derpiş edilmiş masıd'.. Hıkmet B. halıçınıı: IJ<;ır hakeme kararına göre tehdit 

ld • .. 1 . f cu refıkam tarafından venlmıs davasının da tetkiki lazımgeldı 
0 ugunıı soy emış ır. tı·r bunlar tasmı·nattt'r, Gaz'ı Hz-. " Hep bu müphem cevapların manya Baş tercümanına veri- vereceğiz." kılmıştır. Reynies de 14 ık.işinin 

\imanlarla ;ttifakın harp teh- yor ve Müsyü (Weber) gittik- Franclain Bouillon hükilnıe- telef olmuş olduğu bildiriliyor. nin mukaddes varliği mevzuu 
1 

ikesinin hemen muhakkak ol- ten sonra Meclisi Meb'usan Re- f Tarn-et-Garonne valisi 70 ta A rna vutl ll k kabinesi bahs tahkikatta bir hakimin 20 

ğini bütün şahitlerin Hikmet .,. 
huzurunda binniyabe dinle!lllle'. 
sini kararlatırarak muhakeırteY' 
22 Mart Cumartesiye talik etti 
Gazeteler davası da ayni günde 

te i1:imat reyi verecek olan rü e 
lug- u lıir sırada tes.ebbüs edildi- isile Nazırlar Sait Halim Paşa- . h · · but ısmarlamıştır. Villemur Tiran, 6 (A.A) - Meclis Re lira ilin kimseyi tehdit tenezzu-

kasının vaziyetim iza etmıştır 
:ini, ve ileride göreceğimiz gi- nrn v;ınına giriyorlar. mm takasında su mütemadiyen isi Evru:ge~i ~abine teşkiline me lüne ümkan varmıdır, dedi. tl-
ıi. Almanvanm Rusvava harnJ _____ ..:__.iDıav.ıunı..ııcar.J....J.....;ı:ıJLJ..UL5-A...A-.......... I:.all'I1..l.lilil=ilirı.clde.diır....-..;.. ___ ...;J.ıı=c..edilmi:stiir...-------lc.cli"iru:ii"i..ı11a(iru!.Jii1' an.eL.H...itı...ıı'1..J.dir..-----------__. 
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ıaraçhane başında bir çocu yurdu acılacak, yurtta birer 
doğu111 evi ve melru çocuklar dairesi bulunacakt r 

------- --· -
8araçJıaııe haşıı1da })İ r <;ocuk 

vurdtı aç.ıJıvor - . 

· .. Yalova 

Maden sularının 
tahlili bitti 
---·~---

Sularda faı ·a ıniktardı:ı 
radyo aktvite bulundu 

_ .......... --

H. Malulleri 

Ziraat bankasında 
toplanan paralar 

' 

Yakında ınalüllere 
tevzi edilecek 

Darülfünun kimya enstitüsü Tkrüiye harp malulleri ce. 
tarafından yapılmakta olan Ya- miyetinin hali hazır:daıki vaziye 
!ova sularının tahliline ait faa- ti hakkmda cemiyet reisi Cev
liyet nihayet bulmuştur. det Kerim B. bir muhaıririmi-

Mahkemelerde --·-------
Adliyede geni tebed-

dülat yapıldı .• 
l.ıal~li cinayeti nasıl yapılrlı; 

diiı1 bir keşif :Tapıldı.. 

istikraz 
50 milyon dolar 
teklif ediliyor ------
Mukabilinde kibrit 
iııhisarı isteniyor 
Almanya kibrit inhisarını al

mış olan İsveç grupu Hükı'.lme
timize müracaatla 50 sene müd 
dcıtle kibrit inhisarının kendisi 
ne verilmesini teklif etmiştir .. 
Grup buna mukabil kibrit inhi
sanndan alınan parayı her se
ne vermeği ve ayrıca yüzdo 
yedi faizle 50 milyon dolar i
kraz eıtmeği teklif ediyor. 

Bu husus:ta henüz bir netice 
yoktur. 

------···-----
Kanun 
- · .,..... 

O liinıayeı etfal İstanbul mellkezi kongre6i Fatih, Bey-0ğlu, 
p·~kiidar, Kadrköy, Bakıı1köy ve Beyazıt teşkilatının iştirakile 
ijun t<>plandı. Şemseddin B. kongreyi açtıktan ~onra . kongre 
ıı:asetine Tevfi.k B. intihap olundu. Geçen s~n~k.ı m~saı r~poru 

.tetkiıki hesap raporu okundu. Bunlar~ ~etlnk ıçı~ bir ~ncum~n 
~:~hap edildi. Encümen_hey'eti idareyı ilbra v_e butçeyı tasdık 
G 1• Gazi Hazretleri ile ismet Paşa Hazretlenne Kazım _Paşa 
I' aıretlerine ve cemiyet merkezine tazimat telgrafları çekılme-

Müderris Cevat, Ligor ve ülU- ze §il ma!Umatı vermiştir: 
avir:: İlhami Beylerle M. Fay- - «Malfil gazilere yardım 
benden teşekkül eden heyet talı heyeti lağvedildiıkten hesap ve 
Jile ait raporunu ikmal ve bir mu;:;melatı tasfiye edildikten 
nüshasını Darülfünun emaneti. sonra halen Türkiye harp ma
ne, diğer nüshasını da Seyrise- lulleri cemiyeti kalmış vema
fain müdiriyetine vermiştir. Se- !Ullere ait hi!Umum hukuk, 
yrisefaiıı idaresi bu raporları tasarruf ve idaresi bu cemiyete 
teksir ederek Darülfünun ema- kalmıştır. Hali hazırda cemiye 
neti vasıtasile Gazi Hz. ne ve tin hiç bir membai varidatı yok 
Maarif vekaletine takdim ede- tur. Geçen büyük k.ongreden 
cek ve bir nüshasını da Yalova- sonra teşekkül eden heyeti ida 
ya dair neşredeceği broşürüne re cemiyet merkezini tanzime 
raptedecektir. Bu raporlar fran- ve arkadaşlar için bir müncaat 
sızca ve İngilizceye de tercüme yuvası haline egtirmeğe ve çoık 
edilecektir. muhtaç olan aııkadaşlara bazı 

Rapor ve tahlil neticesi hak- mübhem hususatta yardım ede 
kında a!akadar bir zat şu izaha- bilmek için membai varidat te
tı vermiştir: minine sarfı mesai etmekte- 1 

Hukuk usulü 

~ mun~~.~~eri 
} ·36 ıncı maddenin 4ün-

"- Yalova sularında tanın- dir. İlk tedbir olmak üzre bu Resimler hakkında izahat: 21/ 11; 29 günü Llilelidc e •.. CÜ fıkrası fadilediliyor 
ıne karar verikli. 

lıtından sonra yeni ıhey'eti tın alınarak buraya büyük bir 
tıerkeziye şu şeıkilde intihap ıbina yaprlmasına, _ Kalender 
i;tırıdu. Şemseddin, Behçet, Po yurdundaki 80 çocugun buraya 
s tnüdürü ŞeI'if, Saim, Dr. Ri- nakledihnı:sine, bu çonkl~ra 
n Nurı, Tevfik Ami.r, Dr. Hik- kı0la, yama ve sobacılık gı~ı ~l 
li et, ;Ali Şükrü, Beyoğlu daire- işleri gösterilmesine_ aynı b_ı
~ tn'lid~rü Kadri B. lerle Şadi- nada biTer doğum evı~. kreş, pıç 

· lialıl Nüzhet Hamit Ati- hane açılmasına ve sut damla
ı ·t ~azı:n, Maşuka ipekçi ve sının da ıburaya nakledilmesin~ 
pl!k~fe Nihal H. Jar. Yeni he- karar verilmiş ve geçen senekı 
e.tı merkeziye aralarında reis bütçe 33 bin lira olduğu halde 
!'ini intihap edeceklerdir. bu seneki bütçe 40 bin lira ola

rak tesbi t ve tasdik edildikten 
.. Saraçhane başındaki Amca sonra içtimaa nihayet verilmiş 
Useyin Paşa medrese6inin sa- tir. 

1 

abık bahriye vekili Ihsan bey zarfı 
bos olarak gönderdi 

ANKARA 6. (Telefionla) - Bayram münasebetile Tayyare 

~e.trıiyett. • tar~fından frrka vasitasile gönderiılen sada•kai fitir zar 
tıı saıbık Bahriye Vekili İhsan Bey boş olaraik: geri gönderııniş-
r. 

Dilgunu umumiye murahhaslar/le 
temaslar 

~ . ANKARA, 6. (Telefonla) - Düyumu umumiyıe murahhas
~tı!e Cumartcıei günü baılamaeı mOkarrer temaslar Pazartesiye 

lı.ır_ edilmiştir. 

ihracat t' ,, 

ihracat tacirle
rıı1e 

hono verilecek 

Bonolar vergilere 
'l1ahsup edilecektir 

Yırtık paralar 

Mllbadele talimatı 
bankalara 
g8nderildl 

Y ırtıik. ve !kirli paraların teb
dili muamelesi ha.Wkında hazır
lanan izahname Osmanlı ve ZI 
raat Ban'kalarına gönderilmiş
tir. İzahname muhtasaran şu
dur: 

Kirli evrakı naktiyenin üze-

rnıs ve meşhur Avrupa maden 
sularına daha faik bir miktarda 
radyo aktivite bulunmuştur. 
Yalova sularının teEıi ratı bilhas
sa ensiceler üzerinde görünür. 
Hüceyratr tecdit eden bir has
sai şifaiyesi vardır. Büyük bir 
doktorun dediği gibi: 

"- Hüceyratı tecdit ediyor 
o halele insanları gençleştiriyor 
demektir. 

Bu sular bundan mukaddem 
Dellasuda Faik paşa ve Friz
man taraflarından ela tahlil edil 
miştir. 

Bu tahliller neticesi bugün
kü tahlil neticesine çok yakın
dır. Ancak bugün en mühim ola 
rak radyo aktivite tesbit olun
muştur". ---·---
Isn1et PŞ. Hazretlerinin 

teşeltkürleri 
ANKARA, 6 (A.A) - Baş

vekil İsmet Paşa Hazretleri bay 
ram vesilesile kendilerine ge
ı-ek mektup ve gerek telgrafla 
k'brikatta bulunan zevata ayrı 
ayn verilecek cevabın teahhurü 
ihtimaline karşı şimdiden iti
zar ve tebrikatını takdim eyle· 
di·klerinin ~bliğına Anadolu A
jansını tavsit buyurmuşlardır. 

Jnıar Bankası 
Dün heyeti umumiye 

toplanmıştır 
tınar Bankası heyeti umu

miyesi dün toplanmıştır. Dün
kli içtimada Bankanın önümüz
deki sene için imar faaliyetine 
daha vasi mikyasta girişmesi 
takarrür etmiştİT. 
İmar Bankasının işleyen ser

mayesi geçen s~neye . naz:ır~n 
yıüzde 17 nisbetınde bır safı kar 
temin etmiştir. Heyeti umumi
ye Bankanın faaliyetini şayanı 
memnuniyet görmüştür. 

!mar Bankası dört aydan be
ri kambiyo muameliitını tatil 
etmiştir. Şimdi Banka yalnız 
inşaat üzerine sermaye koy

• 
Harp malıil.'eri cemiyeti reisi 

Cevdtl Kerim B. 

sene balolar pek şık verildiği 
için her sene verilen ve halkı 
mızın büyük ıbir samimiy_etle a
lfi!ka gösterdiğ.i baloyu ılk ba
harda Seyrisefainin en lüks bir 
vapurile ıbir deniz ve Yalova 
gezintisine tebdil ettik. 

ortağı Mustafayı öldürmek ve Sabriyi yaralatlığı için idamı is
tenerek mahkemeye gönderilen somyacı Yakup ustanın dava
sına ait keşH dün ırnahallinde yapılmıştır. Keşifte mahkeme 
azasından Asnn ve muavin Cemil Beylerle maznun vekilleri bu
lunmuşlamır. Resimlerimiz keşif esnasında alınmıştır. Katilin 
cinayeti nasrl /aptığını göster.meıktedir. Yürümüş, takip etmis, 
gö!'111ÜŞ, vurmuş, kaçmış ki bu hareketler resimde görülmekt~
dir. 

* * 
Osmanlı Ban

kası 
dava edlldl 
--~ 

pılan 2 lira zammı haysiyetşi
ken bularak bunu posta ile ia
de ettiğini bildirmekte idi. 

Nadir Tz.ıhsin Bey, bize gön
derdiği bir mektupta ezcümle 

!diyor ki: 
- «Gayri Türk arkadaşla

Bir Banka n1en1uru 
def'a hakkını 

İ f k nm, verdiğim mesai randıma
nının nısfını dahi ibraz edeme
dikleri halde hersene fazla zam 
aldılar. Kendi hamına değil, 
fakat babasının geceli gündüz
lü mesaisine rağmen iş arkada 

aln1ak için n1ah'{en1eye 
ınüracaat ediyor 

- -·-
Bu meraklı dava nerden 

çıkh ve nasıl oldu 

--··· .. - -

şııın bir gayri Türkün yanında
ki hizmetçi kadar mes'ut olamr 
yan yavrularım namına, pek 
müteessir ve müteheyyiç ol-
dum. 

Müdürümün teyitlerine rağ

Memlekette iLk defa olarak men yaptııldarı haksız zamda 
banka aleyhine bic dava açılı- ısrar eden Müdüriyeti Umumi-

Knula inhisar idarelerinde ma yor: İşi hülasa edeyim: yeye olan müracaatımı bir ah-
lullere ait bey'iye hakkı epey. 0 1 B k Ak~e lak meselesi adderek Banka-

d 1 . sınan r an asının ~ - d · ı· · -· · k · 1 B d zamandır inhisar i a,·e ennce hi "- . d b nedenıberı" an ı ışıgJmı atettı er. en e-
d. d'J" r şı;,uesın e eş se . d B k T f Ziraat Ban'kasıııa tev 1 e ı ıyor 1 h _ı.. m muru Na nız e, an anın asarru ve h ça ışan mu as.,.,e e - k .. d - el h ·ı 1 du. Şimdiye kadar ta akkuk dir Tahsin ıBey, maaşına zam 1 te Bau~ .• ~an ıghı!'a .a kı ~ mt~ş 

eden miktar belıki bir milyon li 1 . t d'g""ncl- dola ve aı1'ı<anın ızmetı atıyesı-
yapı masını ıs e ı ı .... - k b 1 ed'l . b" 

rayi bulacaktır. Geçen sene, to- i anokadııld hizmetinden çrka- ne . a u ı m1ş ır memur sı-
planacak paralarııı maluller Y im t fatıle ıborçlar kanununun 343 
menfaatine iktısadl s;ı.hada kul rı ış ır. ve 344 üncü maddesi mucibince 
!anılması için teşebbüs edilmiş Nadir Tahsin Bey, gecesini Cümhiiriyet Adliyesine müra
ise de bilahara çıkan bir kanun- gündüzünü banka hizmetine caat ettim. 
la tevziine karar verildi. Mali- va~feden bir memur olmak i- Dava istidam, Bankaya teb
ye ve Müdafaai MilliY~. vek~- tibarile pek mütees~ir o~rak lig edilmiş ve 10 güne kadar da 
Jetleri bu paranın tevzıı .'~eyf;- bu haksız muameleyı tashıh et- cevap istenilmiştir. 
yetini ikmal ile meşguldur. Bı- famek üzre Osmanlı Bankası Gayri Milli sermayeler ka-
ter bitmez tevziata !başlanacak aleyhine bir dava açml§tır. dr-0sunda çalışan ve bir teşki!at 
tır. Beş.inci ve altıncı de~~c~- Cok meraklı safhaları ihtiva tan mahrum olan zavallı türk 
den ma!Ul olan efrada Huku- ed~ccık olan muhaıkeme safa- memurlannın hak ve menafii
met münasip miktarda arazi batını gazetemize yazacağız. ni intişarı g:inünden beri mü-
veımeği ta'hti karara almıştı. . . . . dafaa eden muhterem gazete-
Bunlardan bir kısmı arazilerini , Nadır Tahsın Beym, ışten çı nize de Cümhuriyet Adliyesine 

alını 1a d B. kısmının da ı.tarılnıasına Oı;manlı Bankası yaptıg'ım .gibi iltiça ediyorum 
ş r ır. ır U • "d" l"'"ü "nd · 

muameksi ikmal edilmiştir. Es .~umı mu ur ug ne go -er- İstirhamımın en müessir bir 
habi, müracat edip tapu har- dıgı mektup sebe.p olmuş.tur. şeikilde süratle is'af edileceğin 
cını verdiği takdirde arazileri- Mağdur memur bu mektu- den bir saniye ıbile şüphe etme-
ne sahip olabilecekleI'<lir. bunda, bunca hizmetine muka- diğimi tekrar arz ve ihtirama

.. Arııkant<lan gelen haberlere 
:~e'. zeytin yağı, pamuk gibi 
. ~ı ıhracat eşyasının, dünya 
1Yasalannda satılamadığını 
<Qan di·:.ıkate alan Hükumet, 
tacatımızın inkişafı için, tüc

'lt~ prim makamında bono 
''meyi l<'C bu vesikaların ver-
1 bedeline mahsUben kabul e
'lıtıesini derıpiş ·etmektedir. rnaıkıt:adır. 

rindeki leıkeler paranın asıl ren 
gini kayibettia-ecek derecıed~. ol~ 
duğu zaman bu paranın degıştı 
rilmesi için ya numaralarının 
olması yahut vekilin imzası i
le numaralardan !>irinin teşhi
si kifayet eder. Bu gibi evrak-
tan hangilerinin tetkik ediiece- Ma!Ul Ga;ı:iler cemiyetinin 
ği Bankalarca takdir olunur. mış, yanmış, kavrulmuş paralar halen piyasaya 9kardığı tak-

bil maaşına son zamanlarda ya tı ... " 

llu suretle tüccarnnız mal-
~r- ' 1ııı harice daha ucuz sata-
:~lar, ve ziyanlarını Hükumet 
'ilamı§ olaca·ktır. 

llu Yardım devlet •bütçesine 
;<\% Yiik olaca·ksada, ihracat 
, t~~ak memlekete ecnebi p~-
11{ırn:ıesine ve paramı~ın, yui< 
llıesıne tesir edecektır. 

--~------

mübadele edilecektir. vim, mecmua, kitap, risale gibi Meclise verilen muht~ll'/ layihalar 
Biraz yrrtılmış fakat iki par- · · · kt M Hl! 

l h t Var~k~ı· na•ktlyanin üzerinde hıç bır neşrıyatı yo ur. a f 1 
Ç
aya ayınlmamış o an, ya u « ~ ...... G" ·ı d MalUI Ga ANKARA, 6. (Tele ona) - Riyaseti cümhur muzika heye-

! bl·r nokDan bulundug"u t-·'-dı'rde azı er savaş yur u, -•kolayca yapışmamış o an, ua- ·~ - ·ı · · !ret" Malfıl Ga tinin orkestra kısmı mensubinine eLbise verilmesi hakkındaki 
im 1 mübadelesi için bir seri ve bir zı er neşrıyat şır ı, hut kQlayca yapıştın ış o an, ziler salnamesi gibi .müessesat layiha, Vaşington kongresinde imza edilen milletler arasındaki 

ig"ne iıle delinen paralar teda- sim numarası yahut 2 sıra nu- . · · · · h" telsiz mukavele ve nizamnamelerinin tasdiki layihası, tuz nakli 
marası Lle bir seri numarası bu ve neşriyatla cemıyetımızın ıç vül edeceıktir. 
1 

k 
1
_ d bir alakası yok<tur. Bunfar belki yat hakıkında'ki layihasile Emniyeti umumiye ve Hariciye büt-

uruna azım ır. . d J'I olan mü celerinde münakale icrasına daiır layiha meclise verilmiştir. 
Bu gl.bı' paralardan halkın te- . . aynı zaman a ma u . . n , d .. V arakaı naktıye yapıştın! f · k d' · ı rıdı C Bu Iayihalarıdan ba«ka birinci kolordu topçu taburun a yuz 

re(ıdu .. du"nu" mucip olaca. klar_ı . . .. - , erıt eşhasın en ı ı~ e r: e " f' kk d k" 
m Ş ıkı parçadan murekkep o ı · , · 00· ı bır neşrıy t başı Selim Efendinin askeri temyiz il3.mının re ı ha ın a ı 
!ursa parçal~rın ayı:ı par~ya aı t veya teşebbüste bulunacak olur Başvek~Jet tezkePesi de meclise tevdi edilmıştır. Bankalar tarafından tebdıl edı- ı . . • r mı yet atı yen 'f e 1 

. a . . 

lecektir. olup olmadrgı tesbıt edılecek- sa onu matıbuatla ve muhtelif E k f J h 
18 Y.1S\111 ikınal Bundan başka fazla yıpran- tir. vesaitle daha eve! ilan edecek- Kazanç ver,g-ısı v a ayı ası 

· t:dcnlcr ınış ve bütün yerl~_rin~en ayrıl- Üzerinde seri ve ~ra numara tir. ANKARA, 6 (Telefonla) - ANKARA, 6 (Telefonla)_ 
mağa başlanmış, u:~rıne t ~~~~ lan bulunmıyan no san para- Kazanç verg;sinin ·r ta~i~i ~in Yeni evkaflaihası Pazar günü 

'ı"'Jı,.ARA (T f 1 ) yazılmış ~vrakı na tıye e ı !arla her ne suretle olursa ol- EMLAK BANKASI topl~nacak o~~~ et~ış_er on Tapu, Evkaf umum mu"du"rlen· 
·• , 6 ele o ı a - k sun çerçevesi içinde paranın gresı pazar gunu ılk ıçtımaını 

'!Sıntı'km~ı co'~.1lcr'.".1 devlet edilece tır. - (T 1 f 1 ) H · • d b' - • k' · k sathı aslisinin yü_zde on .. u eksik ANKARA, 6 e e. on a -. yapacaktır. Ayni gün heyeti tef ve arıcıye en ır memurwı 
. . •. ~ı.1-..Ii:.irllenmi'~v~e~e~s~ım~ışLe:v~r~a~ı l!:~:..".:.'.:;:::::..L..;~:,;;.;ü:;,.it:;ı::JlEı~ik:~~~~lı~~_ıt!!!!:!!!l!:lİlı.~ ı etı umumı- · · binasının da küsat resmi memurun huzurile Suravı dev-

ANKARA, 6 (Telefonla) -
Hukuk usulü muhakemeleri ka
nununun 36 mcı maddesinin 
dördüncü fıkrasının tadili hak
kında meclise şu layiha geldi : 

l - Hukuk usulü muhakeme 
!eri kanununun 36 ıncı maddesi 
nin dördüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde tadil edilmiştir: 

2 - Hakimin reddi talebinin 
mahkemece kabul edilmemesi 
takdirinde reddi talebini istiyen 
kimseden 5 liradan l O liraya ka 
dar ceza alınır . 

3 - İkfoci madde hükmü ce
za mahkemelerindeki hakimin 
reddi talebine de şamildir. -·-

Peledi~ e ]{an unu 
ANKARA, 6 (Telefonla) -

Cumartesiye müzakere edilecek 
olan belediye kanunu tabedili
yor. 

Türk - Yunan hakeıu 
ına hken1esinde 

Muhtelit Türk - Yunan mah 
kemesi dün toplanarak Madam 
Lükis, Kostantin Nikola ve 
Margerit Çokolas taraflarından 
Hükumetimiz aleyhine ve Ka
rayanapulos tarafından Şark 
demiryolları ve vagon li şir'<et
leri aleyhine muhtelif sebepler 
den clolayi açılmış olan tazmi
nat davalarına başlan:mş Ni
san 17 ye talik olunmuştur. 

Ayni mahkemede Raşit Ef. 
ve Nedime H. taraflarından Yu 
nan hükumeti aleyhine açılan 
tazminat davalarından Nedime 
H. a ait olan dava karara kal
mış, Raşit Ef. davası da talik 
edilmiştir. Jan Kritikos ve Var 
laınis taraflarından Hükumeti
miz aleyhine açılan davalarda 
da mahkeme salahiyet kararı 
vermiş ve Hükumetimiz müda
faaya davet olunmuştur. 

lscanbul liarosn riyasetinden: 

14 Kanunusani !130 ta
rihli hey'eti tııı1un1iye 
içtiınaınırı devanıı 8 

Mart 030 tarihine ınü
sadif Cuınartesi giinü-

ne nıukarrcr hulunnnış 
olduğunda o, avukat 
beyleı·in yevnıi nıez
ki'ırde saat 15 te baro
yu teşrifleri rica olu
nur. 
Ruznanıei müzakerat: 

1 - Taavün ·andığı 
işleri. 

2 - i\fecnıua hakkın-
• 



• 

... 
:.,1 ~1iU1,~t 
~' 1Asrm Umdesı "Milliyet" tir. 

ıı. • ı 7 MART 1930 
r, e !I t iDAREHANE - Ankara cadde•i· 
Q : · o. 100 Telgraf adreıi: Milliyet, lı

Bir tarif! 
lVltirettip hala.:ıı. .. 

Dünkü Vakı t gazetesinin haf 
nbul 

1 Telefo,, numaraları: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 

Size, şaşacak, gülecek ve za
bıtaya da ibret olacak bir şey 
nakledeceğim: 

Chautemps'tan sonra Tardi- yannamesini okur okumaz su
eu ikinci kabinesini teşkil etti. kut etti. Bunun için yeni kabine 
Fakat bu satırları yazdığımız nin teşkilini beklemek zarureti 
dakikaya kadar yeni Fransız hasıl oldu. Tardieu kabinesinin. 
kabinesinin mecliste beyanııa- mecliste çarşamba günü beyan
mesini okuduguna dair haber 

1 
namesini okuyarak, Briand'm 

gelmemiştir. Telgraflara göre , riyasetindeki heyetin dünkü İstanbulda bulunan bir ecne
kabine çarşamba günü beyanna perşembe günü Londra'ya ha- bi, şehre yeni gelmiş bir arkada 
mesini okumalı ve perşembe. reketi mukarrerdi. Binaenaleyh şma hiç bilmediği Tokatliyan 
günü, yani dün de Fransız mu-, Fransız heyeti Londra'ya varır ı otelini şöyle tarif ediyor: 

talık ilavesinde iri yazılarl:ı 

Res • • k• • 'l şöyle bir serlJ.vha gördüm. ffilffil ıme vereyım Ç «Deyyus muharriri tiyatro te 

1 
takkilerini anlatıyor!» 

Aııkadaşlardan biri yazıyı o· 
kutlu çok enteresan buldu. Bı· 
tirdikten sonra kulağıma egil· 

:µ 

f aylıgı 
1 .. 
~ 
l .. 

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

1400 " 2700 .. 

, H Gelen evrak geri verilmez 
~ • üddetı geçen nushalar 10 kuruştur. 

• Gazete ve matbaaya ait işler için 
müdüriyete müracaat edilir. 

·t Gazetemiz ilcin1arın mes'uJiyetini 
kabul etmez. 

NAK!.l~DI·:. ': s~:L.\\!I !zz:~T 

r~hhasları Londra'ya gitmeli i-, varmaz, ı:n~zakeratın başlaması _ Beyoğlunda tramvaydan Celile Adil bu bayram dayı- j nı farketmcmişti. Görüştüğü 
dıler. beklenebılır. in ve önünde emzikli bir Çinge- sının elini boş görünce hayret bir çok kimseleri arkadaş teliik 

Yeni Tardieu kabinesinin teş-1 Diger taraftan, Fransız bu- ne karısı dolaşan otele gir. Ora- etti. Kendini bildi bileli her ki etmişti; fakat bir an ciddi 
kili Fransa' da buhranın sonu hranmın devamından canları sı- sı Tokatlı yandır!. bayram dayısından hediye al- düşününce, onlardan hiç biri-
demek deg" ildir. Fransız mecli- 1 kılan Amerika ve İngilizlerin mağa alışmıştı. Bu bayram he- nin arkadaş olmadıg· mı anladı. 

Bakın alem dilencilere nasıl ı· sinde sağ ve sol fırkalar arasın-: beş yerine üç devlet arasında c ıyesiz kalmak canını sıktı, yü- Resmi alırken: «Aman ne gü-

l 
ve neden dikkat ediyor. . Artık .. .. k · · daki muvazene o kadar mükem- bir itilaf aktine dog" ru meylet- zunu e şıttı. zel !» diyecekler, sonra arkadan bu yazıdan sonra bizim Turing 

meldir ki, bir tarafa doğru hafifi mekte oldukları anlaşılmakta- klüp otellere alameti farika olan Celile Adil, çok genç, çok gü- bin'bir kusu~ b~lmağa çalışıp 
b_ir meyil,_ me_~e.la bir nazırın ih- dır. Bu tasavvu_r tahakkuk ede- dilencilerin kaldırılmasına belki zel bir kadındı. Birdenbire yü- alay_ ed~cekıerdı . 

"•·l==============ıı tıyatsız hır sozu, bu muvazene- cek olursa, Ingıltere, Amerika zü güldü: «Dayım muhakkak _Bı_r mılyo:ı h __ alk_ar_ asında res-
ı ' BUGÜl\.'KÜ HAVA ı B · · d' · de mümanaat eder., · n yi a tüst eder. unun ıçın ırkı, ve Japonya arasında bir itilaf bir iğne, bir yüzük getirmiştir, mıı:ı v?recek uç kışı buldu. A-

A '.,1. ~ illin hararet en çok l\l en az nazırlar azami derecede ihtiyat- beklenebilir. Filhakika deniz si- FINDIK cebindedir» diye için icin se- nasıle i)alıası, kocası, dayısı .. . 
3,l ı ·,, derece idi. llu~iın hava kısmen kar olmak mecburiyetindedir- !ahları meselesinde birinci dere vindi. · Ana ile ıbaıba bir kişi sayılır .. . 
va'l . k•palı. ruzdr ınutchavvıl c;ecektir. !er. Birinci Tardieu kabinesinin cede bu üç devlet alakadardır. Bir fındık tüccarı dostum Yu D b' "dd t . . Celile koca İstaııhulcla ken-

l .. k b b k'l' h · ayısı ' ır mu e sesını çı- d' . . . ac 1 su utuna se ep, aşve ı ın, asi Italya ve Fransa'run alakaları nanlılarm fındık yetiştirmek is- k d .. d" d mı yapyalnız hıssettt ve re-
! · 1 - d 1 -1 b' "dd arma ı, onu uz u, ne en son- . 1 .. d 1 ı.. 1 .1 , d' 

di: 
- Serlavha çok kuvvetli •• 

ama bereket versin ki, müret 
tiplerin ters bir tarafına gel· 
memiş! 

- Ters tarafma gelse ne o
lurdu?. 

«Deyyus muharriri» pek ko· 
!ayca «deyyus muharrir» dıyc 
gazeteye girebilirdi . 

[{ufak Misafiri 

Yeni neşriyat 
istikbalde halk 

ahlak 
ve 7\ V,J ~:'\~· ta ıgı o ayısı e, ır mu et ikinci derecededir.Fakat itilafın tedikleri hakkındaki havadisi ra: sım erını o aoına u ıt:e ! ... 

~,, ı meclise gelememesi ve muhalifi beş taraflı mı, yoksa üç taraflı duymuş, bana geldi ve endişe '-' * * 
' ;'. t'·, .:.12~ ~ l.V fırkaların bu gaybubetten isti- mı olacag- ı Fransız heyetinin - Celileciğim, dedi, benim ~ ~ içinde oldug'unu söyledi. Neden 'b' 'h · · b' d · Aklma bir şey geldi Bu "ç fade ederek ansızın emrivaki Londra'ya muvasaletinden son. gı ı ı tıyar ır a amın, senın . u Muallim Ahmet Nahit Bey 

endişe ettig"ini sordum: 'b' b' k d hed' · kişi ve üç m'""'telı'f pozdan l ı'rp f · yapmaları idi. Bundan anlaşılı.1 ra belli olacak. Maamafih üç gı ı genç ır a nıa ıye ın- · , "'11 
· 

1 ~r tara ından bu ısimle içtimai ve 
~ ~ ,ı M Masaryk yor ki, nazırların söz söylemek- tarnflı da olsa, bahri teslihat i- - Kardeş, dedi, onlar ezel- tihap etmesi hayli müşkül bir t~ne verecekti. . nr, sıırt>tle e- terbiyevi bir eser nesredilmis· 

• • te ihtiyatkar olmaları da kafi şinde Fransa ile İtalya arasında den fındıkçıdır. lşey olduğunu itiraf et. Verilen lınden dokuz resttn çıkmış ola- tir. . 
ı . _ değil, meclis daima göz altında bir anlaşın her ahalde lüzumlu hediye hoşa gitmelidir. Aldı- caktı. Amma bu da mızıkçılık. 1 Yetişecek neslin . ahlak kıy· 
. U.~umı harp, daha dogrusu bulundurulmak lazımdır. Bu te- görülmektedir. SÖYLlYEMlYORUM Kl 1 ~im hediyez~ ya~~ız ?e.nim. <be- tı. · · met ve telakkilerile meşgul olan 

r '18 mu"tarekesı· bu"yu"k bazı dev ı kk H"k' genmem kafı degıldır aynı za Siz ne derse;ıiz deyin, dola- bıı. eserı· okurlarımıza tavsı'ye e· ·, 1 , .; • • - ya uz gevşer gevşemez u u- * * * Gö k - · · f h 1 · • · 
z ı,ı, •tlerın parçalanmasına muka- met derhal sukut ediyor. İ d 

1 
z apa%ını sışmAış,kenda la /manda sen de beğenmelisin. hında ·!<: inıseyt" vcı·emediği do- deriz .. 

t 1 ıı.1 genç bir takım milletlerin . .. . . . ngiltere'de teşekkül eden ~- e ~m verıyor... r a aş ar Düşünüp taşındım, hoşuna gi- kuz resim !:t!idemek Celilenin * * * 
k 1 ı t t 1 k t 'h· 'f j Bu vazıyette mustakır bır dördüncü fırka konsörvatörle- gordukı;e soruyorlar: decek b'ır şey buldum zannedı'- s; 111'rı'ne dokunuyordu Ne ··akıt II lk 1 , aya a a ı ara arı ı vazı eve H"k' k' . . k" k . . . . . - · · " - a çı ar ve Cümhuriyet 
si/· ·ı esuliyetlerini yüklendiklerine u ~e~ tı:: 1~':1~~m an yok· rın en~ış~~erını m':1cıp olmakta. - No, yahu geçmis olsun? yorum. · gözü salondaki re•mine ilışse, Ve 
' . 

11ı 1ıit oldu. Merkezi Avrupa bu tk':1.r
1
. oy de.kır du bumhet teşe :

1 
dl ır. Çunk.~ bu r,enı fırkaya baş- Ben cevap veriyorum: Fotografçıya git, on iki tane dolapta kitE dur'n dokuz re- Türk Halkçılıg' ı ve Cümhuri•·etl 

~.. h t 1 b' d 1 u etme ı çe e u ran zaı ıca konsorvatorler arasından - · 1 l' d , •un a ırı sayı ır ır ev et o Evet go"zkapag"ım şı'ştı' · k t G" ı b' k d smı ıatrrına ge ıyor u. Daru"lfu"nun mu"derr.;slerı'n-tı ı ç k 
1 

k . b - olmuş addedilemez. Binaena- aza iltihak edecektir. Bu vazi- - · · · resım çı ar · uze ' ır a ına 
ı 11 ı;t11 · el ods ovba' ~a. ışteç uklger;ıç leyh, Fransız buhranı bu mec- yet konsörvatör fırkanın zaifleş Bunlardan biri dedi ki: kendi resmini hediye etmekten Bir g'in kocasına: den Halil Nimetullah Beyin 

ıı .:ter en ırının e erın ı· · h "dd · d . . . . İ C . 1 daha ı'yı' bı'r hedı'ye olaı1 ıaz - Adil sana bir usim vere- içine girdig"imiz yeni hayatın 
1 1 • b h 1 'k 1 H ısın ayatı mu etınce evam mesını ıntaç edecektir. şte bu - anım, şunu ısmile söy e- · · 

0 son a anne a yı ı an a- edecek demektir Hatırlardadır 'tiba lak .. t" f k · sene! Gözümde arpacık çıkıyor Celile sahiden sevinmiş ola- yim de yazıhanı;ne as! dedi: iki safhası olan Halkçılığın ve 
, d · ocası ıstemc ı: um urıye~;n ıC'tımaı ına 1ıyetı· "ı . •urg saltanatının enkazı üze- k' 1. b' p ·. 1. . 1

1 r onl sor.va_ or ır a yenı K · a· C" h · · · · • 1 · 
ı .t.ıe Kurclug"u yeni b'ır dev. 

1
1 meck ıs., 'hır oıdn.c1 ar_e m. epe ı_sı mpa_ rato.r uk ıttıhadı fırkası a- esene! cak, kı kalkıp dayısmm boynu- B' t. th d k d . u lk 1 _ T" k h d - ır ıcare ane e a ın nı ve .1~ çı ıgm ur nı un a . tt" ç ki • h o rara ıntı ap e ı mıştt. om leyhıne bır harp açmıştır. Sabık - Hakkın var kardeşim, la. na sarıldı. 

) ,
1 

,· ır. ke er 1um':1m~kl" a11
rp: care iktidar mevkiinde kaldıkça B. vok'J Mr.Baldwin irat ettig' i k' h • resmi yakışık almaz, dedi. · asırlardanheri nasıl yaşamakta 

. • 1 :n ço evve ıstı a erı d h · · · k · · b' İ ın za ire borsası karışır diye * * ,: * 4 olduğunu gösteren bu kitabı 
r 1 j . ğ b 1 1 d a şa sıyetının uvvetı sayesın uzıJn ır nutukta mparatorluk korkuyorum da arpacaık diye. Fotografçı sordu: h . k 1• '! t·ııkı çtard~~şnıa ha b~ş ~11.ş ar 1

1
• de, vaziyeti idare etmekte idi. arasında iktısad1 vahdet esasen · Celile bu zamana kadar hic 1 er ~n ı apçı va.ta~~a.~a tav~iye 

a a unya ar ı mı ı eme - p · ,, · · 'f d k .. .. f k . . . mıyorum. · - Nasıl bir poz istiyorsunuz - ederız Merkezı Cumhunyct 
c ı!rİn istiklallerini kurtarması- ~nc~:e.nın ıstı ~sın a~ son- onsorvat?r ır a ıçın de hır FELEK efendim? bir erkeğe alıcı gözü ile bakma 11 .... İ .,, )· 
çı ı, a ves'le 1 f t h 1 ra ır ı, ış çığırın an çı mıştır. gaye oldugunu, fakat hal ve va. _ mıştı. Hiç bir erkek, henüz pe- mtl!P ıaRneksı .. lkı.~.dil' . 
d t 1 0 muş, ırsa azır a- Gerçi Poincare Tardieu'ye kuv- ziyetin bunu şimdi tatbike mü.. - Celile cevap veremedi. Böyle şine düşmemişti. Fakat artık er B u ~ u 11:11.z 
•• 1 ~111 ır. vetli surette müzaharet etmek- sait olmadığını söylemiştir. Fil- !arla merbut bir memlekette si. bir suale maruz kalacağını dü- keklere daha dikkatli bakma- . ı, ıla ~ynı -~u~1~rn.nn_ es~r 

., ı Lak'n wıutmarnalı ki, hu ve- tedir. Fakat kabine hariçten hakika İmparatorluğun muhte- yas! fırka teşkili kolay değildir. şünmemişti. Kekeledi. Nihayet ğa başlıyorıdu ... "Acaba tam- ol;ı~' ·ı_ı_ı~.u~ _dılımızın ınkış~f v• 
,1

1
1 <le ve hrsattan istifade eden müzaharetten ziyade meclis Ü- lif uzuvları arasında bı'r ı'ktısa. * • "' fotografçı Celilenin üç şekilde d - k 1 l d ı · · teırn 111.lıı ıcın tutulması lazım ıgım er e < er en ıangıs•ne 1 r~ ö · 

• _. ıilietler müstesna bazı zeka zerine amil olacak kuvvetli bir d1 vahdet teşkili İngiltere ka- hpanyaCümhuriyete doğru gi- resmini aldı: Ayakta, kollarım resmimi versem memnuı, 0 _ ge '"'1 usu u ?; stenr. 
1 i ı" .. sdeh.rin deliiletinden müs- şahsiyete muhtaçtır. dar, dominyonları alakadar et- diyor.Gelen telgraf haberlerine bir mermer sütuna dayanmış du lur?" diye düşiinüyordu. Bu 
• , j "g · ı alama ı d O kt d' A b K d ruyordu. Ötekinde bir divana b' d" 'd' , ıı, " . .u < mış ar ır. n':1n Şimdiki meclis, tabii hayatı- me e ır. ca a ana a, ve göre PrimodöRiveranm sukuti- masum· ır uş•;ııce ı ı. Fakat 

, ı ıın tekr~r ~ay~ta k~v~şan mıl- ru yaşıyacak olursa, bu vaziyet Avustralya bu vahdet_e ~e dıye- le İspanyadd beklenilen hali ta. uzanmıştı; üçüncüsünde alçak bunu dıişiinü·rken erkeklere da
..: ! 1 :tler, mıllı tanhlennııı başına daha iki sene devam edecek de- cekler? Avustralya gıttıkçe sa- bii avdet etmemiştir.Diktatörün bir koltuğa göınülmfüftil... ha alicı gözü ile bakıyordu, ve 
'~ı 1

1
• u hiı~·ük kahramanların adını mektir. Fakat Londra konferan nayiini tekamül ettirmektedir. idaresi zamanında memleketten Bir hafta sonra resimlec gel- kendiken<J'ne sorduğu sualin: 

'.· tr • :tiharla kaydediyorlar. sı arasmJaki bu devamlı buh- O kadar ki, bazı piyasalarda İn- kaçan siyasi mülteciler peyder- di . Celile her üç poıııda da ga- "Acaba hangi erkeğe resmimi 
'f 1 1 Bu milli kahramanlardan bi- ran, Fransanın hariçteki presti- gilt.ere ile rakabet ediyor: Bu pey avdet etmekte ve bunların yet güzeldi· vermek istiyorum?" diye düş.ün 

:< ; 1 j de hiç süphesiz bu günkü Çe- jini o kadar haleldar etmiştir ki, ~azı yet _devam ederse, Ingıltere tahı:ıikatile Madrid sokaklarm- * • * düğünü farketmiyordu. 
• 1oslovak-reisicümhuru M. Ma- meclisin dağıtılmaııı lehinde ıle do~ınyonları arasında ha~bı da ~ıral aley.?ine ve cümhuriyet Celilenin elinde her üç poz- Nihayet Arif Htkmete ver

carykdir. Çe!k istiklalini kurtar- gittikçe kuvvetleşen bir cere- im':'f1ıden evvedl ~~~nbiyabi ıl~ lehıne tezahurat yapılmaktadır. dan dörder tane olmak üzero di. Çok sevimli bir gençti. U-
ııak için umumi harpte çok ça- yan bai göıtermiştir. ngı ter~ ~~m a ~-gı 

1 
r_ tı- Vaziyet o kadar karşıktır ki, on iki resim vardi. . . İyi ama zun zamandanheri tanışıyorlar-

i lşmış olan M. Masaryk bu is- * * * caret ra a tine şa ıt 0 acagız. Primo dö Rivera'yı istihlaf e- bu resimlerden kimlere verecek dı. Aralarında samimi. .. bir 
1 -ikliili kurtardıktan sonra da Fransız kabinesinin teşk!Hne Diğer taraftan yeni fırka, yal- de~ yeni. Hü~met, matbuat Ü·ı ti? Öyleya, insan cesmini dola- samimiyetten başka bir şey 

• 1 ~ek milletinin mukadderatını intizaren Londra konferansı ol- nız iktısad1 programla iktifa et. zerın?ek~ t~didat~. kaldırmak hında saklamak için çıkarmaz. yoktu. Onu intihap ettikten 
ı.: a ve.1i devletin reisi sıfatile duğu yorde sayıp duruyor. memiş, hafta arası dominiyon ve saır _h~rF~!etlerı ıad~ e.tmek Düşündü. Bir tane dayısına sonra da münasebetlerinde hiç 
i' . 't Ja~e etmektedir. M. Masaryk Chautemps kabinesinin teşki- ~e mü~te~l~kelere ~ar~ı ala~a- ~~saretını ~o.steremem.ıştır. Bu verecekti. Bir tanesini teyzesi~ bir değişiklik olınadr. ''Bir işa-
I ' ı r,enı bir devlet adamı, hem de tinden sonra geçen hafta konfe g~ vazıyetı uah etm~ştır. Hın - ıtıbarla _Yen.ı ıdar~ d~ bır c~phe- ne gönderecekti, ·bir tanesini ret etsem, hemen kur yapımığa 

a 1 1 ir ilim ve felsefe adamıdır. rans, tekrar müzakerata başlıya ~ı~tan, İmparatorlugun başlıca, d_e~ esk~ Prımo 4° ~we:a ıdare- de çerçiveleyip odasma asacak- başlıyacak !" diyordu. Amma i
>aima dinç ve çalışkan olan M. caktı. Fakat kabine mecliste be- t&tııma: saha~ıdır. ~u memle~e ııuım devamı telakkı edılmekte- tı Sonra? Sonrası işte bu şaret -etmedi. Celile Adil na
llasaryk bugün seksen yaşın- te domıııyon ~d:ıresı, .ı:nuhtarı:- dir. Bu mütereddit Hükumetin k;d~dı .. muslu bir kadındı. Mıihayyele
adır. Çek milleti devlet reisi- mill1 kahramanını teıbcil edi- yet vermek ~ıb_ı boş ~zlere nı- v3fiyet~ idare~~nk~ciz olduğu Herh;lde ıkocasının akraba- sinde Arif Hikmetin k r yap

İ 1
; Jin vatana ettiği hizmetleri ya- yor. h~ret venne~ıdır. 't'.'enı fırkanın, an aşılıyor. Çun u Berenguer !arma resim veıımek niyetinde tığını farzediyor, futboldan, te

r , jedorek kendisine karşı ebedi Türkiye ve Çekoslovakya muste~leke ıdaresı,şark _memle n~ ~emekrati~, ne d~ ot_ok_ratik değildi . Onlar mütemadiyen nisten, sinemadan bahsederken 
< ill<.ra<ıını yapılan tezahüratla cumhuriyetleri birbirine dost ketlerı vs. hakkında klasık nok- b~r. ıdare teş~ıl edebilmıştır. İ- aleyhinde dedikodu kapıyor- Arif Hikmet ilanı aşk ediyor-

Hdirmiştir. 7 Mart tarihi M. iki memlekettir. Onun için dost tai nazarı vardır. ~ı ıdare ş~klı ~rf;ın1a salla~~p !ardı. .. Resmini verebileceği ar- muş hissine kapılıyordu ... 
llasarykin yıl dönümüdür. Es- memleketin bugün kendi reisi Şurasını söylemek lazımdır b ur~.Y°J.: er. at e "h~paı:;.a _a kadaşlarını düşündü, bulamadı. Nihayet ona aşik oldu ve o
l bir tarihe malik olan ve on hakkında gösterdiği tezahürat ki,gazete gürültülelline rağmen, ug_u~ ku/azı}'.~ 1?~ 1n:ı ır sı- SamLmi hiç ıbir dostu yoktu.. . gün eline resimlerinden birini 

;ı enedenberi yep yeni bir haya- karşısında biz de mütehasis henüz ortada bir fırka yoktur. yası ın ı aparı esını an ırıyor. ı Tuhaf değil mi, o güne ka- aklı, bir köşesine: (A. H. -

1 1 
a kavuşan Çek milleti bugün oluyoruz. İngiltere gibi an'aneye sıkı bağ-! A. Ş. i dar samimi arkadaşı olmadığı- Arif Hikmet) yazdı ve dolabı-

na kitledi . 
Arif Hikmet işin farkında d~ 

ğ.ildi . 

* * * 
Celile dolabındd daha sekiz 

resim olduğunu düşününcey~ 
kadar hayli z,ııcıan geçti, ve 
gene : "Acaba kime resmi111i 
versem memnun olur?" sualini 
sordu. Bu sefer resimlerden bi
rinin daha kenarına "K" yazıl
dı: Kadri. Sonra ı< B ~ yazıldı: 
Burhan, daha sonra "S" yazıl
dı: Sedat. Daha sonra ... 

Bir gün Celile dolabının bo
şaldığını gördü ... Bunun üze
rine çok samimi olarak örper. 
di: 

- Eyvah!. .. Daha tam bir 
sene olmadan dokuz erkek ho
şuma gitmiş ... Daha da şık ho 
şuma gitmeğe başlryorlar. On 
beş günde iki resim verdim ... 
Korkunç şey!. .. 

Çünkü artık Celile itiraf e· 
diyordu, ki dolabında res:m 
kalmadığından, ilk karşısına ç ı 
kacak olan erkek, aslını alma"-· 
ta güçlük çekmiyecekti ... 

cf~ ... -b~şiarile setam vererek,. başka z_evk -;..e5ef3 alemine ba'Ş- -=-otele gittiler, biraz sonraj tün~e bÜ ~rajiira - ı~~ g_ör-. bir fark yok-demek? 
bırer bırer kapıdan çıktılar. Iamak uzere kapılarını kapar- gelecekler. medıler. Yuz kırk beşıncı kılo- - Esasta bir fark yok tabi! . 

Cevdet Bey bundan sonraki· ken, Cevdet Bey paltosuna sa- - İşler ne alemde onu söyle metreye tesadüf eden bu vira- - O halde simdi bir de masa 
fasıl için talimat vermek üzere rıldı, Kukanın parasını verdi ve bakalım. jin bir tanesi aynen yapılırsa başı hesabı y~palım. . Travers 
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1 1 

onlarla b~:~?er dı~arı çıkt. . soka_ğ_ın a~zı?da bekliyen oto- j C~vd~t Bey genç mühendisi~ b!r ~e :(.arma icap .e~ec~k'. ikinci için projedeki kayit nedir. 
Kuka butun tertıbatı yapmış- mobılıne gıttı. ne bır sıgara uzattı. Yanmdakı vıraJ yuz kırk sekızıncı kılomet - On sekiz santimetrelik t.ı-

Bürh'!_ll Cahil tı. Yukarda iki mükellef yatak Yumuşaı'.< kadife döşemeye maroken koltuğa oturttu. rededir. Burada yüz metrelik hanlı demir travers olacak! 
odasının sobaları y_anmrştı. Cev yaslandığı zaman arkadaşları- ! - Belçikalılar ne alemde, ne bir dolma, iki su kanalı yap- Cevdet Bey hiddetle söylen-

nen kollarınm arasına almak yen kadın vücudü karşısında det Bey saz heyetıne bahşışla- nın şu dakikada yaşadtkları a- ı yaptılar. mak tazım .. Almanlar arazi ü- di: 
l~ ~in sabırsızlanıyordu. narı beyza haline gelmişti. Bu rını verdi. Sonra arkadaşlarınm lem göıünün önüııe geldi, ken- ı - Onlar işe yeni •başlamışlaı zerinde daha müsait bir yol a- _Ah :jU demir travers mera-

1 Saz bilhassa klarnetle ke- mühlik manzarayı daha fazla yanına döndü. di kendine: dı. Fakat iki grup oldular. İki radılar ve buldular. Bunu Na- kı ah, dedi. Amerikada, Alman-
:ençe bütün kuvvetlerile bu kıv seyrredemedi. Haykırdı! Kapıyı açtığı zaman hayret- - Yarın Sair, dedi. Hülya, baştan i~e giriştiler, onlara kırk fia mühendisleri de görmemiş- yada bile yeni hatlar hep ağaç 
ak havayı canlandırıyorlardı. -Kes Yorgi kes! yeter artık! !er içinde kaldı. Salonun birden gelecek baş başa fılem daha tat göz köprüsü civarında rastla. ler .. Teklif edilince her halde traversle yapılıyor. Biz bunu 

- Oh, yaşa, yaşa, yaşa! Saz müsait bir yerde yavaş- bire boşalmasından cesaretle- h ... Otomobil Nişantaşına doğ- dık .. Vilayet mühendisi de on- kabul edecekler. Bu yol hattın anlıyamadık gitti .. Sanki meın 
_Nur ol, var ol, oh yavrum !adı. durdu. Ve genç kadın bir- nen Nusretle Sedat Ali birer kö ru bir lacivert bulut gibi kaydı, !ara yardım ediyordu. yalnız beş kilometrelik bir kıs- leketimizde adım başında de· 

•aşa! denbire kesilen rüzgarla yel- şede kadınlarla bedevi topu ol- gitti... · ı - Ne münasebet! mmr:ı projedekinden daha sağa mir madeni varmış gi·bi !. Ne ise 
1 

1 
Geı.,; kadın bu coşkun teşvik- kenleri düşmüş narin bir sandal muşlardı. - Ne, Aliieddin, sen ha, ne - Ben de onu sordum, şahsi alıyor .. Bu yol üstünde hiç bir biz işimize bakalım. 

-erle kırılıyor, süzülüyor, titri- gibi ağırlaştı. sallandı ve şid - Yukarıda odalarınız hazır çabuk geldin yahu! do.stluğum var, ı.orduklarını arıza yok, yalnız tesviye ile hat Mühendis Alaeddin Bey ila· 
•or, düzgün vücudünün bütün detli el şakırtıları içinde Nus. yahu! dedi, Cevdet Bey çıkm Genç mühendis patroımn eli- söylüyorum, siz de isterseniz yapılaıbilecek. ve etti: 
ıatlannı gösteriyor, zaten kıı- ret beğin dizlerine düştü. haydi. ni öperek güldü: 1 yardım ederim, dedi. - Fark mühim değil mi? - Hatta onu sorarsanız sim· 
ulmuş, vakti, saati gelmiş bir - O, saat üç olmuş yahu! Paslı bir zencir gibi zahmet- - Şimdi vapurdan çıktım• - Dosyalarm nered? - İki yüz bin lira fark edi- di Amerikada demir yolu yeri-
l bombası gibi patlamağa ama. - Geç oldu, artık vakit ta- le çözüldüler. Kadınlar çanta- beyim. - Burada el çantamda! yor. ne, kırk metrelik geniş katran· 
'e erkekleri fitillendiriyordu. marn! !arını ellerine, mantolarmı o- Cevdet Bey, (Yıldırım) ga- · - Almanlar işi nasıl buldu- - İyi, bwıu Belçikalılar keş- 1r şose yapıyorlar? Nakliyeci· 

Bu sınirleri ayaklandırıcı ha- Cevdet Bey yorgiye işaret et. muzlarma aldılar, ~rkeklerin zetesinde (Sedat Ali) nin ken- 1 lar? fedecekler mi dersin. likte büyük bir inkitap oldu. 
a hatta yarın Bosfor palastaki ti. Saz takımı hatta çalgılarını kollar~, on.~arın bellerıne d_oı~ı;~ I di lehine yazclıgı makaleyi o- 1 - Benim ilk bulduğum gibi. - Ben bizimkilere hundan - Ne gibi? 

1
' andevüsü "çin tedarikli davra- torbalarma koymadan kalktı-! dı. Mumkun mertebe az ıçtıgı , kurken gene mühı:ndis içeri gir Küçük bir fam var. N afianm kimseye bahsetmemelerini söy Genç mühendis izah etti: 

l ı n Cev1let Beyi hile harekete !ar, hanende. tefini koltuğunun için etraiını daha vazıh göreni misti: projesinden hatta Bucakla Acı !edim .. Onlar kendiliklerinden - Otomobil ve kamyon btı 
~ ,eti Mİ ti. j altına sıkıştırdı, kanuni Andona Cev_det Beyin yardımile merdi- - Ey, otur bakalım, anlat, badem arasında iki büyük v;raj göre bilirlerse o baska. kadar terakki edince artık tren· 

Fakat hepJ de.1 faıla Nus- ki köbik biçimi sazını çarpık vem buldular· ne oldu, Almanlar nerede kal- vardı, Ben buna göre hesap - Netice itibarile aşagı yu- !erin kr 'meti kalmadı .. Simen-
,. '[)_.. rı.' ' . t.. .. •• '·=- - ..,__,. ~ .... -· "L" , ... - 1 A., • ı ... 1 .... ı .. _ı ... 1.1 ...... ı...: .. A.) H"\nnır ,,-, A,,,,~n . J' n.in kP.sfinl~ cl~ha ha~ka djfer a~rı artık kap'1.nıyor .• • 

t _..._ -~ ,. B 11a- 1 ı.ıır1 • ....,_ -a · · 

:·-e&~~ 
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Küçük haberler 

Medi Kristiyen Klara Bov 
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".;ıtgın gençlik. fı/nı111de11 

---. Korin Grifit mayıstan ev- -- Emi~ Y.~l.npin Alman-
cı fılm çevirmiyecektir . yada çevırdıği «Mavi melek» 

--. Çoktanbcri çalışmıyan fihni bitmittir • 
c:ıe Adore «Sevil hanendesi» -o -
~l!ıindeki filmde Ramon Nova- AMERIKADA: 
0 İle birlikte oynayacaktır. Bazı haberlere rağmen, Lon 
.._ Meşhur rejisör Aleksandr Chaney Metro Goldvin hesabı-

1?rda badema First şirketile na sözlü film çevirmiycccktir. 
"'kadar d1ığiklir. Artık Foks * * ~ 

Hans Ştuve(Sesli) 
Şimdiye kadar evveli İngili• 

ce, sonra Fransızca olarak din
lediğimiz sesli filmin şu son 
hafta bir de Almancasınr "El
hamra" da gördük ... Seni Sev 
dim .. unvanile tesmiye edilmiş 
olan bu filmin asıl ismi bir Al
manca şarkının ilk sözleridir. 
Seni Sevdim filmi tam mana.i
le bir hiasf dramdır. İyi ve na
gihanf bir iyilikle bitmesi ona 1 

bir Amerikan filmi çeşnisi ver
mesine rağmen bir Alman fil- ' 
midir. Film hem şarkılı, muzi- ı 

.. ,{alı, hem de sözllidür. ı 

Artistler, hele şarkı okuyan
lar çok iyi ve taganniler mü
kemmeldir. Filmde heyeti umu 
ımiyeslle bir Opera Komik çeşni j 
si yani tiyatro edası vardır. 

Fotolar milkeınmel, ses alı
nışı zararsızdır. Filmin mevzuu 
şöyle huliisa edilebilir: 

Bir gilzel artist olan İnge ken 
di sahne arkadaşile, nisanlısın
dan gizli olarak bir yaramaz
hk yapıyor. Ertesi gün de nişan 
!ısı ile izdivaç mukavelesini im
za ediyor. Bu mukaveleye göre 
Matmazel İnge izdivacı miltea
kıp sahneden çekilecek. . . Fil
vaki iki genç evleniyorlar ve bir 
de güzel çocuklan oluyor. 

Aradan beş altı sene geçtik
ten sonra İnge eski arkadaşı <>
na teııadüf ediyor ve kendisini 
tehdit ederek bir randevu alı
yor. İngenin kocası da bunu öğ 
rcnerek kanımı kovuyor. Fa
kat bir müddet ayn yaşadıktan 
sonra tekrar barışıyorlar. 

Bu filmde ilk defa olarak bir 
çocuk sesi işitilmektedir. 

abına çalışacaktır. Charlie Chaplin Avrupaya İ b ld J J stan n a ses i er ~ - Ri11har<i Diks, «Sizi ıtevi- hareket edecek ve avdetinde ilk 
~l'Unı» isimli bir filmi ikmal sözlü filmini çevirecektir. Geçen hatita da yuıchğımız 
l'lliştir . • • • gMli Maji..k ve Melek sinemaları 

.
1
- Sarı Kaplan .. İsmile çev-

1 l'lleltte olan film bitmiyti.r . 
- Norma Talınaçin oynaya
gı «Dübariıı filmini Şam Tay 

Ot sahneye koyacaktır. 

"Mari Gosse de P~re., ismin- sesli makinelerini koymakta
deki filmin manzara kısımları d1rlar. Her ikisinin de Mart bit
ikınal edildikten sonra Adolphe meden işlemeye başlıyacağı 
Menjo Holivuda dönerek bu fil- muhekkaktır. Melek, koyduğu 
rnin imaline devam edecektir. Vestcrn sistemi makinesinde 

}Ilı: önce «Yol güzel» ismindeki 
franıızca sözlü filmi geçirecek
tir. ·- Diler taraftan ikinci vizyon 
yapan Şık veya Alkazar sine
malarından ·birinin de bir sesli 
getirtmek istediği söyleniyor. 
Istanbul cihetinde Alemdar ve 
Milli sinema sesli makine ge
tirtecektir. Eğer bütün bu 
makineler gelirse lstanbulda 
6-7 sesli olacaktır ki Balkan 
şehirlerinin hiç birinde bu ka
dar yoktur. 

Melek sineması sesli film gös 
termeğe başlayıncıya kadar elin 
~eki .s.~s~i~ fi!mleri göstermek 
ıstedıgı ıçındır ki artık her haf-

-çılgın gtnçlik. filminden 

ta iki film koymaktadır. Bu haf 
ta da ikinci film olarak Klara 
Bov'un çok şen bir filmini gös
teriyor. 

Bu film zengin ve genç bir kı 
zın kolejde hocasına tutularak 
onunla mektuplaşıyor. Bu mek 
tuplar ele geçince kepazelik o
luyor ve kızı mektepten tarde
diyorlar. Lakin hoca da istifa 
ediyor ve ikisi evleniYQrlar. 

----···---~ ...... 
Bir hava faciası 

Fox sinema şirketinin mü
dürü ve Mary Asto['\ln kocası, 
Bessic Love'in da kayın birade
ri Ke~h Ha• pir büyük 
hava filmi çevirirken iki tayya
renin biribirile çawı1rı:ıası üze
rine 4,000 ıkadem irtifadan yan 
yanmış bir halde denize düşe
rek ölmüştür . 

-o-
- Aleksandr Korda, karısı 

Marya ile ayrılacaklarına dair 
gazetelerde çıkan haberi tekzip 
etmiştir. 

- Çarli Çaplenin, «Serseri 
Yahudi» yi filme çekeceğine 
dair olan haberler doğru değil
dir. 

Amerikada artist 
dökümü . f 

4 -·"·Hicrail ... (.1vıa·]ik·i·e-·)--···-
Sözlü film çıı~ctr çıkalı sinema ......... __ ....... _..._ ........ _ -- .. -··-.. · - •· · ... _ ... .. -- ... - .... - -· ----

artistlerinin vaziyetinde büyük Barh:ıı ;ı k ııt, g~e.ııı Tr·;oıı 
tahavvül olmuştur. 

Artistler var ki sesleri mikro ' 
fon önünde söz söylemeğe kafi 
değil. Diğer bir kısım daha var 
ki, seslerinin alhengi giizel de
~il. .. Maruf artist Nilıı Asterin 
va~yeti buna bir misaldir. 

Metre Gold<vin şirketinin ma 
hza sesi seıbelhile bu artistin 
•kontraıtım tecdit etmiyeceği 
söyleniyor. Daha mümasil se
beplerde, Mae Murray, Charles 
Roy, Marie Prevost gibi artist-

i 
lerin artık etrafta görülmiyece
ği söyleniyor. 

Hatta Maurice Chevalier 
1 

(Moris Şövalye) nin sesi bile 1 
bir aralık piirüzlü iken bilahara \ 
tassi•h odilmiştir. Bilhassa işin 
ticari tarafı şayanı mütaleadır. 
Şimdi sesli filmler için yeni yıl
dızlar aramak ve yetiştirmekle 
meşgul olan müdürler, bir ar
tistin bütün ses ve şive şaraiti
ni '1aiz olduğuna inanmadan o
nu ortaya atamazsa, !<endini 
hakir görmeliyiz. Çünkıi yeni 
bir artistin piyasaya atılışı, a
fiş, reklam, radyo ilanları, ma- . 

I kaleler gibi masraflı :vasıta~~r-
la mümkün oluyor. Kımse 5Up

heli bir istidat için bu fedakar -
lığı yapmaz . İşte bunun i~i~
dir ki, şimdi sözlü filmler ıçm 
yapılan kontratlar, hep kısa 
müddetli yapıhnaktadı~, alınan 
netice iyi olmazsa teedıt etmc
memk için. 

f Prote~~~~~te~~~~~ . .. .--

Ester Raltson 
Çok hissi ve insa~i bir .mev

zuun iyi hikaye edılmesındcn 
ibaret olan bu film nefis bir e
serdir. Hazin ve sürükleyicidir. 

Fotolar ve sahne tertibatı iyi 
dir. Ester Ralston genç ana ro
lünde güzeldir. Filmin mevzuu 
Lena isminde bir genç valdenin 
feci macerasıdır. Lena nişanlı
sı olan İstefanı bırakıp Viyana
ya kaçıyor ve orada tanışttğı 1 

Franz fon Stayn'le sevipyor ve 
dört sene birlikte yaşıyorlar. 
Bu münasebet semeresi. olarak 
bir çocukları oluyor. Bu çocuk 
gizleniyor. Günün birinde Le
na'nın bir çocuğu olduğu öğre
nince sevgilisi onu kovar ve kcn 
di de çocuğu Darül'acezeye ve
rir. Orada Franz da sefahete dil 
şer ve intihar eder. Lenayi ka
til diye yakalarlarsa da kaçar 
ve eski nişanlısı ile buluşur. 

(. mı .ıt ı 

Jeri olmaksızın bir gün Nev Y 
un lence } er ne gidiyor! 

·e orad biribirlerine rast ge 
arlar. 

Hemen anlaşıp sevişiyorla 
Lakin daha nerede oturdukla 
hakkında b: ribirlerine bir 

·üze! ve insani bir film olan 1 söylemeden o kalabalıkta bi 
l cran filmi çok samiı;ni bir e- birlerini kaybediyorlar. Her ik 
ser.dir. Barbara Kent ıle .G!e~n si nevmit olarak eve avdet ed 
Trıyon'un oyunları çok ıyıdir. . .. 
F·ı d -ı h ı · b" "k yor. · Meger ıkısı de ayni ev 

ı m e eg ence sa ne en uyu . . 
meharetle alınmıştır. Foto gü- ımışler tekrar buluşup mes' 
zcldir. Film bir Amerikan filmi- oluyorlar. 
dir. -~--

Olga Baclanova Amerika\ 
avdet etmiştir. Muhtelif filmi 
çevirecektir. 

Mevzuu: 
Jim Parson ismindeki genç 

amele küskün bir hayat sürmek 
tedir, dostu yok, nişanlısı yok
tur. O hayatı pek manasız bul
maktadır. 

Mary Dale adındaki güzel te
lefoncu kız da ayni haldedir, it 
saatlerinde yine yalnızlığını bi
raz unutmakta ise de tatil gün
leri adeta bir ceza oluyor .. Bu 
iki ,enç blribirlcrindcn haber-

. _. . 
Evlyn Brent Darkeneu h 

von ismindeki filmde sahte m 
yum rolünü almıştır. Bu aı ti 
tin ilk enerjik rolüdür. · 

• • • 
Mars Brian bir rol icabı 

rak ilk defa saçlarını kcmıiı 
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~,iatler sor~ giinlerde yükselrrıeğe 
l1 başlaıı1ı~tır 

·ye i 1 
11 Buğday fiatleri artık istikra-

ı ' I b 1 b" . d" F" 
30 

ıı u muş ır vazıyette ır. ı-

ac 
. li 

~ er sağlam olarak muntaza
ı ın yükselmektedir. 

mecmualanndan, Folger maga
zin mecmuası bir Türkiye nüs
hayı fevkaladesi yapacaktır.Bu 
nun için şehrimiz iktısat müte
hassısları makaleler hazırlamak 
tadırlar. 

Yumuşak buğday fiatleri 18 
ruşa kadar yükselmiştir. Va

' ti fiat 14,5 kuruştur. 
::z Buğday işlerile uğraşanlar va Patates ına hsu l Ü 
! ·etten memnundurlar. J . 

.. ' ' d0 "31 
400 ' 

~ Anadoludan ve limanlardan ı Bu sene Adapaz~:ı ve cıvarın 
i ~vrudat tabii vaziyettedir. da patates mahsulu pek meb

zuldur. Ancak kuraklrk devam 
ederse patateslerin bozulmasın 
dan korkuluyor. 

700 ' 1 
~ Sterlin diişiiyor 

eri" ./ ı•u 
o ~ Dün borsada İngiliz lirası 
iti ' 1 smeğe devam etmiştir. 

Sterlin sabah borsada 1029 

1 '= ruşta açılmış ve bir aralık 
: 30 kuruşa kadar yükselmişse 

1 ~ 1 sonra düşerek 1029 kuruşta 
~ • panmıştır. 
~ ·, ıı Liret 9,01 Altın 930 kuruştan 

av• 11 ~ıamele görmüştür. 
yac' -
-'\ ~ürkiye - Danin1arka 

İstihsal tadrlerimiz bu sene
ki mahsulümüzün b(ıklenen 
yağmurlardan sonra pek mü
kemm«ıl bir hale geleceğini ü
mit ettiklerinden n:)diyat hu
susunda bazı kolaylıklar gös
terilmesini, bilhas!.a nakliye ü
cretlerinin tenzilini rica ede
ceklerdir. Adapazarı, Düzçe ve 
havalisinde bu sene 8 milyon 
kilo patates istihasa1 edil~eği 

Vilayette 

Yalova 
Otobüa tşletmeğe 
talip olanlar var 

Müteferrik H . 

Balıkçılık 

Bizde pek geri ve 
iptidaidir 

Mütehassıs bir zatın 
dedikleri 

• 

Yalova ile iskelesi arasında 
otobüs işletmok imtiyazını al
mak üzre bir şirket vilayete 
müracaat etmişti. Bu şirketin 
müracaatı tetkik edilmiş ve Memleketimizin en mühim 
matluba pek muvafık görülme- servet membalanndan biri de 
miştir. deniz mahsulatımızdrr. Fakat, 

Bundan başka diğer bazı şir- bu işe lazım olduğu derecede 
ketlerin de imtiyaz talebinde ehemmiyet verilmemesi yüzün
bulunacaklan haber verilmekte den bu servet membalanndan 
d . hiç istifade edilmemektedir. Ba 

ır. . . . 
Vilayet şimdilik bir karar ver- Iıkçılığımız basit ve iptidailiğını 

memektedir. muhafaza etmektedir. Balıkçılı-
-···•·--- ğın inkişafı için ne yapmak la-

zım geldiği hakkında tecrübeli 
/lfn\-nlf?tt.L: ,· bir zat şu izahatı vermektedir: 

~..IJYJUL' "- Denizlerimizin balık hu________ ..;ı.ııliliiıiıl ' susundaki zenginliğine rağmen 

Şapat artık Jstan
bula dönmiyeceh 

balıkçılığımız geridir. Balık av
lama vasıta ve usullerimz ipti
dai ve basittir. İstihsal bu yüz
den azdır. Bu usullerle balık 
scrvetimi~den istifade etmek 
gayri kabildir. 

'~ ~ 
t'' ,~Türkiyenin Kopenhak Cene
ı· ' '...,I konsolosu M. Hansen ve mu 

N~ ıııt • ini M. Sarild şehrimi~ gel-

tahmin ediliyor. Bir çok kimseleri dolandıra-
Fenni ve mütekamil vesaitle 

denizlerimizdeki balıklardan is
tifade edebilmek ve konserve, 
tuzlama, ve sair suretlerde ba
lıkların işlenebilmesi için fabri
kalar tesis etmek balıkçılığımı
zın inkişafı ve memleketin ser
veti umumiyesi namına lazımdır 
Memleketimizde yüksek ihtisas 
ve sermayeden milli bir teşkilat 
viicude getirmek mecburiyeti 
vardır. 

Z , f f" t 1 • d ·· , - . rak A vrupaya firar eden komis e) 111 ıa erı UŞll) or yoncu Şapattan bahsetmiştik, 

' r , şlerdir. 
an: ı M. Hansen ve muavini mem 
ok l .1 cetimiz dahilinde bir tetkik 
a~~ _ t ;1yahati yapacakla.rdır. D~ Ti 

• ı · ret odası vasıtasıle şehnmiz 
az\:.ı 1, .-}hafili ticariyesile temas et
ek \ ı ~ şler ve Cibali tütün fabrika

. ': .aıı gezmişlerdir. 
usı ·· e . 

, l 1 1
1 M. Hansen ve refıki bugün 

Zeytin fiatleıri gittikçe düşü
yor. Buna rağmen alıcı yoktur. 
En iy~ mallar toptan 40 kuruşa 
kadar satılıyor. Diğer mallar 
15 kuruşa katlar inmiştir. Ge
çen sene bu mallar 40 kuruşa 
satılıyordu . 

yoğurt pıyasası 
İ1ıkaraya ve oradan Bursa İz-
.ur, Adana ve Mersine gide- Piyasada yoğurt üzerine mua 
/~!erdir. mele durgundur. Toptan fiatler 
il 

ıı ıı,ir Alnıan nıecmuası- 45 kuru~tur. Bugünlerde Silivri 
ı , ve civarından şehrimize ancak 
:ı.ı\.nın Türkiye nüshası 120 te?eke ka~ar yoğurt ~eı~-
1 ·t . ı yor. Bur kaç gun sonra şehrımı-
, A.lmanyanın meşhur ıktısadi ze cla':ıa cok mal gelecektir 
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SOLDAN SACAı 

eğlencelerJ 

DUnllU bllm ıcımıxin 

halledllmlf ukll 

Öğrendiğimize göre, Şapattan 
haber gelmiştir. Bu mektupta, 
Şapat, artık İstanbula gelmiye
ceğini ve borçlularla bir çarei 
hal bulunmasını ve ailesinin de 
Mısıra gönderilmesini bildirmiş 
tir. 

Balıkçılık, şu zamanda eski 
Pastırmacı Ata Efendinin 100 iptidailiğinden çıkmış bir fen 
lira kıymetinde altrn saat ve işi olmuştur. Bunun için, ba
kcrdon~ _Galatada. meçhul bir lıkçı mekteplerini çoğaltmak bir 
yankesıcı tarafından aııırılmış- zarurettir. Balıkçı mektepleri 
tır. 1 mahalli belediye daireleri ve ti-

Saati ::ışırılnıış 

f )ü nkü kazalar caret odaları tarafından idare 
edilmektedir. Hali hazırdaki ha 

1 Pangaltıdan motosikletle Irkçı mektebi, ihtiyaca gayri ka 
geçmekte olan Celal, motosik- fidir. 
!etten düşmüş karnından ve el 
!erinden yaralanmış Şişli Sıh
hat yurduna kaldırılmıştır. 

Bir balıkçı kaounu yapmak 
kooperatifler tesis etmek, muh

, telif cins balıkların bu lundnkla 
2- Aksaray<la Halim ismin- n mevkiler it etınek te la-

de birine şöför Mustafanın zımdır. 

2469 nu:naralı otomobili çarpa- Vaktile "balık)nhisarı" diye 
r<.ı'.< yaralamıştır. bir şirket tesis olunarak, balık-

3 - Dün gece, gazinocu Ga- çılığın inkişafı mümkün olabile 
!ip Ef. isminde bir zat, Samat- ceği hakkında bazı mütalealar 
yadan geçmekte iken meçhul serdcdilmiştir. Bu yanlış bir şey 
bir otomobilin sadmesine uğra- dir. Bu inkişaf, balıkçılar koope 
mış ve sağ bacağından mecruh ratifi şircktinden beklenebilir." 
olmuştur. 

4 - Dün, on iki yaşlarında 
Mustafa Şaban isminde bir ço
cuğa, şoför Caferin l 974 numa
ralı otomobili çarparalr mecru
hiyetine sebebiyet venniştir. 

Yakalanan hırs1:1İar 

Etibba odası 
Etibba odası heyeti umumiye 

si bugün saat 14 te Darülfünun 
konferans salonunda içtima e
decektir. 

Köv kanunu 
YUKARDAN AŞACI: 

1 - Yapıf, imal ediı (6). 1 - Hanry ismminde biri j '.ı1 - Kızınızın kocası (5). 
Köy kanununun sureti tatbi 

kine ait nizamname hazrrlan
mı~. basılmak üzredir. Bu ni
zamnameye göre her köyün tek 
bir bütçesi olacak, köyler bu 
bütçe ile imar edilecektir. 

E2 - Yükıeltmek (3). lıim (3). 
1 ıJ j3 - Lüzumlu (5). 

. ltı4 - Zaman (2). Köle (3). Rabıt 
na 1 i (2). 
yo· )5 - Fazla pifik (5). 
az· ı • '118 - Fırlatan (4). Tq (4). 
'"il , .7 - Demir İp (3). Tavlayı oyna-
• ı: • lan ıey (3). 
1 ıi8 - Oyunu aonra çıkan ko:run (7) 
, 4,9- Kachn iomi (S). 

2 - Çiftin ııkıi (3). Dolapderede Kasaıp Andonun 
3 - !"iaç kolu (3). Doğru sözün dükkanından paı:ıa çalarken ya-

aksı (5). 
4 - Cereyan eden (4 ). Nota (2 ). .kalanmıştır . 
5 - izinli (5). Yanardağın fışkıl"- 2 - Unkapanında Murat o-

diği (3) -ı . k 1 . 1 
6 _Az 11::.ı. (•). Nota (2 ). g una aıt ereste e~. _ça ~n _ame 
7 - Nok .. nıız (3). Yeniçerilerin le Mehmet ele geçınlmiştır. 

kaldrrdıldan (5). 3 - Saoıkalı kel Hüseyin bir 
8- Onün ve arkanın aksı (3). madamın 350 kuruşunu çalrp 
9 - Kredi (&). kaçarken Eminönünde yakalan 

mı~tır. 

(~eıniyeti belediye toplaıııyor Kepenkleri kırarak 
girn1işler :ı ~ Şehrcnıanetinden: Cenıiyeti umumi~·ei be-

, . ~etliye Martın dokuzuncu Pazar glınü sa ıt ı4 
~ te toplanacaktı"". Azayı kiramın teşrifleri rica 
f ,ılunur. 
-ı ' ,,_ 

Soğuk algınlığı 
• • 

Dün gece, Haydarpaşa cad
desinde 60 numaralı, Sotiri'nin 
dükkanına kepenkleri kırmak 
suretile hırsız girmiş ve bir çu
val kahve ile çekmeceden 15 li
ra sirkat edilmiştir. 

Hırsız hiznıetçi 

Postada sacı ti n1e.'-a i 
Posta ve telgraf idaresinin 

ıslahı için celbedilen mütcıhas
sıslar mesai saatlerinin a
za1tımasını müvafık gördükle
rini beyan ediyorlar. 

lktısat n1üsteşarı 

İktisat müstesarı Şakir Bey 
bugün Ankaraya avdet edecek
tir. 

Posta ve 'felgraf mü
dürü unıumisi 

Emanette 

Asri tiyatro 
Fırka grupu garın 
itilafı tetkik ediyor 

OnUmUzdekl Pazar gUnU ilk matineslnden'j 
itibaren Fransızca SESLi, ŞARKILI \"~ SÖZLÜ4f 

K 1 ~.~,,~-ı ,~ ~.!.! ~~,,,,.~} ;,~.;~ !.~ .. ~. 1 G 1 f 
FERNAND FABRE Komedi Framezin meşhur '" doh1 oıti'tı • -
DfANA KARMEN ihtişamlı MARI .4.!'JTUA:'l:l·:T rolund.1. ~, 

Cemiyeti belediye fırlı:a gru- MARS EL JEFFERSON KON meşhur nıuıçanniyt. ~ ~ 
pu yarın Halk fırkasında Hak- Gerek mevzuunun ır;üzelliğl gerekse zengin ve ren~in mizan<enlt i 
·kı Şinasi Paşanın riyasetinde ve emsalsiz tarzı temsili ile bu muazıam filmin şchr.mizde 
toplanarak şehrimizde asri ti- iraesl büyük bir hıdise teşkil edecektir. 
yatro, han, hamam ve saire gibi ....................... CMNI 
tesisa.t vücude getirmek üzre X>cC>C:ııC-C:ôôı::>ô=ô=:'.X O -& 
Emanetle bir Alman grupu a- ~ Pek yakındı ~ 
raısında tanzim edilen ve Cemi E L 
yeti belediye OC!are ve Kavanin H A ~f R A s l N E l\'I A s 1 N D A . 
encümenlerinde tetıkikatı ik- ' A L J Ü L S Ü N ~·t·. 
mal edilmiş bulunan itilafna- C A z 
me hakkında göııi.işülecek ve M U G A N N 1 S İ 
Pazar günü de Cemiyeti beledi Le Chanteur de <."an 
ye toplanarak bu meseleyi mü- ~~ sliperfilimdc 
zakere edecektir. 

Adalan'a elektrik 
• ı • • •.... Di\rt lıliyük Sl~i':\IA Yll .DiZI ... i i i i _ 
•H• Ki..\ Y\" BRL'K. \' ILY A'.\l POVEI., E\' 1.I:'-; BR~::'\T i!f 
~t H O \e R0

R
1T Kl~L>~: A K M Emanetle elektrik şirketi a

rasında Adalar elektriği mese
lesi evvelce bir iti lafa müncer 
olduğu için bu sene Adaların 
tenvir edileceği kati surette 
zannediliyordu. 

~ı M E L .t'•t sıNEMASINDA a 
Ö .... Par;ımunt filmidir.... 1 

Fakat vekaletle şirket arasın 
da henüz itilaf hasıl olmadığm 
dan Adaların elektri·kle tenvi-

1111·· ·-- -··· ·--ıs,. -·- .... -- ·-;;ı. "- - -·- ··- --·- -- - • 
W'!t ................................. 'V ............. ~ ................... ~,.·~- ....... - ....... - ... -- ............. - .. ~·p--..... ~ . 

1: ALEMDAR Sinemasında . 1 
rinin uzayacağı tahmin edili- ! B ·· 20 k 3 ı·ı b• d . l 
yor. i ugun ısım ı nı ır en 

Okuy~cl; çogahyor l ;ŞE~~~c~~~ı~a~~rAHlı~~~~;~~:~,~!~~l 
(Birinci sahifeden mabat) l _ ' ıo lıii) uk kısım 1 8 kı,ımhk komedi 

~ar m~nasebetile gerek maarif , ! .\) rıc;ı 2 kısımlık glihınçlu komik ı· , 
ıdaresınde v~ gerek mektepler- ! ! llngiin matineler ı, !l, 5,7 gece 1) 1-2 1 
d_~ bazı tedbırler alı~mıştır. Bu • '_ ..••• -* ··- -- ... ··---· ---ıı.1 ı·ınnarı;···a;o·-.. -··-··~ 
cumleden olarak Mlllct mek- il. -- - -· - ---- - -___ ,. ""'=9!111!!11!! ••• lil-.. -l-..& .. --

tepleri hocalarına tebliğat ya- ... +++•~·········••M• .... 
~;~Eif~~T:~~~~r~::t:::e:: ı YarFrınkianCtsınıızartcsi aTk~l:aJmaıtr'aoatsu2 n' ·:ıoada 
saati esnasında başlamıştır. Ma ı U 
amafih bir kısım mektepler ya- i :.\Je~hur piyanist 
rın akşam imtihanlara devam e- , İ V Ü N S A U E R 
deceklerdir. Dün akşam A ve B ~ E l\1 L -
kurslannda tahriri imtihanlar •• ıarafıPdan VEDA RE!'ITALi Hriknktir. 

yaAprlrnk ıştır. d t I b I . 1• ı Fnııı;rnmda : IJA YDN, BRi\I f:\IS, ŞOPl~'.'I. Lİ~ZI', i ursun a a e e ere ım a 
yazdırılmıs kıraat okutulmus ~ BETi 10\'EN eserleri bulunmaktadır. 

ve hesap y~ptırılmıştır. B, kui°- ... +•••••••••++++++.#+ ... 
slarında ise müdavimlerin yal- -
nız tahriri imtihanları icra olun llu gün Ü"ümuzdeki pazar l4,l t2 ınatl-
ınuştur. B. kurslarında imtihan- ~:UJ.o\\IRA Sl'<~:i\IASI. UA nesinden itibaren 
lar tahrirl, şifahi ve hem tahriri ! laftanın lMlak muvalfakiyetltri: ETii iL Sı'oenıgsındg 

Tamamen Almanca söılü U8 U llU 
hem şifahi olmak üzre 3 devre- s E N ı s p, v o ı M 
den ibaret olduğundan imtihan- muhteşem filmini ~dip Kiirünüz. n1·r Yelı·ını·n zglerı· 
lara diğer günlerde de devam o- MADI KRISTIA!'J tarafından tem- U U 
lunacaktır. sil edilen bu şahc;erin şarkılı ve 

A kurslarında dün akşam im- dansları ve ıcn~in vorrcte nurnc· 
ti hanlar bitmiş ve ancak maze- roları \e luk• ıuvaleılcrile cidden 

şayanı ıemışaJır. lla\"etcn: SÖZLÜ 
~e~leri dolayısile gelemiyenler FOX JURNAL: fOŞ, STR~~ZE 
ıçın bu kurslarda yann akşam \IAN ve KL~:MANSO ve havai-
da tekrar imtihanlara devam o- , e ı giıarlaıi!e şarkı ve danolan 
lunacak ve bu kurslarda yarın 1 Tenzilıltlı matine; saat J0,45 de 
aksamdan itibaren imtihanlar Müteakip . matineler: 12, 1 -2, 2,1 ~; 
b.t· kt' 4,30 ve lı,45 de 

ı ece ır. ------------• B kursu talebeleri yarından -----------.. itibaren sağlık bilgisi, yurt bil- 1 
gisi, hesap ve kıraat derslerin
den imtihan edileceklerdir. 

İlk tedrisat müfettişleri, dün 
akşam mıntakaları dahilindeki 
bütün Millet mekteplerini teftiş 
etmişler ve imtihanlarda hazır 
bulunarak bazı sualler de sor
muşlardır. Maarif müdürü Ha
ydar B. ile ilk tedrisat müdürü 
Ragıp Nureddin B. Beyoğlu ve 
Beyazıt semtlerinde bir kaç 
mektepe giderek imtihanların 
icrasına nezaret etmişlerdir. 

Millet mekteplerine bu sene 
43 bin kadın ve erkek vatandaş 
devam etmiştir. İmtihanların 
kat'i neticesi bu hafta içinde a
lınacak ve Mart ayı zarfında mu 

Zaten belli idi: 
Düd akşam 

MIJiK ~inemasın~a 
llk dela ine edilen 

GLEN TRION '" BARBARA 
IU:NT in temsili gtbinlerl 
HiCRAN 

muazzam ve muhteşem film pek 
parlak muvalfakiyeıler kazanmışur. 

:\leıhur muganni ve gitarist 
üCUSTO DE GUIL ve MARI · 
N \ DUTRA gibi lspanyol Ye 
'lapoliten ~arkılan repertu,arla
nnda [e,kallde alkışlanmışlardır. 
Bugün 16 1-2 ve 18 l-2 matine
lerinde ıynı program 

Tepeb .. ı Ti-
vaffak olanlara şehadetnamele- flHR[HAH('Jt 
ri tevzi edilecektir. Bu devreye 
devamedemiyenlerle imtihanlar 
da muvaffak olamıyanlar bu se
ne Millet mektepleri talimatııa. 
mesinde muayyen zamanda a
çılacak olan ikinci kurslara de
vam edeceklerdir. Millet mek
tepleri imtihanı dolayısile ala
kadar bir zat demiştir ki: 

yaıroıundı 

buır;ün matine 
ıuı J5/30da 
ve akşamı 

sut 21 /30da 
Avukat 

Zehra Ferit 
komedi 
3 perde 
Nakili : 

Hüyük artist RIŞAH il \R'l°l':l .
\füS ve dilber ~lOLI .l OlH Y 
in seslcndirilıni~ ı sıınorize ) ,.c 
~arkılı büyük temsilleri. Bu görül
memiş ıahe;eri herkes ~idip ır;or· 

ınelidir. -Bu gün 

MELEK Sineıııasıo~a 
llafıanın iki ~üıel fil:ni 

Prater~e ~ir ~ece 
1<:s·n:R R ALSTON tatılından 

ÇI~~~~~~~~~:niK 1 
Bugün matineler; ı, .J,4~ ve ıı,l ·2 --------jii-•Dü•.•.n-::armrdra•n-iti•ba•r•en--ıı 

1 

1181 ~iNEMlNIN 
iracıine başladığı 

KING ViDO R un şaheseri ve 
ELEONOR BOAROMAN ve 

JE~S MURA Y ın tem>ili 
güzinlerl 

Halkın Sesi 
:\luhteşem şaheser 

HütUn tcmaşılciranı teshir etmiştir. 

-l 
Sancı veren ihtikanı dem, kanı devrana 

getiren ''e seri tesiri görünen 

Sloans liniman 

Nişantaşında, Atunet B. so
kağında 60 numaralı evde otu
ran Zonguldak maden mühen
disi İhsan B. in paltosu, hizmet 
çisi tarafından aşınlmıştır. 

"- Millet mektepler~nde bu 
Bugünkü maçlar sene tedrisat ümidin çok fevkın 

de neticeler vermiştir. Bu mek
Bugün Taksim stadyomunda teplerle takip edilen catandaş

İstanbulspor ikinci küıne muh- lan okutmak siyaseti temamile 
telitile karşılacaktır. elde edilmiştir. Memlekette ar

Galatasaray da Kurtuluş - tık cahilden çok okuyan vardır. 

Bayram tatilini geçinnek ü
zre şdırimize gelmiş olan Pos
-ta ve telgraf müdürü wnumisi 
Fahri Bey bugün Ankaraya av
det edecektir. L Galip 8. 

MES'UT BİR AKIT 

Tepebaşı Gardeni 
! fer ıkşaın; Yeni prograın 

DUO l)H.LOI' - TRiO LUKAl,'"i 
DU~:T DAS\ JOSSY · Vl·:Jl. 

\iA:\D gl)JT 

istimali ile zail olur ve sancılar sükun bulur. 
l~zınelerde ara~ınız taf..litlcrinden sakınım/.. 

•••••••• 
Hem ziyaret hem 

ticaret 1 ---------·---

t 1 

a 
> 
e 

btanbul oton1obil 
l't: k anonim ~irketl 

ı Şirketimiz 927 ve 28 oenelerine 
~ı temettüün tevziini tahtı karara 
ldıı:mdan IS Mart 930 tarihinden i-

1ibarcn her pazartesi ve pertembe 
ünleri saat 10 dan IS e kadar hiue
ırnn:-n .. fakıim'de merkez Garajında 
irk•t merkez.ine müracaatla mezkGr 

11 ' :enelere ait kuponları getirip heyeti 
İ : , rnumiye kararı veçhile mukabilinde 

l kıiyon amalan iJ;.-n olunur. 
1 , 

Devredilecek ihtira beratı lf Pera muhtelitile oynıyacaktır. Bu boş bir iddia değildir, rakam 
"Maden fele:derini icra ve idroluır- HER TuRK lara istinat ediyor: Geçen sene 

bonu tahvil tertibatı" hakkında Sanai · "h 1 1 b ld 120 b" 
• , • • • • • • • • • , • • ımtı an ara starı u a ın Umum müdürlü"''nden iııih .. ı edil- \'enı· ANKARA'yı go·· rrupli! · •w ' • Kaçırılmaz fırsat • kışi girdig·i halde bu sene 43 bin mit olan 21 Ni .. n 1928 tarih ve 735 

numerolu ihtira beratı ile müseccel Onun için • • talebe devam etmiştir. Maama-
ihtira bu kere batkaaına ferağ ve ya- Çocuk Hafta•ında • fih az da olsa vatandaşlarınca-
hut icara verilec:eiinden .. tın alma- 20 NiSAN 1930 • Hlmayel Etfala yardıme hi kalması teriç olunamıyaca-
•mı veyahut isticar etmeıine arzukeş • memleketln refaha • ğı için kendilerine ög-renmek 
olan :ıevatın, lıtanbul yeni poıt-L-ne \11111 Sanayi . 'ümune Sergisi'ni •kavu maeını temindir """ • f ·• fırsatr hazırlanmıştır. Şimdiye arka11nda Türkiye Hanında 18-22 nu- B f t k 
ınerolarda kô.in vekili Hanri Walter Ziyaret et ! • u ırea 1 açırma •• kadar devam etmiyenler buse-
lıtok efendiye müracaat etmeleri ilan yalım. • neki kurslara devam etrnehrlir-
olunur. ııı.-----••WWWWW1 • • • • • • • • • • • • • • ler". 

Tütün İnhisarı İstanbul Baş
müdürü Lutfi Beyin kerimeleri 
Seniye Hanımla Milli Reassü
rans tirketi memurlarından Be
kir Arif Beyin nikah meraıimi, 
bir çok güzide davetliler huzu
runda yapılmıttır. 

Genç çiftlere devamlı bir bah 
tiyarlık dileriz. 

ZA YI: f ş Bankasının namına mu
harrer 14862 numerohı cüzdanını 

gaip ettim. Yenisini alacağımdan 

hükmü yoktur Nusret 

NANl)İS BALE1' 
\'c tlıgcr 1 .ı artist 

('uma ~ünı.. ( 7 llc · k.T"til pn ı;; 

ran1ta mati r:ıc. 

~== 
1 Yeni evliler f 
~'.!.'~~ ltl T T.4.\ l.\IR 
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Miittehit ermis-eın~İ y~t Kartal 
Konserve fabrikaları Türk Anonin1 Şirketi 

hev'eti unıun1iye seneli1
' içtinıaı 

Sirketimi~in hissedarlar içtimai 30 Mart 1930 Pazar günü 
saat ~3 te ad! ve 3 1/ 2 ta fevkalade surette Beyoğl~nda B_ursa 
sok:ığında 40 numerolu klup binasında top_lanacagından hısse
daranın mezkur günde hazır bulunmaları rıca olu;ıur. 

rJ!~~~tt',-::-M.r•-~eA=--J!!-,~.!-1-~,'.~-ıa kö; 

Vo lstan bul basında, Beyoğlu 2362 ::; 

Tramvay Şirketi ;s~:;:~~;= 7~hmudiye ı1a~. •ltıo 

Adi nıüzaker;·.tın nızr.anıesı 

l - Meclisi idare ve Murakıp raporlarının kiraati. 
2 - 1929 bilangosunun tadiki ve hey'eti idarenin ibrası. 
3 - Temetüün tevziine karar itası. 
4 _ Meclisi idareden vefat eden bir azanın yerine intihap 

olunan yeni azanın memuriyetinin tasdiki. 
5 _ Müddeti ıhitam bulan meclisi idare azası yerine yenile-

rinin intihabı. 
6 - 1930 senesi için murakıp tayini ve ücretinin takdiri. 

Fevkalade n1üzakeratın ruzo;r'ıcsi 
1 - Mecl;si idare raporunun kiraati. 
2 - Sermayenin tezyidi. 
Nizamname! dahiliyenin 23 ve 25 inci mevadı ahkamına 

tevfikan laakal yirmi hisse senedi sahipleri asaleten veya veka
leten hey'eti umumiye müzakeresine iştirake hakları olduğun
dan reylerini iştimal için hissedaranın malik oldukları hisse se
nedatını ticaret <kanununun 371 inci maddesi mücihince yevmii 
içtimadan bir haftıa .ev el Eminönü meydanı Köprü karşısında 12 
numeroda Şirketin veznesine tevdi ·etmeleri veyahut hisse se
·ıetlerini Bankalardan birine tevdi ederek keyfiyeti tevdii mü
~eyyin makpuz ilmuhaberlerini Şirketinin veznesine ita etme-

'eri rica olunur 
Şirket mükavelenamesinin ve ticaret kanununun maddei mah 

ıusalarına tevfikan fevkalade celsede müzakere yapılabilmek 
Çin şirket sermayesinin üç rub'unun temini lazımgeleceğinden 
nuhterem hissedarlarımızın yevmi mezkfire behemehal gelme

'.er i rica olunur. 
MECLiSi iDARE 

Devlet ~eınirJoliarı H. Pa~a nıağazasıu~an: 
Mağazamızda külliyetli miktarda çelik, bakır, telgraf finca

nı ve kroşesi, sigatif hususi motör yağı tazyiki hava çekici par
çaları, ·bilet dolaıbı, saç lavha kırık cam, rezidü yağı ve benzin 
deposu mevcuttur. 

Bunların aleni müzayede ile 13/ 3/ 930 tarihinde saat 14 de 
liaydarpaşada satılacaktır. Taliplerin müracaatları iliin olunur. 

Sanayi Bankası 
Anoniın Sirketindcn: • 

Ticaret kanununun 361 mci maddesile nizamnamei esasimt-

Türk Ticaret ve 

,> rBir buçuk tonluk 

Yeni 

_..,__·''·. -...... 

Ford Kamyonu 
)ÜJ'' atlı... Kuvvetli... Sağlam... idareli ... 

• 
Yeni Ford kamyonunun şasisi kusursuz bir randöman temin etmek için imal 

edilmiştir. İmalinde ~O muhı.elif cins çelik istimal edilmiş, ve bunlardan her 

birinin terkibatı, maruz bulunacağı aşınma ihtimallerine azami surette mukave

met gôstermesini teminen amik ve ari~ bir surette tetkik edilmiştir. Oç yataklı 
krank mili, üç yataklı eksantrik mili, supaplar, angrönajlar ve transmisyon 

milleri hususi suretle intihap edilmiş ve yapacakları işe göre sulanmış çeliktendir. 

Ön dingili kromludövme çelikwn mamuldür. Diğer mühim aksamın çelikleri, Ford 

kamyonulıun idareli ·ve uzun müddeLli bir r-.ındöman vermesini teminen kemali 

İtina ile seçilmiştir. 

Motörü nispeten az devir ile 40 beygir kuvvetini sarfeder. "Cantilever" sisteminde 

olan arka yaylar sayesinde sarsıntılar mükemmel bir surette amorti edilir. 

Houdaille amortisörleri kamyonun istıkrarını arttırır. Ve müsademeleri azaltır. 

Tamamen kapalı altı fren sistemi uıun müddetle dayanır. Ve gayet wsirlidir. 

Parçalanması gayri mümkün tripleks catııınd :m mamul pare·-brise şoförün ;:maiye

tini arttırır. Şasinin daha bir çok mühim evsah Ford kamyonunun azami surette 

dayanması ve idal'eli nlmaSUll temin için sarf olunan gayret ve itinanın en büyük 

detilir: 

Mecmuası 
Mart nüshasının 
mUnderacatı: 

l - Silihtar fabrikasındı vücu
da gedrilen tekemmülAt 

2 - Asırları göre şikemperver-
lig-in tuihçesi. 

~ 3 - Mığaıa camekınların rnten· 

~ 
viri. 
4 - Hanım sahifesi 
S - Evde sıcak su 

• 6 - Mizah uhlfesl 
• 7 - Elektrik tulumbıhr 

8 - Hal! vasıtasile flliyatını 

!fa eden tathir clhazlan 
9 - Mütenevvi• 
l O - JO:lektrik müberıitl ed 

11 - Elektrik Şirk etinin milş

teril er iıı e temin ett i ği menafi 
llluadd:t kıraat memurlarından 

~ 
Aonc'ı' elektrik is teı init.. 

ve <l • kka tlıce okunınuz. 

Bu nı ccmua her ne\ i faidcli 
m•~ ümatı, hikft~-eld, makaleleri 

~ 'e müteaddit res ıınle ı ı havidi r ~ "" ......................................... ,. 

Reji şirketi 

İLAN 

.. ~ali '.asfiyede buluna!l Türkiye 
T.utun!erı Müşterekülmenfaa Reji 
Şırketı lıissedaranı 29 Mart 930 tari
hinde öğleden sonra saat ikide Gala-

Baıcaaü pasluı 
( GELiBOLU ) vaparu 

mart cumartesi l 7de idare 
tımından hareketle Gdfü 
Lapseki Çanakkale lmroz 130 

adaya gidecek ve donüş 
Çanakkale Laps~ki Gelibol 
ya uğrayarak gelecektir. 

JNT4tf A P~~TASI 
( Anafarta ) vapuru 9 M 

pazar !Oda Galatı rıbtımmd 
hareketle lzmlr Küllük Bodr 

Rados Fethiye Finike Aııtftly 
gidecek ve dönüşte mez 

iskelelerle birlikte Dalya 
Marmaris Çanakkale, Gclibol 
ya uğrayarak gelt>cektir. 

zin 23 üncü maddesi muc~bince ve Şirket Mecli.si İdaresinin 27 
Şubat 1930 tarihinde ittihaz etmiş otduğu karara 1evfikıan Türk 
Tiı.:aret ve Sanay.i Bankaısı Anonim Şirketi hissedarları, 1930 
ıenesj Martının 27 inci Perşembe günü saat 15 te Baıhçeı'rnpı'da 
Anadolu Haınında Şiclı:etin meı:lkezi idaresinde iniJkat edeceık o
lan hey'eti umumiy.enin aleliide içtimaına davet olunurlar. 

ıa·da Voyvoda caddesinde Türkiye 
~ütünleri idarei inhisnriyesi Merke- -
zı:ıde akdedilecek olan heyeti umu- il SADJK ZADJ>: !\RSL.\ 

Hissedaram kiramın Martın 16 ıncı gününe kadar hamil 
oldukları hisse senedatmı Tiirk Ticar,et ve Sanayi Bankası 
Anonim Şirketi, Cenevrede "Nati-0nal City Bank" Lüsem'de 
'.>cdit Suiısse veya "Compani.e Agricole, İndustrieUe et Com
nıerciale d'Orient" gişelerine 1:evdi ile mukabilinde dühuliye 

mıyeye tasfiye memurları tarafından KAPIHN , . !\Pl'RI 'RI 
davet olunurlar. · · ' ' ' 

\ arakaları .ıhzeylemeleri rica ve i!an olunur. 
Alelade içtima ruznamesi: 

ı - Meclisi İdare raporunun kıraati, 
2 - Murakıp raporunun kiraaıtı, 
3 - Bilançonun ve 'kar ve za,rar hesabının tasdikiyle Meclisi 

İdarenin förası, 
4 - Nizamname! esasinin 16 inci maddesinin tatbiki sure-

t' le müstafi bir azanın •yerine Mecli.si İdare :tarafından irae 
t di imiş olan bir azanın intihabının tasvibi, 

5 - Meclisi idare azasına verilecek haklkı !huzurun tayini 

ınikdarı 
6 - i930 s_enesi iç~n m~_akEbın intih~ile ücretinin tayini. 

Kanon ı a~rikası in~aatl 
Tütün inhisarı unıuml ıııüdürlü-
ğünden: 

İdaremiz için -bir Kaı:ıton Fabrikası tesis ~ileoektir. Talip-
1,rin heır gün gelip Galatada mübayaat Komısyonunda şartna-

NEZLE 
Üksürük 
BRONŞİT 

l!l.!!P.!!11 Buğaz nezlesi 

için hakiki 

Gudron Güyo 
içiniz, bütün müs~ahzerab ü
zerinde n: eııekşe, Yeşil ve 
kırmızı renkli e.ikt:tlcr"nde 
[maison FRERE Pari. n:e 
Jacop No 16J < dresi yazıl.Cır 

1 neyi almaları. 1 li~mvali m.etruke müdürlüğiiı1den: DAr. Tevfik Salim 

S 1 k h 
cil tedavi 

atı 1 an e lkhaı60 kü~~r~~ne;i 
• 

·reşebbi.isatı iktısadiye 
T. A. şirket nden: 

Heyeti umumiy~si 31 Mart 1930 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 
1 l de Oalata'da Bahtiyar Hanında 
dairci mahsusunda ruznameyi tetkik 
ve müzakere etmek üne içtima ede
cektir. 

1 - Meclisi İdare ve murakıp ra
porlarının kıraati. 

2 - Bilanço ve kar ve zarar hesa
bının tetkik ve tasdiki. 

3 - Meclisi İdare azasının intihabı 
ve murakıbın tayini ve ücretinin tes~ 
biti. 

4 - Meclisi idare ôzasına verilecek 
mezuniyet. 

~çtimada hazır b~lunmak için Şir
ketın eshamından bın adedine malik 
olmak liizım geldiği ilan olunur. 

lstanbul ikinci tica
ret ınahkenıesindcn: 
İstanbul'da Mahmut paşada İrfa

niye çarşısında hazrr elbiseci Prodi
romos Efendinin mahkemece 5-3-930 
tarjhinden itib~ren ve 7-3-930 tarihin 
de iflasın açılmasına karar verilmiş-

Avrupa da An1erika 

• 
Ruznamei müzakerat: 

l - 1929 senesi tasfiye muamelatı
nın cereyanı hakkında tasfiyedaranm 
raporile 31 kanunuevel 1929 tarihine 
kadar olan hcsabat ve bi!Bnçonun tak 
elim ve teı.sdiki ve '""1Cvcudabn ve der
desti tesviye bulunan mesailin mufas
salan beyanı. 

Prague panayırınm yeni sarayı ge- Z - 31 kinunucvcl 929 tarihine ka-
rek büyüklüğü gerekıe tetkili.b iti· dar olan müddeti idarelerinden do
barile haddi zabnda bir harikai sanat· layı tasfiyedaranının ibrası. 
br Heyeti umuıniyeye iştirak edebil-

. mek için Jaakal otuz hisseye malik o-
Sırf beton a~me .ve camdan yapıl· lan hissedaran nihayet 18.Mart 930 

mıı mua~m hır hına olan b~ saray tarihine kadar hisse senetlerini İstan-
9 kab havı olup Çekoslavakya nın ve bulda. 
:nen1aliki ecnebiyenin en mühim mü- Osma. nlı Bankası Me k · 

taraf el ıd .. 
8

.. r ezme, 
c~se~!:ı .m an ~~ ur. u- LonUrada: 26, Throgınorton soka-

dtu~ sene yanbıilmevkkutt ıçti8maL"ı(" olma- ı ğında, Osmanlı Bankası şubesine, 
ıgı zaman e a~ı ır. .. u _sarayın 

1 
Pariste: 7, Meyerbeer sokağtnda 

lokantası,. kahvesı tera~a u.~erınde kı· ı Osmanlı Bankası şubesine, 7 Chau
~aneıı, poıta ve ~umru.k kal~e ı chat sokağında Ünyon Parisienne 
rı, Bankası, ıeyahhat ıdaresı, naklıyat Bankasına 
ac~~ası, k~ii~. salonlar~, fenni ve ·~· ı Berlind~: Belırenstr, 63 sokağında 
nalıb~l~erı ş:oksterfen sıne~ad~ı vSaraelJıa- 1 Müsyü S. Bleichroedere, 
sı utu'! as~ on °~ ""!"' ır. · Viyanada: 1, Am. Hof 6 sokağında 
ym fennı t~aısatı ~arı~ul°:de ve .!~ya- ı Oesterreichsche Creditanstalt Fuer 
nı hayret bır eserı san atbr. 16 ıla 23 Hande! und Gewerbe. 
Mart 1930 arasında cereyan edecek lsta buld h" · ti · · d" · kbah h · · n a · ısse sene erınt tev 1 
Prague ıl ar panayırını epınız edecek hı"s eda · · t d" ··hı · • 

1
• • • s ran ıçın ev ı mu etı-

Z1yaret etme ıaıruz. nin nihayeti Türkiye kanunu muci-
Bütiin tafsilat resmi mümeuili o- hince 21 Mart 930 tarihine kadar tem 

lan Galata'da Mumhane caddesinde dit edilmiştir. 
LOYD TRlESTlNO tarafından veri- / Hisse senetlerini tevdi edenlere 
lir. bir makpuz verilecek ve bu makpuz 

bilirae heyeti umumiyeye iştirak edi

ikinci ticaret nıahke-
lecektir. 

Edi.mekapıda atik Mustafapaşa mah~llesiınde ıfırın .sok~ğın- tir. 
•la üç katlı kagir, dört oda, matbah, hela, t~raça "'~ bır m~ktar Şirketi Ticariye ve Sınaiye 1 - Mumailyehten· alacak, istih· mesi ııdenı Mütekait e E t 
>ahreyi havi iı.tik 5 cediıt 7 numaralı hanenın 500 lıra na~ıt ve kak iddia edenlerin işbu haklarını ta- v y a-~ ve Maliye T. A. Şirketi rihi ilandan itibaren bir ay içinde Galata'da Küçük Rıhtım hanında d kk )C§İn bodelle 8/3/930 tarihine müsadif Cumaı>teSi günü saat 14 mahkemede iflas idare..ine müracaat- Kalkavan z?.de İbrahim Beyin 25-2- ffilll nazafl İ atine 
e temdiden lbilımüzayede ihalesi mükarrerdir. Taliplerin %7,50 Şirketi Ticariye ve Sınaiye ve Ma- la kayıt ettirmeleri ve bu bapta delil- 930 tarihinde ilanı iflasına ve 27-2- . , ·ıcsabile te.'lina.t makıbuzlarile İstanbul Milli Emlak Müdüriyeti !iye T. A. Ş. hissedaranının önümüz- lerin asıl veya .müsaddak vekiiletna- 930 tarihinde iflasın açılmasına kararı • . Zat maaşları muhasebecılı-

deki 5 Nisan 1930 tarihine müsadif ınd ~atı" komisyonuna müracaat eylemeJcri. --------- me1er suretlerinin tevdi etmeleri. verilmiştir. g en: ,. ·- cumartesi günü saat 15 te Galata'da 2 · - ~ ------ dd . d k'" - Müflise borcu olanların dahi ı - Mumaileyhten alacak ve istih 1 B' l 

Eti~~a O ası" ~ı·ıasetı'n~en•1 1 

Kara Mustafa Paşa ca esın e aın keza b.ir ay i-;inde l<endile.rin. i bi_ldir- kak iddia edenlerin iş_bu ha_k_larını ta-
1 

umum şua batça yapıl~~k 
Ovagimyan Hanının 4 üncü katında ~ek. hılafına hareket mes ulıyeti mu- rihi ilandan itibaren hır ay ıçınde malı J ta olan yoklama ve maa~ cuz-
Şirketin merkezi idaresinde vukubula d la b cak içtimaı adide hazır bulunmaları cıptır. kemede iflas idaresine müracaatla an rmın te dil muan,cıesi CU-

Üçüncü mıntaka Etibba Odası heyeti umumiyesi ? Mart rica olunur. 3 -:- Her ne suretle" olursa olsun kayıt ~ttirmeleri ve bu baptaki delil- martesi, Pazar dul ve yetimle 
n. 30 Cuma gun·· u·· saaıt 14 te D. ~r.ülıfümm. k. onfe. ra. iıs s.a1. on.unaa i~i- Ruznamei mii:ı:akerat: "!l•rmde bıılu,ndııranlarııı o mal üze- !erin asıl veya müsaddak suretlerini 1 re ve pazartesi tekautle .. 1-.,.. nnde hakları ma'ı,f1,1z ,olmak şartile tevdi eylemeleri. ı· · .. .. .. r". 

0 
-

na edeceginden bil'umum Etilbba Dış Tabıbı ve Dışçı B~lerın l - Meclisi İdare raporunun okun keza. bir ay içinde ıftb idaresi emrine 2 - Müflise borcu olanların dahi ~ak .uz~e uç gun daha temdıt e-
"!Şrifleri rica olun.!ur~·:.....--~---------------- ması. tev~ ~tmeler! ve etmezlerse cezai keza bir ay içinde kendilerini bildir- aılmıştır. 

Istan~ll-1 vı'la"' Jetı'n~ell', ~ = ~t~~::;u::ı::rnl~~;~~:s: ~csM~~;~~ ~:~::~~;~~adıkça ~·;:[ime:~:~~~). hareket cezai mes-u- ~aS•' A.ı:ı•D.•J-KZ•A•D•f•:••IJIR•A.•b•E•R•L-E:ı 
ait bilançonun kıraat ve t.asdikile Mec rucbanı haklarından mahrum olacak- Y .. • . !isi İdarenin ibrası. !ardır 3 - Muflısın mallarını her ne su- \ ~PURLARI 

d 4 - Yeniden Meclisi İdare hası 4 _:_ İlk içtima U Mart perşembe retle olursa olsun 5ııe~inde _bulundu- KARA DENi?. MU;'ffı\-

{lRlDENil sür' a1 post 
:\1untazam 'e lüks kamarah 

havi e'ektrikle mücehhez 

KEMAL vapuru 9 1\1 
PAZ'\R 

a~amı l 8deSirkeci rıhıınııııd 
har,ketle Zonguldak, lncbol 
Sir.op, Samsun, Ordu, C:ircs 

Trabzon, Ri1.e ve J lop~. 
azimet ve avde t cdecektı 

l\Jahalli müra~alt: Sirke· 
Yalık~k c.ıddesi alAlyc h 
birinci k . ıt S ıdık zade ·azı 

vapur acaııtahmıeı-i Telcfo 
lst•nhul 4240 

umı~ıı:ı!'~~~~ ......... 
SOÇETA ITAL~ 
Dl SERVIST MARlITI 

Albania vapu
ru l 2 mart 
çar~a m ba ( Bur 
gaz , \.ama , 
Köstenct, Su· 
1 i na, Kalas ve 
lbraile ) ye 
gidccktir. 

KO;'-;~TANTİNUPLİ npu 
13 Mart pe~enıhe ( :\apc 
l\fıırşilya ve Ccnova) ya gic 

c~ktir. 

lTALYı\ vapurn 18 mart. 
( Sltrnar Lev:ınt l':kspres ) o 
rab (Pire, N•ıpoli, l\lar.;ilva 
Ccnova) ya ı;" de.:ektir. · 

Tafsilat için Galatada merk 
rıhtım hanında umuınt acan 
sine müracaat . Tel: !3eyo~ 

(71 - 7?'2 'eıa Bcyo~lun 
Pcrapalas altında Natta Nas) 
nal Tlirkiş tuı'ist accı İ) 
Telefon Beyoğlu :'1599 ve 
Tokatlıyım kar~ısında beynelltlJ 
yataklı vagun &umpıınyasıu 

·rer: Beyoğlu l?ili!O ,.e yatı; 
lstanbulda ~;nım ·nunde lzm 
sokağında 8 Numarada acen 
vekiline müracaat . 

Tel. htııı b ı ~;-c 
1 

- Elaziz - Erzincan yolunun 25 + O kilomevosun a. ve intihabı ve hakkı huzurlarının tayı"nı·. saat 15 te mahkeme iflas odasında ak ranların ° mallar llz.enndekı haklar: • 
.\!urat neıhri üzerinde yeniden inşa ediJıecek ol~n. 216 metır/ o/ t~ 5 - Yeniden murakıp intihabı ve dedileceğinden alacaklıların yevm ve ~ahfu_z !,<a~ak ş_artıle.keza bı_r ayı-, ZAM VE J.Ül\S l'OSTASI 

'ltııdekı. ahşap (Pertek) kop"" rüsü 15/ 2/ 93.0 tan hinden 24, 4_ ' 930 tahsisabrun tayinL vakit ve yahut bilvekiile veya bilesale çınde _ıflas ıdarcsı emnne .tevdı. CJ'."le- in o·· n u·· M"" d aı· k b d l k hazır bulunmaları ve müflisin borclu- melerı ve etmezle~·~ cezaı mes uliyc-, usa ere emv ınden J< 
.arihine kadar 69 gün müddetle 28264 lı.ra 4d7_1 ~rll:ş e e ı eş- 6 - Ticaret kanununun 323 üncü !ar ile kefillerinin ve borcu tekeffül' te uğrayacakları gıbı .. makbul mazeret merburgaz, Sarıyer Rume}i,J 
. k 

1 
m•c.tır maddesi mucibince Meclisi idare aza dk h haki rm vapuru p · · B .ile ve kapalı zarf usulı"l,e müna asaya v.az_e .· ...... . . eden sa"ır k"ımselerin içt"ımada bulun- !eri bulunma ı ça ruc anı a - azartesı vagr, üyükderede mahfuz 

b Zde Yedı bu !arının gerek kendi ve gerekse eşhası d ah kalacakları l O Mart 

2 T 1
. 

1 
· mu··nakasa kanunu mucli ınce yu -

1 
b. mag· a hakları bulundug"u icra ve ,·fı•s an m rum · . . kantar meşe odunu 2000 k 

a 
ıp erın l ~..,Ti c;e nam arına ızzat ve bilvasıta " 93 h gttntt akşamı Slrk•cl r ht - 1 eJk"fl "ni yevmi ihale O an kanununun 214 üncü maddesi muci- 4 - İlk içtima 11-3- O tarı ıne ~ ı 1• ah A 

uk teminat mıiva~katleri e t "" en l El . . 1~ etı· na Şirketle lcrayi muameleye mezun kı- hince tebliğ makamına kaim olmak müsadif salı günü saat ıs. te ~~hke- mından hareketle (Zonguldalı:, m lut odun 593 kilo mesel 
"/4 19·30 Perşembe gu··nu·· saat on beşten ·eve azız vı "y - lınması. d d kd d ı den t mürü 30 demet fırın calısı. g ·t - üzre nan olunur. menin iflS.s o asın. aa «: 1 ecegın . oebolu, Samsun, Ordu, . ~ 
•a dairesine göndemıeleri. . . . k l" Gerek esaleten ve gerekse vekille- alacaklıların yevnu vaktı mezkilrda Ünye, Giresun, 1 rabzon ve Dize 930 Pazar günü ihale cdilır 

3 T l
. l . t n devamı mu""ddetınce ıştıra meısu ıye- ten heyeti umumiyeye iştirak edebil- Birinci Ticaret Malıkemesinden: bilesalc veya bilvekile hazır bulunma " .. 

a 
ıp er ınşaa ı k · · hi d ı· k · · k b ıuıa ·ı iskelelerine azimet uzre müzayedeye va·,olunm . - · .

1 
ekl · me ıçın sse aranın aa al 20 his- Müflis Mehmet Emin Efendiye !arı, ve müflisın şır et orc n ı e 1 ve avdet ~ 

le heraber lbir fen memuru bulundura ~ı .ec en. ld _ seye malik olmaları ve hisse seneda- ait olup EQlinönünde Ayniye hanm- kefillerinin ve borcu tekeffül eden edecektir. tıır. Taliplerin Beş.ikta orm 
. 4 - Müddeti inşaat tarihi ihaleden ıtıbaren dokuz ay 0 u tını nihayet "26 Mart 1930 tarihine da İştokel ardiyesinde mevcut anason sair kimselerin içtimada bulunmağa Tafsilat için Sirkecide Mes ınuamelilt memurluğuna ve) 
· u kadar Şirketin merkezi idaresine tev- !arın 12 Mart çar .. mba günü saat hakları bulundug"u icra ve iflas kanu- mi mezku'rde Beyog"·Iu kayn 

~~--'-· ~ _ ı:i'urolrı lrPdi,,PlPrİlf' daha fazla malUm_at .a~~ak_!s_~~~~en- di etmeleri icap eder. 10,30 da mahalli ;;;ez!dirda bilmüza- nunun 214 üncü !lladdesi mucibince a!~tr~:=~t~~:::~ı~n~f:ı~t:~•,fıı~~: kamlrğında ihale koınisyom ~-'-~~~~~~~...l'tıı...:li.lii.JJlal'a.....J.lU>d.e..sat:ılaıca.ltı.ilaıı...ıılı.uı.ı.ıt.~~~_;Liı:lılii~-~·~'j·~·Yı.2liluin~"~r~. --~--_JJ.i:lliliiiililiıİıliİİİİlliiİiiı:iİlilli!!lııCıil~~~~~~lliİriı]il~a~n~oi!!lu~n~t~ır~.~ 
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BtN SÖZ 
BİR RESiM 

\'ez'.1 ·i'er e 

~!R~TTitlM 
M~~iKI ~AL~N~NDA 
l lcr cumJ ıı;uııu ıı;ıindliz 
ıcrayı ah , cd ccktir 

B~KTEf<IVüLOK --· 
Dr. IHSAN SA 1 

8akterivoloji laboratuvarı 
Pek dakik kan tahlllatı 
(Vaııerman Jcamııııı kllrey• 

vııt tadadı, tifo ve ısıtma 

hastalıkları teşhisi , idrar, 
balıam, cerahat tablllatı, ÜI· 
ıra mlkroskopl ile frengi ta· 
barrisl ve sUtnlne muayenesi 

Dl\ anvolunda cııltan \ılahmuı 

t rbesı No. 189 Tlefnn Is. 981 

Kerem ile Aslı 
Bu kere gayet iti

nah ve pek nefis bir 
surette İkbal Kitap
hanesi tarafından tab
ediliyor. Bir kaç gü
ne kadar çıkacakhr. 

, ... _....,.... 

AEG r~ıK 111111 [l[Ktııı u~ıfrl ~ı~ıııuı 
l!!!ıT~NBUb 

Arseno 

SPOR 
Hayattaa &rvkalaıak •e dal•a GI• 

fCh,.tihhaUı V(' raat buhınnıak Aıabı 
kuvvetten dö$firme:nck.Jr 1116mkiin.• • 
dilr. Sihhatiniıf mubafa111, ıini,... 

lrrinizı t .. kv: yr faaliyl"'U• 
nisi lczyit u;ıa lt0ç6kler 
Vt büyükltr t.ralından 
m6kcmmtl bir kuvvet 
ilacı olar•k ta•&lan 

rratos 
kullanınız. 

Hc:reczantdt bulunur. 

•n:n.Ze ~'.n ol ~ak isteı r. :sin!z1~::::: .. ::• 
Müjdeli ilanımı okuyunuz! 

Tayyare plvango bllotlerini hiç bir fark almak ızın deamlı takdim .e terim. Bu suretle be~ buçuk Ura ile bir çok isaheılerle şohreı kazanı 

( IS4BET ) gişemden alu kcşideyi oynamış olursunuz. 

Yenlpostahana civarında Aksaraylılar hanı 
.... altında No 18 ( iSABET GiŞESi) ~Il 

.VALS N!~! ~M~~A 
A•- J•-•l•rl•d•• ••ol (bir •• ya iki) ~•p olındı•t• : 

KARACIGERI. MlüEYI ve BAGIRSAKl.ARI TF.MIZl.F.R 
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KRUPP 
BIÇAK, ÇAT AL 
ve KAŞIK lakııu!ar1 nı 
Her verde nuısirren 

·İsteyiniz 1 
Allm•tl farlll:aları: 

Birinci derece 

•'@ Alpaka 

® 
ARTHUR KRUPP S. A. 

R N Do R F (Avu<turya) 

amele birlitinin (Klimli) maden 

Tırıı bıçaklarının tn iyisi En 

SUPLEKS 
Markalısıdır. Her yerde satılır. 

•••••••••••••••••••••••••••• 

CUMA 
7 MAR1' 930 

Beykozda Mahmut Şevket Paşa köyünde ağaç bayramı y 
1 pr~~ş, bütün köy balkı ve me~tep talebni merasime iştirak et
mıştır. 

(~ok 
~ 

Daktilo 
af'<' 1 r· 
aranıyor 

Ankarada büyUk bir :r.üesıeıe için 
Türkçeye ve Almancaya mükemme
len vakıf hir d ktilo hannna ihtiyaç 
vardır. Tiirk tabiiyeti olmak f8rltır. 
Tafsil;.ı ve ımtihan olmak u re Ga· 
!atada Bahtiyar hanında AEC El k· 
trik şirketi umumiyeıine müracaat. 

Dr. A. KUTIEL 

Bu ~nı~kk?.le ~ur~nıı, l 
Yarınki Cumartesi günü 

arzunuz Hçhile btifadc etmiş olur,unıı7. ~u ~artla ki: 
lleyop;lunda hııkl:ll addcsinde Metle z p t•ha esi 

karşı ıııd1 148 numtro ı 

BlZlR ~El~S~~YlK 
ıicreıthancsini ilk ziyaret edecekler arasında bı !unmuş olı sın11. 

Zira: Yaptıöı kat'ı llkldaayonda 

b!~~i~;~oklı~ı~erm?~~~~ı~!ı~aAe!de!!,~~:,~.~ r l 
Ayni zamandı: salon ve yemek odaları lçlh zengin ve munıchıp 
mobllyeler ile her cins broıız karyolalın gayet ıenz 1 ılı flaıl ırla 

satılıyı;r. O halde bu mfisıesna fmatı kaçırm1Vın. 

><X><><X><>=X><><><><Oxx:x><:xx:><>=::x:x:xx• 

ıf, --~ ~ 
Avuıturya fabrikaları hezaran aandaliyeleri umumi satıı deposu: Is· 

tanbul Katırcıoğlu hanında birinci katta 30 numeroda JOZ. N.ACIMAN 
telefon lıtanbul 2409 Hamit; ayni depoda envai çetit perde veduşemelık 
kadife harevefantazi kuma12lar, mütenevvi iıtur, perde miıter, tül, keten 
perde, örtüler; marokenderileri, pir:nç kornit masif pirinç ve lake ka·:yola· 
far ve çocuk karyolalan fabrika fiatına toptan ve perakende satılmaktadır. 
Fiat maktudur. 

8. el BÜYÜK 

TIJJIRE PIYIN~ll~ 
2 .el keşide : il ı\\arttadır. 

Büyük ikramiye 

35.000 Liradır 
Ayrıca 15,000 10,000 liralık 
ikramiyeler ve 10,000 liralık 

bir mükafat 
Bu tertipte Kazanen numaralar 

tekrar dolaba konulmaz 

Mes'ul Müdür: Bürk"1tm.ia 


