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HUSHASI 5 KURUŞTUR 

- ~ n osll et:Jenly"r? 
1- Büyük harbe na•ıl girdik' r 
2- Harici ve Soo h•" ı:· - 4 ııQcll sahih de: 
3- DDnkU bo'ı maçları. ~ ı Burün 

" 3 cllnll sahifede ~ 2 - Felek, ballanın yazı>ı 
ı- Bankatar konsorslyoma 3 - Sıhhi bahlsler 

hakkındaki proj' ~ 4 - Hlk!ye, Rom>0 . -
a~,·:~:~::~:~:= Fı-rka grupu bu hafta içinde toplanıyor. t 
~1~f~~~~~g Bankası hakkındaki layiha müzakere edil cektir 
!lir memlekette kanunun, her \ 

1 §eyden üstün ve her kuvvetten D , J... 
llyade hakim olması, hadi~el\!- ı J ır « a grup u Yavuz .. Etin ucuzlaması 

bekleniyor 
ıl rin, hayatın zaruretlerinden doğ 1 loınlanıyor 

nıuş bir şeydir. Beşiriyet tarihi- y 
nln cereyanı da böyle değilmi
dir: Muhtelif devirlerde hüküm 
darın nüfuzu, efkarı umumiye-
ilin tesiratI, kanunların kuvveti 
tı_ıuhitte hakimiyetlerini hisset
tırmişlerdir. Beşeriyet asırlarca 
hükümdar nüfuzunun keyfi ve 
gayri mantıki tesirlerine uydu. 
nu devirlerde artık fertlerin 
hak ve hurriyetleri mevzuu bah 
~olamazdı. Bütiin kudretlerin, 
Salahiyetlerin membaı layuhti 
ve ilahi ıradelerden mülhem o
lan mukaddes hükümdarın şah
sında idi! Bu batıl teliikki fikir
lerin inkişaf bulduğu insanların 
s~ref ve kıymeti bilindiği bu de
Vırde elbette yürüyemezdi. Ger 
Çek, şimdi yaşayan hükümdar

.Mal.ye vekili Soraçolflu Şükrll Bey 

Fazla faiz meselesi 

Devlet Bankas• teşkili 
hakkı11dakt 

layiha müzakere edilecek 

ANKARA, 7. (Telefonla) 
- Bu hafta içinde Fırka gru 
pu içtimaa davet edilerek 
Devlet Bankasının teşkili 
hakkındaki layiha müzakere 
edLec:!ktir. 

Bu münasebetle İsmet Pş . 
Hz. izahat verecek ve mütea 
kıben layiha Meclisr takdim 
edilerek müstacelen müza
keresi talep edilecektir. 

lar aşağı yukarı her memleket- Mecıı·s 
te birer gölgeden ibarettirler. riyasetine mühim bir T. Rüştil Bey 

Milletin iradesinden mül
heın olan kanunlar, hükümdar
~ için esaslı hiç bir hak ve sa
lahiyet tannnıyor. Hükümdar
~rın hakimiyet ve nüfuzları ta
tıhe gömüldü. Şimdi her taraf
ta "efkarı umumiye" denilen 
kuvvetin hakimiyet ve tesirin -
den sık sık bahsolunuyor. 

Acaba bn kudret ve hakimi
Yetin hududu, şümulü nedir? 
\r akıa hiç bir memleket• efka :r ıımumıyenin tesir ve nüfuzu 
1hınaı edilemez. Fakat her mem 
lekette efkan umumiye sık sık 
tebeddüllere maruzdur. Her ye
ni hadise efkarı wnwniyeye ye
ni bir istikamet, yeni bir cere
Yan veriyor. 

Devlet idaresi böyle her an 
değişen bir amilin tesiri altında 
Yürüyebilir mi? Devlet idaresi
nin esaslan mutlaka günün h.1-
diseleri, hükümleri dcğişmiyen 
esaslara istinat etmeuclır. bu 
Sabit esaslar, ancak kanunlarla 
kurulabilir. Gerçek bugünkü in
sanların cemiyet hayatında va
tandaş olarak istedikleri adalet, 
hak ve müsavat prensipleri an
tak kanunlarla teeyyüt eder. 
l\.ıodem idarelerin ruhu burada
dır. 

Kanunla mukayyet olmamak 
arzusu, hiç bir zaman medeni 
bir insanda yer bulmaz. Böyle 
hir dilek, ancak vahşilerde sezi
lir. Devletin ve cemiyetin umu
llıi hayatı ancak kanun ve ni
tamlarla teessüs eder. Böylece 
kanun ve nizama uymak isteme 
l'en cemiyetlerin es.ısen mevcu
diyetleri kabul olunamaz. 

Bir memlekette kanunun 
kudreti her kuvvetten üstün tu
tulduğu gün o memleket mad
deten ve manen kurtulmuş sa
l'Ilır. Medeniliğin bir işareti de 
kanun hürmetinin ceza korku
sundan değil, yürekten ve s~i
ını dilekten doğmasıdır. Cum
hUriyet idaresinin Türkiyede 
kanunu her şeyin üstünde tut-

ı llıasınm, kanunu hakim kılmak 
·için bu kadar hassas bulunması
llın hikmetini bunda aramalı-

dtr. 
Siirt meb'usu 
MAHMUT --.;;.·--· .. ·-----

lngiliz sefiri 
İngiliz sefiri Sir Cyeorge Cla 

rek bugün mezunen Londrya 
hareket edecektir. 

takrir verildi 

Hükumet fazla faiz alınmasının 
önüne geçecek .. 

ANKARA, 7. (Telefonla) - İki meb'us geçenlerde mecllıı 
riya6etine bir takrir vererek gerek ticaret filıeminde gerek eşhas 
arasında yüzde 9 dan. fazla faiz alınıp alın_amıya~ğ_ını ~e ~1!
giln:ki para teheddüdiı karşısında Hlildlımetın ne dilşündütfuıil 
Başvekaletten sormuştur. Bu takrir haldtmda alAkadar devairln 
mütalaaları olmacaktır. 

Elan meri olan müra'baıha nizamnamesi faizi nizamt olarak; 
yüzde dokıuzu teııbit ettiği halde memlekette faiztıı çok faıh_it 
bir raddeyi bulması Hükiirneti lbu işi •kökünden halletmek içın 
bir kanun hazırlamağa sevketmiştir. 

Borçlar kanununa göre ... 
Diğer taraftan borçlar kanunu da - iki tanrl hilifma m!)ka

vele yapmamışlarsa - yüroe 5 ten fazla faiz mrktan alamrya- 1 

cağı hükmünıü vazetmiştir. Yeni layiha l>İ;İtün mübayeneti iza-' 
le, ve mürabahacılığı şiddetle menedecek_tır. . 

Ayni mesele etrafında evvelce Teımyız mahkemesı tarafın
dan verilen karar sureti de istenmiştir. 

Etıbba odası 
kongresini 

Yerli ilaçlar 
meselesi 

Hakkı huzur kim
lere verilecek 

dün ilk 
aktetti 

Harlclge vekili 
buglin 

Ankaraya gidiyor 

Tevfik RUıta &gln 31hhatl 
lglllfle 110% tutmuştur 

Ttv jik Rüşt O Bıy 

Grip neticesinde husule ge
len sinozitten müztarip bulu
nar. Hariciye Vokili Tevfik 
Rüştü Bey, hastalığın tevlit et
tiği iltihaıbm tesirile vukubu
lan sancı yüztinden evvelki ge 
cey: uykusuz geçirmiştir. 

Diln sabah doktorlar tarafın
dan yapılan müdavaıtla iyileşen 
Vekil Bey uyuyabilm~ ve ak
şama kadar istirahat ederek 
hiç bir ziyaret kabul etmemiş
tir. 

Bu istirahatı mUtlıika dola
yisile dün kendilerini göremi
yerek otele kart dö vizit'lerini 
birırkan zevat meyanında İs
veç sefiri M. Vallenberıg, İspa
nya sefiri M. Don Jı:ıan Ser
vert ve Dr. Mazhar Osman Bey 
de bulunmaktadır. 

· t d · ı a Vekil Bey de ziyaretçilere 
Haysıye ıvanı azas n kart dö vizit göndermek sure-

heşcr lira tile mukabelede bulunmuştur. 
idare hevetİne aylık Tevfik Salim Paşa Başvokil İsmet Paşa Hazret-

• . . lerl Tevfik Rüştü Beyin ahvali 
Etıbba odasının ilk kongresi ı Ya_ıı;ıız haysıyet dıv~nı ve sıhhi·yesile çok yakından alaka 

dün Darülfünun konferans salo- heyetı ıdare azalarına verı~~cek dar olarak telefonla sıhhi vazl
nunda Tevfik Salim paşanın ri- hakkı huzburb~zun bodiy~uN~una- yetini somıuşlardır. 

t . d to landı Evvela me- kaşaya se e ıyet ver . ızam-
yase ın e P · "b" ·ıı·b ·ı . k du Bunda bazı name mucı ınce esas ı an e Bugün hareket 
saı raporu o un · . hilafı hakkı huzur kabul edilmiş oldu-
doktorların memnunıye~ 

1 
- ğ d yalnız miktarı itirazla- Tevfik Rüştü Bey rahatsız-

ptılkl f la reklam arın un an 1 - · · ld "'-· na ya arı az d 1 çıyordu Haysiyet diva- ıgı geçırmış o Uı;unu ve bu-
önüne geçildiği_, d?~t arka a~ ra ho d~i zatind~ iki zatten mü- günkü elkspresle Ankaraya av
arasn:ıda çıkan ~-htıla~ın. haysı- nıkka olmakla beraber nizam- det edeceğini bildirmiştir. 
yet dıvanının dort ıçtımaında re ep . . .. 
h 

11 d"ld·-· 1 d hrimi name mucıbınce heyetı ıdare ~- Mübadele komisyonu azası 
a e ı ıg_ı, geçen. e~ eşe ile birlikte içtimaı lazım gel- . . 

ze gelen bır ecnebının bazı has zas b ti d d' di Vekil Beyle birhkte muhtelit 
1 b ktr" h staları mekte ve u sure e a e ı ye - .. 

talık ara • a gmı ve a . _. - b li - olmaktadır. İlk yapılan mübadele kaınısıyonundaki 
nı oturdugu ~t-~lde. kabul ettıgı- ye ~ :a siyet divanı azalarına B~şmurahhas~ız Tevfik Ka
ni ilan etmesı uzerıne od<~nın b~ tek~ ·rı?a için onar lira verilme mı! Bey ve bıtaraf delegeler 

Daylnler vekilleri işle alakadar ol.arak sıhhıxe .. mü t:e~ıi:ı:ezindeidi. de bugün saat on dokuzda An-

d
. diri yeti vasıtasıle b~~n ?nune sı karaya hareket edeceklerdir. 

ne Vakit gİ l"}'Or geçildiği oda merkezı ıttıhaz e- Kimlerden almalı . . i' H • . okT · . .. 1 dıilmek ü~re bir bina aranr!mak_ . b 1 b k d ancı~e.v. ı .. ımn sımb uz ere 
Ankarada harici borçlar mese- • d h r .. retlerinin Azadan azı arı unun mu - a ar tesınnı gosteren umun-

le~i hakıkında vaki olacak te- ta oldugu, u u ıye uctahtı kara vafık olduğunu ve fakat bu pa- daki iltihap li.zırngelen sondaj 
ltıasların bir •kaç gün talik e- mukas~a!en .~ın;.~sıordu. ranrn haysiyet divanını içtımaa ile izale edildiği ve sinozitin 
dilmesi üzerine, şehrimizde bu ra alın ıgı zı re 1 ıy . sebebiyet verenlerden tahsil e- önüne geçecek tedabir alındığı 
ltınan Düyunuumumiye mümes Bütçenin müzakeresı dilmesini peri sürd~ler ise de ic;i~ artık seyahate maı;ıi ka~ 
&\ileri M. Vaytilel\,:. Declozi mad buna imkan olmadıgı anlaşıldı. dıgı anlaşılmıştır. Vekıl Bey, ıl 
eres şimdilik Ankaraya hare Me~ai rap.'?rundan so~:: hey- Bazı zevat ise Etıb~ odası büt- ~haba srebe~.iyet .v~ren inhirafı 
ketıerini tehir etmişlerdir. d~ halınd~ bu~çe ok~ earze- çesi 13 bin lira oldugu h~lde ~zale etmek .. u~e i:kı _ay sonra 

Mümessillerin yarın Anka- etı umumıyenın ~~~- ın vatlı masrafı 10 bin lira bulundugunu ıcap eden kuçuk amelıyatı yap 
raya hareketlıeri muhtemel gö- dildi. Bütçenin bu~. me (Mabadı üçüncü eahifede) tıracaktır. 
rttlmektedir. bila itiraz kabul edı 1

• 

Ziyaretin 
iadesi --

i Yavuz mayıs nlha·-. 

1 

yetinde 
Maltaya gidecek 

f 
.. , 

.. 

Mezbahada sıklet üzerınden 
resim alınırsa ... 

Kllçük koyunlar için daha az para 
ver lecek, et fiati de düşecektir. 

Mezbaha resminin, ağırlık tine göre tarhohınmasını muva 
nazarı dikkate alınmıyarak her fık görmüştür. 
hayvandan ay:li miktarda ciba- A k b t tb'k' sasl 

d .1 . k" .. k k la nca unun a . ı, e 
yet e ı mesı uçu oyun r- t k"l' ··t , kk f ldug-u i-
d d . - 1 . . b 1 kk eş ı ata mu e' a ı o an, ıger erme nıs et e o a . 1 "km ı dıldik 

· b b" · l' k d f la çın satış sa onu ı a e 
t 
aşına ır mıs ı a ar az re- k d fil karı · · b · · · 1 ten sonra uvve en e çı -
sım ısa et etmesını mucıp o - 1 b'J k · 
maktadır. a ı ece tır. 

Siklete göre Bu suretle büyük hayvanlar 

M bah ··d· · tı" tı·. dan daha fazla ve küc;üklerder 
ez a mu ınye , yap gı . . d"k' d · ı a d 

tk"kat tı" · d · ta 1 ıse şım ı ın en az resım a ın or 
ı te ı ne cesın e resmın r-
; tı usulü ile her hayvanın sikle- (Mabadı üçüncü sahifede) nış 

rÖ. , 

Yavuz havuzdan çıkorktn Fransafeyezanıkorkunç~ 
bir afet halini aldı .. ta 

Kuvvetle söylendiğine r: 
zaran tamiri bitmiş ve tecrübe
leri yapılmış olan Yavuz, İngi
filosunun geçen sonbaharda 
memleketimize olan ziyaretini 
iade etmek üzre, mayis nihaye
tinde Maltaya gidecektir. 

500 kişi öldü ve 1500 ev yıkıldı. :; 

Deniz mlifteşan Mehmet Ali 
Beyin de "Yavuz" la beraber 
Maltaya gitmesi ihtimali var
dır. "Yavuz'' a aynca iki torpi
tomuz da refakat edecektir. 

Yunandonanması 
manevralara 

basladı 

M. Venizelos bunun 
mut~t şeylerden 
olduğunu söylüyor 
ATİNA, 7. (Ancık.) - Girit 

ve Saııtorini adalarında hafifçe 
zelze!e olmuştur. 

ATİI~A. 7. (Anek.) - Yu
nan donanmasının !iı!Gbaohar ma 1 
nevralarma bugün başlandı. 

Hasarat mikdarı 
bir milyara baliğ olmtıştur .. 

m 
edi 
ua 
1 J 

.t 

M. Venizelos ile Yunan hti
kil·ınet ve bahriye erkanının ra
kip oldukları Averof zıhl!oı Pi
reye bir hücum talimi yıapmış-

tır. PARİS, 7. A. A. - Fransa-
Hafif müdafaa filosu olan nm cenubu garbi.sindeki feye

toııpidolar, tahtelbahirler ve : zanlarda 12 departmnan müte
tayyareler Averof'a hücum ~- i essir olmll§ bir milyar hasar vu 
derek sözde batırmak teş-ebbu- koo gelmiş 500 kişi ölmüştür. 

11 
400 ölü bulunmuştur. 1500 eıl,ü 
yrk~ı~ ~ya yıkılacak hall.e 
gelmıştır. ;~r 

sünde bulurunuşlardır. TULUS 7_ A. A. _ Sular 
Biiıtün ~ün s.abahtan akşam.a çekilmektedir. Moissac mınta· 

kadar tal;mlerı seyreden Vem- Iıoasında geniş bir sahada hayat 
~elos n_~tıced~n. memnun oldu- tan eser yoktur. Şimdiye kadar 
gunu soyleımıştıır. 

ltilal olurken 

Yunan Baııvekili, Türk-Yu
nan itilafının im:ı:ası mevzuu 
ba.hsolduğu şu sıralarda böyle 
manevraların sui tefehhümü 
mucip olup olmıyacağım soran 
gazetecilere: 

- "Böyle bir şer~ ihtimal 
vermiyorum. Çüııkü ortada sui 
tefehıhüme meydan verecek bir 
vaziyet yoktnr. Yapılan bahri 
manevralar her sene icrası mu
tat ola ntalimlel'den i;barettir." 
demiştir. 

Maarif vekili 
Maarif Vekili Cemal Hüsnü 

Bey dün Perapalas otelinde is
tirahat etmiştir. 

Cemal Hüsnü Beyin bugün 
bazı maarif müessesatını ziya
ret etmesi ve yarın Ankaraya 
h:ıreketi muhtemeldir. 

.Anketimiz 
Herkesi alakadar edecek 

bir mevzu .. 
61 Mllllyet,, in aile hayatına temaı eden bir me91\1 

etrafında yapmağa hazırlandığı anketi bekleyiııW 

Suallerimiz bütün münevver Türk 
kadınlığına tevcih edilmittir. 

AnkeHn kadınlar iJlemlnd• oldaP lıtld•r erkekl•f' 
muhitinde de lezzetle taltlP edllecelt ısfluılan 
olacaktır. 

Birhaç giln bekleglnl~ 

le 

·a 
il 
ır 

t 
al 



Terclıne ve lkttbaı hakkı nıabruxdar 

- 12 -

Almanya ile 
ittifakımızın tarihi 

Almanların fikrince Türkiye intizar 
vaziyetinde 

kalmaktan başka bir .,ey yapamaz. 

-, 

HARiÇTEN .ALJ)J(;JMJZ HABERLER 

KıraJın 
vaziyeti 

Esbak başvekil ne
ler söylüyor 
----

Nutuk büyük 
tesir bıraktı 

----
bir 

Fransa da 

Afetin 
vahameti 

Hükumet yardını 
ediyor 
-·-

Reisicümhur felvket 
sahasına gidiyor 

FARİS, 6. A. A. - Son fe
yezanlaroan müteessir olan a-

M adritten yaZilıyor: - Es- haliye hükumetçe yapılacak 
b kb kils h G . 'cuı /f rcı;e ı.zr Ncıı; LJ,• 

a aşve ac ez uerra ırat muavenet hakkında meclisi me 
ettiği son bir nutku ıle butun A l k b'u:ı:mda vuku bulan istizaha ce 
İspanyada büyük bir tesir uyan fOaVUİ U vaben başvekil M. Tardieu hü-
dırmıştır. • kabinesi kfımettin 30 milyon tahsisat ta 

Şimdiye kadar kendisini lep ettiğini fakat fel5.kctin va-
hükümdarlık mevkiine sadık teşekk ··ı etti ha:net ve azam!ti karşısında 
bir adam diye söyliyen esbak bu kredinin so milyona iblağ 
başvekil artık buna mahal olma -· -. • - edildiğini söylemiş ve daha tah 
<lığını söylemiş ve kıra! Alfon- 5 ;s<.'.t talep edeceğini iHive et-
so'ya artık merbut olamıyaca- TİRAN, 6. A. A. - Yeni miştir. Bundan sonra başvekil 

( 

Türk- Yunan ticaret muahede 
ATİNA, 7. (Anek.) - Türk - Yunan ticaret 

müzakeratı için Atinada istihzarata başlanmıştır. muah1i 

Kaınhiyo taliınatnaıı1esiıı i 11 tal b 
İZMİR, 7. A. A. - Kambiyo kararnamesinin tatb~kin~ Ş 

şlanmıştır. Dünden itibaren Defterdarlığa müteaddit iht:• 
listesinin tastiki için müracaatlar vukubulmuştur. 'ı 

Müdafaa vekili Ankarada 
İZMİR, 7. A. A. - Milli Müdafaa Ve:O:ili Abdülhalik 

bugünkü trenle Afyon tarikile Ankaraya hareket etnıi-ştir. 

Millet nıekteplerinde 
İZMİR, 7. A. A. - Millet mektepleri irntehanların 

Martta baslanacaktır. 

B 

• 1 r-:..ıA•••••~ii-•:••••ıQ:·~O 
Dünkü boks müsabaka-ıı: 

ların!n neticesi' ar 
ğını il~:'e ~tmiştir. Prim~ d~ Ri- k~bi~e M. Pandelli Evangeli- felal·et hakkında lıiikfı.:netin 

J vera ~uşttikten sonra ıktıdar n_ın rıyasetinde teşo!<kül etmiş- aldığı h"'Jerleri meclise hildlr-
\mev~~ı.ne ceneral B~rengu~r tır. Rauf Bey Fiço hariciye ne- is ve reisicümhurun yarın fe- ·- - - m 
Jgeldıgı zaman ortada ıkı vazı- zareti ile vekaleten dahiliye ezan sahasına gideceğini ve F. 1\tJarten, l\ıluladoviçi de dövdü ~k v 

BIJ11ük h•rpte Jeneral Makenzenin Ist.ın!Julu 
zl11aretl eanasında alına11 bir resmi 

yet vardı: nezaretini deruhte eyleımi~tir. kendisinin müşarünileyhe refa lang 
l - Matbuata serbesti verip --·-· !ket eyliyeceğini iliive etmiştir. --- tine 

yeni intihabat yaptırmak; 2 - Fransız boksör çok hesaplı bir oyunla ha ha 
Primo dö Rivera zamanında tah _Roman yada TEESSÜR İZHARI yo 

~ rnını sekizinci ravntta abandone ettı"rdı' k b dit edilmiş olan hürriyetleri ted FARİS, 7 A.A. - İngiliz se-
'Sadrazam masanın üzerin- !ya ve ittifakı müsellese meylet ricen iade etmek. Yeni başvekil Kabinede tadilat firi Fransanın cenubu garbisin --• ıoıo • • 

ın bir kağıt alıp okumağa melerinin kuvvetle muhtemel bu ikinci tarzı kabul etti. O- de vukua gelen müthiş fetaket- F b k .. F k" M d . . . E /~ 
---.şlıyor. O zamana kadar itti- bulunuduğunu haber vermiş nun için İspanyada henüz dik- BÜ 1 d 1 .1 M B · d' t ransız o sor ran ı ar- ovıç maçına gelmıştı. v. 

k üza.k. · d h b · 1 1 K B ht ld b KREŞ, 7· A. A. - M. er 0 ayısı e · rıan a ees- ten ·ıe Muladovı·ç maçı du··n Be Fr k" M 1 d · n' m ~resın en a en o - , • ont . ere o u ?.1a· tatörlük bitmemiştir deniyor. l . . ..b . b" kt ı - an ı, sonra u a ovıç ıtnrl 
on Tıy~ _M:Uıye nazın .!'-lmany~ lı~mat_ı verdıkten • sonra Tur- Berenguer kabinesinin ahiren Mirto, müstafi M. Junian'm ye- ~~d~r~~~Ts~ir~yyın ır me up yoğlunda Mulen Ruj salonunda çKıktıl~. Orta hakemi l'A

1
dü. ve 

üğtine bır ~~f~lmame ~usveddesı kıyeııın rnerkezı devletlere içtimaı yapılmış ve Sanchez rine adliye nazırlığına tayin e- yapıldı. am~~- Maç a~tı onsluk e ıv B 
~ gnl_edıgım zanne~ıyor; fakat i1!ihakına teşelı~üs . cd . Guerra'nın nutku tetkik edilmiş dilmiştir, M. Voicu Nitzesco SULAR ÇEKİLİOR Maçlara saat on dört buçuk- !erle ucer dakıkadan on ravııfli 

umı 11.kikatte Osmanlı ımperatorlu- run bu aralık mımasıp olup o- tir. eticede asayis ve hükumet keza müstafi M. Vlad'ıin yeri- MONTAUBAN, 7. A.A. - ta başlandı. Büyük maça takad Birinci ravnt: - İkisi deha 
an bitnun mukadderatını Alman- lamıyacağı hakkında mütaı"• ··vetinin temamile muhafaza ne ticaret neıaretine tayin o- Sular çekildikçe naşlar ve hara- d~1:1 eden müsabakaların neta- mını tartmakla meşgul. Fr 
en çtillın akıbetine bağlıyan mu- mı soruyor. Cevaben dedim k,. \ . .lrnesine karar verilmiştir. lunmuştur. M. Mirto dan mün- ~eler meydan~ çı~maktadır. Bo yıcı şudur: . sız kapalı ve eskivli tarzile :M 
ten <ıedesi yarım saat evvel be- İstanbul sefirimizin de (yani hal kalan dahiliye müsteşarlı- gulanlardan şımdıye kadar yal- Maks-Mıhal ladoviç'in zaif noktalannı 

luğunnci Mehmet _namına Sadraza- Wangenheim'm) iştirak ettiği ğına meb'uslardan M. Angeles- nız 15 kişinin hüviyeti tesbit e- İk" dak"k d d .. t t- yor. 
erce ı tarafından ımzalanrnış ve Al zati mütaleama göre Türkiye- ı co tayin olunmuştur. dilmiştir. 1 k bışer .. ~ ~ an M°rk ravn 
ığrnı anya sefirine gönderilmiş bıı- nin askeri vaziyeti gayet fena- ! Sular tedricen cekilmekte ve h~sab~l;n~:=a~d~yıMa~s 6 ~tJ'~ı .. İkinc! ra.:onr-. Fra'lc5ı~?. ö 
ince ,nuyor. dır. Şimdilik ancak gayri faal 1 25 santimetre kal;nlığında bir çalışması ve sık ~aç yapması n:ı.utea~~l~ or ~ g<;>r~re k o~ n 
esindı Sadrazamın yanında bulunan bir amil gibi telakki nlunabilir. çamur tabakası bırakmaktadır. sayesinde günden gu··ne terakki ş1 u:ı;o:bı,1 uda hovı1ç_ın.afçdı Y ıt 
hatırl~zırlar arasında bu muahede Rusya aleyhinde tecavüz! bir Yeniden nümayişler , . erını u up er a ıstı a e h 

itz akkmda görüşülürken herçi harekete muktedir değildir.Ken Çıkarılan ceset edıyor. yor. Ravndun sonuna do«ru h ka 
un i!ıdabat ittifak taraftarı olan- disine bizim zümreye iltihal. SEVİLLE, 6. A. A. - Nü- MONTOBAN, 7. A. A. - Andon - Rupen mini iplere sıkıştırarak sağ kt\rl 
sonr;rın muahede lehindeki mu- teklif edersek o <la bir takım mayiş yapaı;ı_ ıbi.rçok amele alay Şimd~'ü :1alde feyezanın tevlit Dört ravntluk müs3bakayı şelerini kullanmağa muvaff~ 

rdur. tkemeleri bu şekilde tebellür şeyler istiyecektir. Halbuki hal.inde hükuwet dairesine git- ettiği tehlike geçmiştir. Yıkı- sayı hesabile Andon kazandı. oldu. 
-yor: mesela Rusyanın Ennenistan mişlerdir. v'ıı!i ile belediye rei- lan evlerin enkazı temizlenmek Her iki boksörün de daha fazla Ü .. .. B' k kcı 

....:. •. - Eğer harp tehlikesinden cihe.tind~n J;ıir ~aa~nızuna kar- si amele taril-fından gönderilen tedir. Bu sabah, beşinci bir ce- açık elle dövüşmeleri maçın zev çuncu ravnt - ır ora aiu 
vel böyle bir ittifak teklif 0 _ şı bı_z Turkiyeyı m._udafaa ede- bir heyeti ~abu! etmişlerdir, set daha bulunmu tur. Monto- ksizliğini mucip oluyordu. dan so~ra Fransızı~ ~ene 5 

Z b d 20 k d ··1·· l.ı kroşesı kontraya duştu. Ha 
.~ ı~aydı kabul etmekte tered- meyız .. ~a gore u vazı- Niımayişler sükun içinde cere- ban crvarın a a ar o u u- Nazaret _ Cevat f k b ır . yt 
·.t" .r ıniydik? Ve madem ki yette Türkıye devletler arasın. yan etmiştir. \unduğu bildiriliyor. sonne, a a~ .e ı etmıyor 

d · · · · d k 1 Ce at gu·· el ve hasmını şaşır derhal kendını topluyor. Bu s 
aman tereucliit etmiyecektik ~ ıntızar vazıyetın e . a ara~~ v z - M 

l.tndi kabulde de beis yoktur! nıhayet muvaffakıyet ıhraz c- G •• •• • • / tan eskivler yapmasına rağmen retle bütün maç esnasında • t 
decek en kuvvetli zümreye orunmıuen canı e bu vaziyetlerden İstifade etme- ladoviç'in bu kIBa ve yegaıt 

"' • * iltihak etmekten başka bir şeyi sini bilmiyor. Neticede daha ha !hakimiyeti bir iz bırakmada 
T Şimdi Almanya ile ittifakı. yapamaz. Romanya ve Bulgaris kim dövüşen Nazaret, bu dört geçiyor. 
ızın nasıl vücude geldiğini bir tan zümremize iltihak ederler- M. Bertı•gtr ravntluk maçta sayı hesabile Dördüncü ravnt - Başl~e 
, Alman vesikalarında tetkik se bunun Türkiyenin hattı ha- Mtbuata eskiden konmuş olan /(an içen galip geldi. . başlamaz Fransız gene sağ ~rari 
elim: reketi üzerinde tesir gösterece- sansür devam edecektir. aYlnız Panayot - Nesım şeyi yerleştirdi. Artık daha ısaed 
Esasen de bizde ıne2ktır itti- ği şüphesizdir.". tevsl. edilmesi muhtemeldir. hagd Uf Çok zevksiz bir cereyan ta- betli vuruyor. Fakat Muladov en 

bb .. 1 "Avusturyanın İstanbulda ih- Kabine içtimaındaıı sonra bir kip eden bu mu··sabaka haklı ola tahminden fazla ankessör. B t~ 
a ~lineer olan t~şe . ~s ere sas edilen şekilde bir teşeb- t bl" • d"l · t" B t bl" - , 1 d d '· lı 
muzakereıere daır ıtımada e ıg neşre 1 mış •r. u e ıg- ressammış rak berabere neticelendi. ravn u acıı-.ıycr. 

. . . . . . bu"'ste bulunmasının tamamile "dd · • .. - • · o h b ka k b d de yapılan şı etlı harekatın ve 
>:'an ıç. ır vesı yo gı 1 ;r 1 faidesiz kalacağı ve hatta bir irat edilen nutukların hükfı.rne- Andre Rebi Beşinci ve altıncı ravnt ~ 
ıt. Halım Paşanın .ve Talat· takım metalibata yol açacağı ti müşkil bir vaziyette bıraktı- Fransa'nin birinci sınıf boı .• Fransız hasminın yüzden aı1dı 
yın _pı:_k kıs.a. ve mup~~m o-j için tehlikeli olacağı zannında- g" ına işaret edilmi~tir. Teblig-de Görülmigen, tutul- sörlerinden Andre Rebi'nin şeh kes9Cirlüg" ünü anladı. Bu i 

hıkayelerının de kat ıyyen, m ,. ~ k d 
mada layık olmadıkları resmi yı · · kıralın vaziyetine işaret edile- b i rimize geldiğini ve burada maç ravndu Muladoviç'i yonna 1 r 
man vesikalarından aşağıya Bu mahrem malfırnat (Wan- rek hükumetin kırallık makamı- mıyan' ilinm gen yapması muhtemel olduğunu çin muhtelif vaziyet ve oyuııça 
ledeceğimı~ malfı.rnatla an- genheim) meline 17 Temmuz- nı her türlü münakaşanın fev- hayduttan yazmış, geldiği gün de bir res- !arla, hatıta korakorlarla g~ 

...-iılacaktır. Yalnız küçük bir da geçmiş. Mumaileyhin; ağ- kinde olöu~~:e.dilmektedir. bir ·mektup mini karilerimize takdim etmiş- riyor. 1 1 
• k b · ı b" "hti ı b lfı.rn t ı 1 tik. Dünkü maçtan evvel Eşref . . .5ne 

yçeveye sıgıştırma mec urı- e ı ı ma u rna a ı a - Amerikad;ı Şefik Bey ringe çıkarak Rebi'yi Yedıncı ravnt - Fransız .. ı 
GUT tile ııon derecede dikkate şa- rnazdan evvel hazırlayıp, Ber- -- halka takdim etti. Bundan son- tediğini yaptı: yen~den :ı:.ı:z~N 

d 1 ITT olan mzkilr vesikaları ay- !inde Hariciye nezaretine gön- Tenkl.f!er Jrı, 1 1.ı:, °'1111 ~011 ı rrtcı;lcrıı can ra E«ref Bey, çok alkışlanan çalışryor. Mulado_vıç gr_og 
n nakle imkan görmüyoruz. derdiği (349) numaralı ve 18 ,l ~ - I 1 " S ı M 1 d d 1 he e "b f Bussı:ıdor tan yazı ıyo_r · .-:-. · rasile geçinrneg· e başladım. Rebi'nin tercümei halini anlat- ı ağ, so . u a ovıç yer e · ·• .. 
ıkat bir kaç satırla iktı as Temmuz tarihli bir telgra na- d - lk F ız at a· -ece'"'~ız en ruhlu kısımları- metle Almanyanın İstanbul se- Bir çok kadının k~nına gır ıgı 'Tahsilimin nihayetine doğru tı. Verilen izahata nazaran An- 2 ... 3 ... 4 ... ka ryor, r~s 

Ei"" Bahri kon/ erans tan halde aylardanberı en sıkı ta- kendimde ahlaksızltk temayül- dre Rebi, 1920 Anvers olimpiya' man verir mi? Mulado~Ç. genr v 
n doğruluğunu ve hiçbir esas- firi diyor ki: 'b" ·· r· b · dad t or 

D '
noktayı ihmal etmediğimizi A t f . M . ııetice harriyata ra~en ır tur u u- leri hissediyordum. Gittiğim dı için hazırlanan tbü·y· ~ik!et iki yerde, gong un a ye ışıy · 

t
,. t . d . «... vus urya se ın argı çıknııyac ,k mı? lunamıyan ma ut canavar, şey- mekteplerde talebe~in kızların 1 Fran.s.ız boksörden. ın ımı.ş_. 923 Sekı"zı'nc·ı ravnt _Bir dakikllie 
ıyyen emın e enz. p 1• . . . T .. k" · B 1 k d" , _ _, b h t - L a avıçını.. . . ur ıyenın u - tan gene en ısı.ı.uen a se - yüzde altmışı ahlaksızdı. Bu te dunya şarnpıyonu usyen 1 k . t" h t kaAfi gelmemiş Mu h 

Al "k 1 d · ·ı A W h" d 1 · f · · B ·· G b \'" h b"l "l" r ıs ıra a · il man vesı a arın a sara- garıstan vasıtası e vusturyaya as ıngton an yazı ıyor: - mek içın ırsat vermıştır. u neden böyle oluyor? .. ayet a- meze sayı esa ı e mag up lad . h 1A g oge Fransız vur p 
lltle görüldüğüne göre bu itti- iltihakını arzu etmektedir. Ben Londrada toplanan bahri tahdi- rnechul katil mektuplannı bir sit: Lüzumunda fazla iyi gida.

1
olmuş,928 de Belçika şampiyo- .. ovıç a ~esr ald;nnıyor. Mü a 

k meselesi Bosna Saray c4_ıa- bu mütaleaya şiddetle itiraz et- di teslihat kon. gazeteye gönderip neşrettir- nile yaptığı maçta hasmının Ü- ruyor.ve ne rd . 1 2 3 9 bu 
11tinden sonra evvela Avlıs- rnekteyim. Türkiyenin bugiin feransının uzun nektedir. Yeniden bir mektup Bir gün sigorta müfettişi ol- çüncü ravntta diskalifiye edil- ladovıç ye e. ' ' · ·rd· · · v 

H · · K · d ı · d G lıiık h · · . . uene kalkıyor gene ye e. • l<rya arıcı ye nazın ont ittifaka değer bır hal e o ma- sürmesi hasebıl, daha göndererek kendi hakkın- um. enç ayaıtına gınnış mesi üzerine galip gelmıştır. " • b ı k u.\laı 
rchtold tarafından ortaya a- <lığı şüphesizdir. Müttefikleri- Amerikada tel'' :la malfı.rnat veriyor. Bu son oluyordum. İyi dans ederim .. Maskar ve Friç gibi namdar Hakı:n s~ymag~ aj ar en~ ·ıl 

~ıştır. ne hiç bir faide temin etmedik- kitlere başlanın nektup da evvelkilerin yazısı- Kadınları~ t~veccühünü celbe- , boksörlerle karşılaşan ve şimdi- r::~~~~~~b~~g;n~~e~ildiri• t< 
Almanya Hariciye nazırı ten başka onlara yük olur.. • • tır. Ayan mecl ı.ın aynidir. Mektupta meçhul der, kendılennden para da alı- ye kadar 232 maç yapmış olan · -ı nı 

ki.Ton Yagow" tarafından İstan- Her §eyden evvel 1'ürkıyeye si azasından Ma ;anavar son verilen büyük bir rım · 
1 
Rebi'nin boks hayatında hiç yor.·· • :ı- ,,. ık~ 

pl sefiri Baron Vangen her türlü siyasi sergüzeşıler. Kellar Reisicü• :Jalodan bahsederek oraya git- Fakir, fakat namuslu kızlara nakavtı yokttir. icı 
Vim) e gönderilen 14 Temmuz den hazer ederek bütün devlet- hur Hoover,deıı tiğini söyliyerek baloyu çok be- yardım etmek istediğim zaman' Dört Hasım Atletizm heyetinden: :ye 

vat rihli mahrem malumatta na- lt:rle iyi münasebat idamesine Londradaki mL <>endiğini anlatmıştır. Baloya bunlar benim yardımımı kabul Müteakıben Eşref Şefik Bey, .. .. k 1 
hnst· meseleyi böyle hikaye etli- çalışması tavsiye olunmalıdır. rahaslann ger :elen genç ıkızların kendilerini etmezler.» memleketimize gelen ecnbi bok 14. ~art 930 cuı:ı:ıa gunun- ta 
bal"r·. Türkiye bitaraf kaldıg"ı takdir- çag"rılmasını t.ı- " · · ı · · d t" 1 "b den ıtıbaren antrenor her Abra "' himaye ıçın anne erını ege ır- . · sörlerle iyi maç ar tertı gayre-
tra "Avusturyanın Berlin sefiri de de Ermenistan hudutların- lep etıniştir. diklerinden istihza ile bahse- k Meçhul ~tıl. polı~le ~arşı tinden bahsederek Andre Rebi hamın tahti idaresinde idman· 
harl;ınt Szögyeny'nin verdiği ma- da bir kaç Rus kolordusunu tu- Bunun iddia~ den haydut buna hiç lüzum ol- arşıya ge esııne ragmen en-1 ·ı d k l k . . b k .. l lara Kadıköy Fenerbahçesta- Bı 

1 k B h ld t caktır » .. J d dinin tanınmadığını söyledik-,· 1 _e . e ar_~ı aşma dı~lıdn .• ? .soSr e dinda devam edı"lecekt"ır Atlet nı ata nazaran ont ere to " · na gore ,on r.c· madığını da il.ive ediyor. Genç b d rırnıze muracaat e ı ıgım, e- · ..d 
ı .rhifkiyenin merkezi devletlere o·· "T" k" Sait Halim Pa konferansmdan M. Mac kızların kanına ginneği çok se- t~~ :.nra oyunuı posun~ ata lami ve Sıtkı'nın kabul ettikle- !erin her cuma saat onda Ka . 

.-ihak etmesinin mümkün olup şanı:~e~~~rgi~i Temmuz orta= hiç bir netice çık- .. Kellar. ven ve şimdiye kadar bir çok rı ı?~~-=k ki t{1etre 68 Ş~yı:r rini kendisinin de Saranga ve dıköyünde bulunmaları nı"'rcu- .ıt 

[
ıyacağını İstanbul se! n larında Wangenheim'ın kendi- mıyacaktır. Onun ıçın Arnerıka cinayetler yapmış olan haydut v?r. goz u u anmaı:n. ım ı- KüÇük Kemal namına kabul et- dur. ıı. 

ki (Palaviçini) den sor- s"ıne mur·· acaat ederek c>eraiti heyetinin daha fazla orada lklal- mektubuna cöyle devam edi- kı halde mararı.go demlen renk- rnekte oldug"unu bildirdi Andre ıt * * 'ı tbi 
'o/ !" kt K ~ te pardesüm var. Şapkam yeşil- R b" h · .. t ·· tm. · ş. Sefir cevabında bu sıra- mütesaviye dairesinde bir itti- mal s_ma u7:umR ylo ur. edark'. yor: d" A kk 1 d d e ı, enuz aayyun e ıyen 1 1 d 

·da lstanbulda, İtalyanın A- fak teklif etmesi mevzuubahs ngıltere~ıı;ı . oc n~y namın a ' -~· ya. da!ı_anmş· ad.~.3~ ~- bu dört boksörden birile ilk ta ya a nıaç et 
kıolu hakkındaki meşkuk a- bile değil! harbp __ gelmbı~ını ta~np etı:ıe_kAve- «Benim babam yüksek bir dsumbirengıın ır. ımK ı ı al- maçını on beş gün sonra Gala- NAPOLİ, 5. - Yunan. m. illi.~ 
ııline karşı, Rusyaya yaklaş- - ya oy e ır gernının eşını me memurdu. Tahsilde bulundum. e raz paranı var. arnava ı kl"'b"" d k" · t ıs 

na . f dan f . . . . . . ..... ·ı· . Eğ ı· . tasaray u un e ı rıng e yapa takımı ı'le İtalyan (B.) ıkıncı.eı 
lğ.a temaylll edildiğini ve fa. Wangenheım tara ın 21 rikanın da yapmasına muva a- Sonra bir bankaya gırmıştım. ıyı geçırouı ırım. er po ısın ktır 

suıt Avusturya Sırbistan aley- Temmuzda Almanya hariciye- kat etmediğini söyliyen Fran- Dusseldorf resim akademi- bana yaklaştığını görürsem şu I ca · milli takımı arasında burada 1· 

1de "iddetli bir müdahale ile yesine gönderilen 354 numaralı sada kabinenin düşmesi konfe- sine de devam ettimse de melun lhayata nihayet verece- bir futbol maçı yapılmış, İta-
7 Büyük Maç ı an ta 1 3 • o kali elıni 
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MILUYET CLJMARTE~I MART 
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Haftanın 1 sıııhi haııt!ller , ________ y_a_z_ı_sı _ _, Grip neden olur? 
desi "MiTiiyet" tir. 

RT 19:10 Açılan ve kapanan! 
liANE - A.nkaı-:ı- ~addeıi· Dünya daimi ve mütevali bir poyraza açarsın! . 

.lrıılııraf adreaı: Millıyet, la- yanlışlıktan başka bir şey değil- Yer vardır ki, göz, yer var-

Nasıl anlaş lır, nası] 
l<ornnrnalı ? 

efon numaraları: dir. Ne zaman şöyle başım dinç dır ki, ağız ve yer vardır ki, el Havalar soğumaga başlaym-
..ııuı 3911, 3912, 3913 iken etrafıma baksam bu kanaa açılır .. Açmadan açmıya da fark ca kendini hatırlatan hastalık-
.ti tun teeyyüt eder. Geçende bir vardır .. Göz, sergi açar gibi açıl lardan biri de griptir. tek tük 

E ÜCRETLER! dostum geldi, gözleri fal taşı maz, ağız şampanya açarcası- başladı bile ... Bu mikroplu bir 

19JO 

Bizim 
Türkiye için Hariç için gibi açılmış burnundan soluya na açılmadığı gibi. Kimisinin e- hastalıktır, asıl mikrobu bir Dayımın Bostancıda koca-
400 kuruş soo kuru§ rak dedi ki: linde anahtarı olduğu halde değil. Dünkü gazeteler Amerika man bir bahçe içinde koskoca-
750 .. 1400 - Monşer! Nedir bu münase k~n?i. evinin kapısını açmaz 'da bir doktorun bunun mikrobu ınan bir•köş.kü vardır. 

1400 ,, 2700 " betsizlik? Bugün müzeyi gez- kimısı de kale kapr~ınr mektup nu bulduğunu yazıyorlar, Allah Dayım ehli dil adamdır. Mi-
evrak geri verilı!ıez mege gittim ... Bayram diye ka açar gibi kolaylıkla açar .. Ben versin de doğru olsun.. safirler davet eder, ayran içirir, 

geçen nuıbalar 10 kuruştur. pamıslaı:.· D:ınyıı:un .. her tara- bun.ları sana söylüyo~. ama Gripin mikrobu krşm,bilhassa yemişler yedirir, saz çaldırır, 
e ve matbaaya ait işler için fında mu~eler adı . gııı:_ı;lerd~ ka bu ışte sen yalnız değılsın .. Şu soğuklar birden bastırınca faali- eğlenir, eğlendirir. 

·yete müracaat edilir. par, bayr.;m ve tatıl gunlennde r~valara baksana kapanaca!c yete başlar ve çok defa pek bil- İçkisiz eğlenceler beni sar-
ilAnlann mes'uliyetini açarlar, bizde de aksi!. Zaten Y' ·de açılıyor, açılacak yerde yük salgınlar yapar. Gripin mik matlığı için, köşke rağbet et-

bul etmez. hep öyle değilmi? İşte sen! Bu kapanıyor. robu bu hastalığa tutulanların mezdim. Bir gün zorla davet 
1 gayri tabiiliğin numunesin: Bilmem hiç dikkat ettin mi? teneffüs yollarında ağız, burun, etti. Gittim. Kadın erkek mi-
nasıl müze idaresi açılacak za En çok açılan ve kapanan şey- boğazlannıda tükrük ve salye- safirleri vardı. Yenilip, içildi, 

ltnanda açarsa sen de gözlerini !ere? Ben sana ııöyliyeyim .. sinde bulunur. Aksırik, öksürük saz çalındı, söz söylendi. Saat 
onun gibi açacak zamanda ka- Bizde en çok açılan şeyler: Bar, tükürük ve hatta konuşurken et onda tavuk gibi yatıldı. Tabii 

___ ..,!, par, kapanacak zamanda açar- meyhane, dava (bilhassa iflas rafa serpilir. Pek kolay sirayet ben ı;yak;ta kaldmı. Evvela hah 
,,--....,.""'n~ sın: Önüne gele~ye~e geve- ve talak davaları) münakaşa eder ve suratle intiııar eder ufak çeye sonra sokağa çıktım. Ev-

• zelık etmekten ısının traııçıya rakı şişesi, havalar iyi gittiğin- !arla yaşlılardan fazla orta yaş- veıa dolaştım, sonra küçük bir 
~ ~ c~.kmış, lakin yine nered_e sö~ den badem ve erik çiçekleri, lılan sever yalnız ihtiyarlan mey.hancy.e girdim. Evvela yal 
~ flOylemek 11.zrmdır, bıldeğin Şehremaneti lle Ticaret odası- yakaladıını alır götüriir. Grip: nız oturdum, sonra ibir de ah

için ağzını açacak yerde kapar, nm arası, Millet mektepleri, nezle, pek şiddetli baş ağrısı, u. pap buldum. Evve.Ja az içtim, irar Tirpiiz lrnpıyacak yerde açarsın '.l;ııyyare piyango kişesi, awç mumi kırıklık, dennanııu:lık, ve sonra çok içmeğe başladım ... 
1 Bazıları vardır ki, ağız- (Dilencilerden kinaye) manaaız yüksek bir ateşle ba1jlar. Hasta- Her ne iıse efendim sözü uzat-

. . . f Iarını açacak yerde kapat'- münakaşa........ lık bula1jtıktan bir iki gün sonra mryalım, meyhane kapanacağı 

hanım 
Koşuştular. Bizi ayı'l'drlar. 
Sarhoşlukla Deıbreli Hasan 

Beyin kızının yattığı odaya gi
rip sızmıştım . 

* * * 
Laf değil Deıbrcli b.u ... Adam-

da altı patlar var . . . «Ya kızı
mı alır, ya beynini yakarım!» 
diyormuş. 

On beş gıiin içinde beni palas 
pandrras evlendirdiler ... 

Bir ay krz bana kafa tuttu, 
•ben ona kafa tuttum . . . Sonra 
sonra baktım hiç fena, hiç çir
kin değildi ... 

Bugün ben onu seviyonım, 
o beni seviyor . 

Emin olun izdivaç bir piyan
kodur ... Numarayı intihap et
mek fayda vermez . En iyisi te
sadüf<tür. 

M.M. 
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ETUA Sİ. EMASINDA 
Rl~A.RD 8\RT~:L~JES 
ve \10LL\ O' DA) 

ıuafınd•a bir su;ed fcvkal:ldedc 
temsil edılmış 

Bir yetimin zaferi 
gorUlmeıı:i~ 'esli ve şarkılı hiiyuk 

U
lm. Gerek rr e nuunun güzelliıti, 
erekfe ırnhteşem sahneleri ve 
engin ddwrlarile her kesin bo
un1 ~ic!erek Nr şahe erdir. 
llllmiilıill!ıMliı!lııiiıımııiııı ........ 2 

Yeni evliler i 1 ;\lüme;sile ı: RL'T T\ 'ı LOR ~ 

Tepebaft TI· 

rauoıunda 

Bu akşam 
saat 21 /.lOd• 

KÖR 

olursa 
groıesk J pcrclc 

y~~an · ğı 
Vedaı NedlJl m 

Bey 

ıdr. ~~n ~ıtzı;~~tına lar, kapıyacak yerde gine ka- Birden bire durdu: hastada evvela bir nezle hali zam·an, yani gece yarıısı bulut 
' V ır er u ga- parlar Ben bu gı"bilerini sana Yah dedi ı A~ başlar burun akar go··zler kan g·b· hostum 
'd'" t görii1ıdü. Umumi har• . · . H' d ğil' - u, ı;.ımı açta • • - 1 1 sa~ , · 

><><><><><><><><><><><><UX><:::ıô<XXXX:>Oıı:x:=< 
Yanndan itibaren )o ;ti 

>ı.ık: 
• 1n 
, Ü 

1 lr. .. 

._do- • tercıh edenm. ıç e se se- bir kelime de sen söyle! lanır, sulanır, boğaz şışer, kıza- Köşkün yolunu nasıl buldun? 
~~'E'~ = nln gibi münaubmh '" ct- - Senden vaki. ·t ,·ar mı? rır, ses değişır, kuru bir öksü- diye somııaym. Güç buldum. 

( .. bu . . r mez. Yazın llem çatır çatır Şuraya geldin, daha selimün riik göğsü parçalar,(bir müddet Kaıpıyı açabildin mi? demeyin, 
i_nd. ıı:.mak aı;ıın:a:ı~ jsıcak~an yanr-raen kapıyı penr aleyküm demeden, açılan ve ka sonra yeşil balgamlar söker) bu açtım. Amma merdiveni hayli 
'.Y ._" .,.;;" F 1 _._ .k cereyı kapar, kışın buram bu- """'"" "eylerdcn bahsetmiye ba• ara dehşetli baş ağrılan husule aradım. Trahzaru tuttum; baş-
1r ~11 6- e emeı .... te ı a- k - k A 1 .---· ~ .. ı· ha 1n ak ki Od b. . . ',rh tal•· edilen atıoda her ram ar ragar. en açarsın.. .ar tadın .. Ben de seni tedirğin et- ge ır, atanın a ı ş a arı !adım çıkımağa. am ınncı 

1. .-i.r ha § . mışın evınde ıp 11.lardısı edil- mek istemedim Lakin en çok çatlar, gözlerinin içi oyulur gibi ıkıatta üçüncü kapı idi. Saydmı: 
i~le, lCa . k!a~ı!:ı~ mez .. derlcr, sen ~unu.n aksi1':e açılan şeylerd~ bir şey unut- olur kımıJdayınca hele öksü~ «Bir»; yürüdüm: «İki!» Üçün
ı[1~· ~ ~~ ~ en luzumsuz bahislenn en mü- tun. ce bu ağrılar azar, baştaki agrı- eli tutıtuğum tokmağı çevirdim, 
~:;ı~~ eski ~an ~~nması- n1.~sebet1 siz ye

1 
rldcrdke açar, ve Btam S~nin çenen. Eğer ba§ka bir lar çok defa bütün vücudü kap- giroim. Kanapeyi bulunca otur-

q L-. 1aren V T' . . uzumu yer er e aparsın. ek gün bugün deı.;ı çünkü işim lar, oynak yerler (mafsallar) fe dı.nn. Pantolunumu gevşettim, 
·. h -ur: on ırpıtzı ri M st f B b ·ı · · ' 15 .. ' na h ld 1 h t h r ta · · · --'- bi · · • . kı.~il d - 'ldir Ami- u a an~ - !'" ıa ıye. gı- var, seni dinli yeme, başka bir- il: e. sız ar as ~ . ~ . - rskarpınımın an...... r tane&ını 

1 :r~ .....,_:ı egı • den ve $eyhıslamı lsternıyen gün kapanan leri rah bıtmi' dayak yemış gıbi hı- çrkarabildim .•• 
i:ıkı Oll ..... l"f:Z Altnan donan- halk arasına karışıp ta, kendi- be • li" · şey sayarsın tap düşer, dizleri tutmaz olur. Sı'""""-mı • 
• :n :'li:uJı ban•& sayılır. Son de- . rum ta ırru unutama.. Ate . 39 40 k d f 1 b' -·--.. ,... .. ....ı . • sınc. """ 1 . . iri 1 . bana ııı , a a ar ır ar ır 
·. ırc_.1fk•n ve uimlı:ar olan S · . 1 di uvz ennı n açtı, bak ··ddet haf.fi dikt 4-5 
~. ı&... :-ın dostları ve dü - - en ne ıatıyorsun. ye tı, ceva vermeden ellini sık ·~~ . ..ı e en ıonra Kulağıma bir 8C6 geldi: 

• • • 
,·~_-r: .. --~ ~ sorduklan zaman: k P . tı, gun yuı.e yuksekte kalır. Hasta- _ H dı katlı: bu ne tembcl-
:?f,~wıuan ç~ ı~yler ~y- - Meyhaneciyi istcmiyo- apıyı açtı gıttl.. nın canı yemek istemez iştihası liık ay ' 
. 1849 da dogduguna gore rk k FELEK k ·lir dili bcmbc ı b · ' l:Pr a§mda .. 1 . 1 rum, geç açıp e en apıyor... esı , yaz, pası, a Bir lı:adm sesi cevap verdi: 
~/ı· .Y b 0 en amıra dediği gibi işinin başına geç _ zen kusar ishal olur, dudakları _ Kalkıyorum ' 

'""--.&..' en 1 ~~!;!arak u- gider yarın dükkAnmı geç acar uçuklar idran azalır, rengi kıza- N red ·dım· , 'yanımda ko-
......,m orta~"-. 916 ya k ka Z il Ü Tab b bUıni' . 'h. ed e e ı ' Alm . _ er en parsın.. aten insan ıng ·ı . rır, azcn a m ı tıva er 1 k. 1 rdi? 

c din;·~~:~:~~~ h.ayatta muvaffak olabilmek i- uDJa Si i Gri~in mi-kııobu ciliz '?lduğ_u nuşanP::Ue1fe1rie açaynn mı? 
, .,1 1 d. . h. . çın bu açılıp kapanma hareke- vekayıdc hastal:ılı:: Hafif bir B. . b dog--· yakl•,.•tı 

... en enız ızrnetınden · · 1 . . . . • 1 b ğn k.....Llııkl 2 3 ın ana ·• ~ -. • 
tin . 1 b d ·- tı_ru yı tan~ım etmelidir .. Eger ....x Ü T"• ki n:z ~·: ap sı, u:m. e - doğruldum. Odanm yarı karan-

_ _. ~ra una aı bıze çocuk ıken sersem gıbi öt gvfm ' ur er gun ıçınde hasta farkına var- 1 - da burun ı..·---a geldik. 
-enn11 . . • ttikl . d akta . . Mik b ıgın UUJ u.u . re en.: C • f ma an ay gcçırır. ro . y k . rıldmı belini yaka-

:1üptu Almıuıyanm hiç - Aç ağzını, yum r~M.ünli emıye 1 :kuvvetli bünyede mükavemet- la~ aııına s;, 'yuvarlandık 
ıbv +etli. bir dem anmaya düstlirile amel edenıen ağzını Aza ve alikadarlan 14 M •~z old~ mu hasta~. tehlikeli Bir 7~; · ere · 

!lifitı1181 ıçuı çok çalıştı . .. . art bir şekil alrr uzun surer: Bron-
Almanyaıun kuYYet- renin bitaraf kalmryacağmr, Cuma CUDÜ saat 14 te Teutonia pt, zatürrie, zatürrie velp kasa - Can kurtaran yok mu? di-

J!DAllllllıa:ya malik olma- AıneriBı:anm da İngiltereye mü- klübünde (Galata Y'ıükack kal- bat ( bronkaunomoni ) zatül... ye haykırdı. 
*"ıeyenl« Tirpitz için temayil bir vaziyet alacağını dırım) aktedeceği fevkalade Cenb. Beyin zari hüınaai (mo- .,..,,_._ .... ....,.,.....,....,,.....,..,.._ 
değillerdi. Fakat bu ka- düşünmemiş değil . . . Fakat ve umumi bir içtimaa davet e- mencit) göğüs Tikanüı:liğı, el, ağız, burun temizliğine pek 

yüriitülen hükümle- ıbonlar harpten evveline aittir. der. Heyeti idare tkalıp yorgunluklar~ , gibi bir- fazla dikkat etmeli, bilhassa 
iailtarile ne kıymeti o- Taıhtelbahir hartıindıc müessir çok ağır hastalıkları uyandı- eoğukıtan korunmalı, cereyan-
Von Tirpitz için, u- rol oynayan amiral haıpten ev-

/ 
nr (ihtilatati mucip olur), bu- da otunnamalr. Hastalığa tu-

dijer bütün mq- vclki fikirlerinden dolayı değil, stanbul Baytar müdürlüğiln run kanamaları şiddetli mide tıulunca başıka hastalığın karış-
den: . . 

!lllllltlrı hd ' ııııda olduğu. Amerikadan gelen ticaret gc- sancıları, kulak rahatsızlıkları. masına, tehikenin btiyümesıne 
~te çok weyler milcrinin torıpillenmesi.ndeu do İktisat Vekaleti namına sa- Böbrek hastalıkları: (üremi) meydan• 'rmemek için odadan 

_yUıfdı. Uzun müddet layı miiahıeze edildi. tm alınacak yüzoıı ili yüz.on- s-idiğin kana karışması idrarın çiBmıamaıı, misafir kabul etınc-
ıbulunan amiralin Harpten sonra mebus olarak bq tw voe i'1"11ifa ve muhiti be- tutulması igbi ciddi tehlikeler meli, sırtına kafurulu ispirto. 

lnahaus bir takım siya- siyasi hayatına devam eden deni ölçıeçek ve mlidütjyetteki tevlit eder. Bu tehlikeli haller- tentürdiot sürmeli, sıcak, ih
olduğu anlaşılmıştır. Tirpitz Avruparun yeni nizamı- nümuneye müvafık yerli mamu de hastalıık çok defa ölümle ne- lamur, çay içmeli, bir taraftan 

~,....y,a-RU&ya ve Ja- na taraftarlığını göııterdi. litından ölçü Bastonları Mar- ticelenir. Bilhassa grip verem- bu tedbirler almmken eczane
~~ bir mukarenet Bu '!latıI'lara nihayet verirken tm otuzuna müsadif Pazar gü- !ilerde meş'um bir şekil alır. den 5 kuruşluk aspirin ile vakit 

!lfdat hattının in- ilive edelim ki, bütün hayatın- nü saaıt 15 te Defterdadtktaki Veremi kamçılar, veremlileri gıcçirmeımeli deıtı.al hekime ha- ı 
IDgiJıtereyi, hem Rus- da çalışkan •bir adam olarak ta- müzayede komisyonu odasında ölüme sürükler. bcr vermeli hastalık ansızın 

-:::::dığmdan dola- nmını' olan amiral en mühim ihale edileocğinden tali.ıp olan- Tutulmamak için ne yapma] .. ? tehliıkeli bir şekil alır, grip al
;;.. en vaz geçilmesi, vazifelerde kullanacağı adam- !arın münakasa şeraitini anla- Gripc tutulanların yanına sı>- dı ytirüdümü tutunmamak için 

ıtıyye 
lan S6n derece isabetle intihap maık üzre müdüriyete müracaat kulmamalı odalarına girmeme- korunmak güçtür. 

Alman ve:oluraa İngiltc- e1meği de biliımiş... !arı iWı olunur. li bu gibi Mrt:ila zamanlarında, Dr. Cemal Zeki 

NUHUN GEMiSi 
2 Milyon dolar sarfile vücude getirilen gayet zengin mizan
senli ve fevkalade dekorlar arasında cereyan eden ve atik 
tarihi vekayii ile asrı hazır vekayüni meze ve mukayese 

eden em,aJsiz bir şaheser. 

l 0000 kişi sahnede 

Ayaııofyada Şehzadebışında 

A L ~in~ala~daA bi!en güste~cc~tir~ A L ~f i 
v~ ~ n.....,..--.,....-~~ i 
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l• FRITZ LANbS ın taheserl tı ~ 
ı: GERDA MOR US ve VlLLl FRİÇ larıbıdan i:ı t~ 
• Pek yakında :•t • '•ı 
:lM A J i K Sinemasında!~ t 
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H DORIS KENYOl'ı~ 

H ORTLAK 
. ~·ilminde. Pek yakında 

E K SiNEMASINDA 
llEE:!EJCJl:l::E:J:ı• Paramunt fl!midir. '4 

==-- ittihadı Milli 
Türk sigorta şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta 111uamelesi 
icra eyleriz. Sigortalan halk için müsait 

şeraiti havidir 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır 
Arıal'si ı ı ıunnıayı ıı ~eblrler<le aceıııe aı·a·ı 1'\, ı lt • 
~ Telefon: BeyoAlu - 2003 

,tle görüldiE ~ ~:r 

•.m:;c1e~,,in edebi romanı: 32 gibi, hatta ·sür'at ve kolaylık neralinin hatıratı çııkmı:ştı, On
itibarile daha i.yi .zannederim. da gözüme ilişti. Jeneral hatı
Far.zedelim kiAlmanya HükQ- ratının bir yerinde cephe teşki
meti Lehistn hududuna sevki- linden beıhsederk.en büyük ku
ya<t yapacak. Demiryollan ıüp- mandanların cephe tertibatı 
hesiz ki bir faidedir. Fakat alırken demiryollarının istib

-:.__ T·elefona, gelene.gidene [yet mfulakaısa da kapalı zarfa du. Sonra çalışmak odasına ge-
•bakıver kızım . konarak mühim yekUn meyda- çerek yazıhanesinin gözüne 

Kalın kahkahalar, sert Al- na çıktı. yerleştirdi . 

Bi1rhan Cahlt muntazam ıoaeler üzerinde bin- dadı altında kakhklarmr ııöylü-
v J.crce kamyonun bir dal-ıa halin yor ve hazan dcmiryol istika-
hı~ · Qaı.yaı devri 1 ediyor. de akmtısmı göz önüne &"etirin. metlerinin en mü&ait M"aZide 
btıh ı ,.. .aJdiyatm merkc- - Sebep? Bunların iki noktadan faideleri cephe kunnaga mini olduğu-
ır· meseleyr-.oıilardan graj- - Pek basit. Bir kere tren vardır. Bir kere her hangd bir ou aulatıyordu. Buna aklımuı 
bil': için bir zaman beklemeık var. kaza ihtimalini dUljünelim.. Bir ennez. Başka aan'at .. Fakat 

"Avusturyanın Bt.ıı~ı: Sonra depodan istasiyona nak- tren kazası en llf8tı yirmi va- birinci söylediğim faide inkir 
ı :ınt Szögyeny'nin verdiğyle !iyesi var. İstasyondan mağa- gonu feke uğratır ve o hat üze edilemez . 
Jllbıata nazaran kont Bere zaya nakliyesi var. Halbuki rinde en aşağı yirmi dört saati Cevdet Bey aiıganıamı çekti: 

lirkiyenin merkezi devleye- kamyon doğrudan doğruya de- seyri seferi meneder. Halbuki ı - Bu belki de böyledir. Bel
i.hak etmesinin ınümkÜ1ltJe- podan alıyor ve hiç zaman kay- bir kamyon kazası nihayıet yal- , <ki değildir, netice IU ki bizi ali
ınuyacağmr İstanbul t batmeden doğru mağazanın ka- ıuz kendine inhi11M eder ve ta- ' kadar etmez . Bana soraıun o
arki (Palaviçini) den ;,il- pU8una kadar götürüyor. Ve azami on dakikadır. Ve 1 da olsun, o da olaun, derim .. 
JŞ. Sefir cevabında bu aş- son zamanlarda kamyonlar o- yo daima açıktır . 1 Biz .işimize bakalım . Sen ıu 
~a İstanbulda, İtalyan kadar mükemmel ve sağlam bir Sonra ikinci bir faide bu tim- dosyayı getir bakalım . 

"lcı?lu hakkındaki meşk hale getirildi ki İngiltere, dilııi kuvvetile ve sağlam kam- Genç mühendis dişarı çıktı. 
stlıne karşı, Ru~y~y:1 7akla-.Amerika ve .Ahiıanyada nak- yonlada istediğiniz miktar kuv Mülıasebe odııeına, Nuri Beye 

lğ.a temayUl edil?ığını ve fa- ~at için hem mamal, hem ve<ti cephenin istediğiniz nok- bıraktığı çantayı alıp geldi. O 
it A~stury.a ~ırbı~~an ale~- 'ımet azlığından hep kam- tasma dökebilirııiniz. Hulbuki içeri girel'ken Alman mühen
&.e pddetli hır mu~e ile ~lar terciıh edilmeğe başlan- tren ancak çizıilıniş haıt üstün- dieler de geldiler. 
~ nüf~zunu ıade eder b den, iataısiyaıa haf~~·.. Cevdet Bey: 

OıcwakitTürklenn Avusturya- -ı. .. ,. .. u mühendis bµru va,". J Genç mühendis .Mru ~ - O bUde 

manca mükalemeler içinde hu- Dört arkadaş bu yekOnun - Hasan, tben gelineiye ka-
sual salona geçtiler . yalruz kendilerince bilinmesi dar odaya Alleddin Beyle, Fer 

Dosya açıldı. Harita, plin, la:ıım geldiğinde ittifak ettiler-. <la Hanımdan batkı kimseyi 
proje teferriııi.tı, münakasa ka- Cevdet Bey bugün öğle ye- a.lnuyacaksml 
rarnamesi hepai. büyuk kristal meğini Arnavut köyünde (Boa- - Başüstüne beyefendi. 
kaplı masanın üstıiinde yayıldı. ıfor Palis) ta Hülya ile yi~ Bir dakika ııonra sekiz siliıı
Dört baş üzerine eğildi. •cekti. Saatini çıkardı, butı. Ya dirli ljık otomobil taıyyare sör· 

Üç keşiıf haritası, Na.fıanın, nmı geçiyıordu. atile Orta köyün geniş cadde· 
Alieddin Beyin ve Almanların Yerinden fırladı: sinden geçerek Arnavut köyü· 
haritaları, şartname, lcilometre - Bana müsaade edin, ye- ne doğru uçuyordu . 
hesaıplan ve yol üstündeki köp- mefe bir aı:ıkadata ııöz verdim, Hülya, geleli on beş dakika 
riilerle yarmaların ayrı aıyn ke- aikşaın yemeğini beraber yiye- olmuştu. 
ıif ra.poriarı . . lim, eekizde Altın Palista bek- Y orgo genç !kızı geçen sefer 

Bu bq döndüriicli hesaplar, !tının . yemek yedikleri salona alınış, 
bariıtalar, plinlar üzerinde dört Almanlar başlarını eğdiler: bir de bira açmıştı. Böyle alcın-
baş iki saat meşıgul oldular; - Y.ah, dankşönl lerin bütün inceliğini adamına, 
münakaşa ettiler. Nihayet not Cevdet Bey genç mühendise .kadınına göre müamele eune-
tutan AJ.aeddin Bey çıkarılan dönerek Türıkçe konuştu: sini bilen Rum garson, Hlilya
hesaplarm ye'kilııunu topladı. - Sen öğle yemeğine bunla- nın şen, §Uh, tecrübesiz bir kız 

Bu ıhesapta en küçük teierru- n bir yere götiiri.iver. Hatta olduğoou her hal nden anla
at ıimele ücretlerinden faiz he- Ferda Hanımı da götüııscn fc- mıştı. 
saplarına kadar bütün ince he- na o' Cevdet Bey salona girdigi 
uplar vardı . A) 9 ~ey memnuniyetlcı zaman genç kızı, piyanonun ö-

- K"iik bir Jıl.ta iti ;, •;t;f{s "-tş :»\\ı.U ua\ı..k nünck ayakta hafif bir §a!'kr ça-
.w1 ... ,.,.. ....... ,,_. ..... \ {; 



eğlenceleri 

n ij y •· • ı.. ıl o ' ~ıf' ı 
M tceıalz halledtı.n.ş e 

OLDAN SACA: j YUKARDAN AŞAGI: 
- Boyna takılan (4) Nida 1 1 - Cilt (3) Kara konan 
(2) şeyi telaffuzu ile ifa~e e-
-~ Bo::,Ln aksi (2) Yatakta den iki harf (2) Dahı (2) 
örtülen (6) 2 _ Ciğer (3) ,Ni~a (2) 

3- Bir isim (4) Nota (2) 3 - Bir kadın ısmı( 6) 
4 - Nota (2) 4 _ Avuç (3) Zaman (2) 
5 - Kehanet (7) 5 - lri (7) 
6 - Zehir (3) Değnek(3) 6 - Münezzeh (3) Rabt (2) 
7 - Nota (2) 7- Saçı düzelten şey (5) 

R 8 - inek yavrusu (4) Bi- 8 - Ek (4) Gök (4} 
çak (4) g _ Birdenbire(3) Beraber 

9-Nida (2) Uyandırmak(4) (2) Çoğun aksi (2) 

~ DEFTERDARLIK~:TILANATI 11 

o~.~----~..;...;..,;;;.;.;.;;;.;.;,.::;_;;.;_,.....~ .... ~~ 
Madde 1 - Kambiyo nıikırtu esham ve tahvilat alım ve sati

rde ının ve memleketten ihracının tanzim ve tahdidi ve Türk pa
Jıı sı kıymetinin k<ırunması zımmmda kararlar ittihazına icra ve

lleri heyeti selahiyettardır . 
erle _Madde 2- Bu kararlar (Tüıık parası kıymetini k.o~~)-ba~

gı altında gazetelerle ve saire münasip vasıtalarla neşrı ılan ~ 
dlll ınur, meriyeti tarihi metinde yıazılı bulunmıyan kararlar neşn-

n ertesi gününden mıiteber olur. 
Madde 3 - İcra vekilleri heye .ince ittihaz olunacIDı: kararlara 
ühalif harekıet eden bankalarla birinci maddede yazılı işlerle 

• tigal eden 6air müesseseler hakkında kanuni tertibat yapıla
> k mahkemelerce bunların <ın beş günden i!lci seneye kadar mu· 
> nele icrasından men ll'C tatiline karar verilmekle beraber beş 1 

, üz liradan yüz bin liraya kadar ağır para cezası dahi bükmedi· 

1 r. Bu hareketi itiyat eden banka ve müesıseselerin meritezi ta
> · fından yapılınrş veya yaptırılmışsa tatil ve set kararlan o ban· 

a ve müessesenin Türkiyedeki bilcümle şübelerine de şamildir. 
,übeler kendiliklerinden yapmışlarsa karar yalnız o şübeler hak 
tında tatbik olunur. 

Muvakkaten tatile mahk\lm olan banka ve müesseseler tatil 
niiddetinoe kendilerine menfaat temin edecek yeni muameleler 
cra6ınd.an meınnudurlar. Ş.u kadar ki, üçüncü şahisları.n huku
ı,ınu ala-kadar edecek müamelelerle evvelıce yapılmış olupta ka-

}uni müddete tabi <>lan işlerıe d-am olunur • 
Madde 4 - Her nerede ve ne suretle olursa olsun icra vekille-

1 heyeti kararlarına muhalif harıeket eden ve ettiren banka ve 
nüesseseler müdürlerile alakadar memurları ve sair şahmlar 
riirlı: ceza kanununun 358 ve 359 uncu maddelerinde yazılı ceza
ıarla cezalandırılrr . 

Madde 5 - İcra vekilleri heyetince iı:tlha:o ulua .. -.aı.. l<11rcırcı 

t:
uhalif hareketler için 1447 numaralı kanunla sair kanunlarda 
azılı ceza kanunları cari olmayıp bu 'kanundaki cezalar tatbik 
unur. 
Madde 6 - Bu kanun neşri tarihinden üç sene müddetle mu-

teberdir. 
Madde 7 - Bu kanun hükümlerinin icrasına icra vekilleri he-

eti memurdur . 

8. el BÜYÜK 

TllYIBE rlYlNG~I~ 
2 .ci keşide : il Marttadır. 

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 

lstan~ul nalia len mektebi ınobayaat komi-
SJODUD~an: 

t ~bu Martın birinci gün~ mUnaka~l~rma hiç talip çikmiyan 
ınektebİıll 930 Maiısi gay".8ıne ~adar ıhtıyacı olan (et, ekmek ve 
yaş sebze) sine senei .. halıye N ısanıının 1 in~i Salı günı_ü kapalı 
zarf usul ile tekrar münalı:asalan yapılacagından ta.lıplenn o 
gün saat 13 4ıe mektepte toplanan komisr<>nı.ımuza gelmeleri. 

--YilaJet ~aiıni encüınenin~en: 
. Tophanede on yedi oda dan ~baret Kılınç Al.i Pa~ medrese-

11 otuz beş lira bedeli icar şehri ile talibi uhdesındedı~. _23 m~ 
qrı~ tarihine müsad!f Paz~ gü~ü ~t'i ihal~. muamelesı ıcra edı

!tnden taliplenn encumenı vıUryete muracaaıtlan. 

·P ~""!IAP AZARI TÜRK TlCARET BANKASI 
Sermayesi: 1,000,000 T. Lirası 

Tesisi : 1913 Anonlme tahvili : 1918 
Merkezi : Adapazarı 

1 Y ı p stabane lı:•rtıll. Telefoıı : lıL 2042 
~tanbııl Şubeli : ~n fz;lt, Bolu. EaklfCblr, I' Utabya, DDıce, 

Dı ıs-er şu bel erı: Hendelı, Bo:ıDyUk, Geyve~ Gerede, MudUrlU 

1 Jen J 1 ~I rıa 
kadar ] 1 llusus! dersler 

mıipted! ve mü
terakki talebe 
çin ) l:ni kurs· 
lar açılıyor. 

HER LiSANI ÖGRETİR Tecrübe dersi MECCANENDIR 

hanenizde veya 

mektepte 

K.\DI "L \RA l\1AI ı~v. \ •ıi açl:ın kurslar K ~DJ:-1 muall mlerle okutulmaktadır. • 

Merkez Acent.ı"ı; Galatı ki"l~;; 
basında, Heyojtl• 2,162 Şube 
acentesı: ~lahınudlye 1 lan, altında 
lsunbJI 740 

Muuanya postası 

Benzin Depoları 
hakkında 

Şehremanetinden. n 
ve Petrol satan düft'k· en~ 

lslan~ul Liman sa~ili sın~iye ıne kezi seı' ıa~aneliıı~eıı; Cuma, Pazar, Salı, Çar· 
şamba günleri idare rıhtımın· 
dan 9 da kalkar. 

zalar ve Depolar ha4<~n, ;rag 
bıtai Belediye taıun· atınn a z · 

3 
ame~·--· 

nın 09 zuncu madd · · 
ed

. esme ze, 
:\krhzinıize ait Kaı a\ istiınl·otunu muccddedcıı iıniıl ettirilecek teknesi ile kazanı ve makinesinin 

tamiratı kapalı zarf usulılc rıcvkii münakasaya vazedilmiş ve yevmi mün kasa 27 

mart 93~ tarihine .müs.ıdi_f pcr~emhc günü saat 14 olarak tespit edilmiştir . Taliplerin 
mezkur ııışaat ve tannrata aıt kararname sureti musaddakalarını almak üıtre her gün Galatada 
Kara l\lmtafa paşa cadtic>sınde h~ n mcr'-c/.imi1. Lcı· ·ıım şubc,lne ve munakasaya iştirak edebilmek 
i.ı7.tre olbaptakl kanun:ı tcvfıkan v kararnamtdc muham·r olduğu nçhilc tanzim ve imlA 
edecekleri teklif :nektupl~rıııı , '.11 n ık~sa ıakLind•n cHl mezkur merkezde müteşekkil ihale komis· 
yon una tevdi eyknıel~rı ve l ıc ı•cc oda<ı vesikalar.nıda i;bu teklifname derununa vazeylemeleri 
i~ln olunur. 

ılen fıkralar alakad 1 ~ maı· 1 ar ar 
umu o ınak üzre ilan ol 

nur. . -

Sa•k Ma.t hillasası 

ı~tıha, kuvvet ve sıhhat için 
en mUeHlr devadır. Blltlmum 
eczahanelerde bulunur. Umumi 
depoları : Bomontl fabrikası. · 
Telefon: Beyoğlu 583, ve lstan
bulda Ekrem Necip ecza deposu 
1 e!efon: lstanbul 78. 

0lan 
~ eri 

· ~n'atı rnanıulıi
tını mu'ıtercm 

chaliyc takdim 
eder. 
KRE:\! PERTEV 

Briyantin 

PERTEV 
Pertev diş ma -
cunu, Pertev ko
lonyaları, Pertev 

PUDRALARI 

Mersin ~ür' al ~ustası 
(Ko. ·y A) vapuru ı ı tart 

salı I :i! de Galata rıhtımın· 

dan haraketle çar~mda saba
hı lzmire gidecek ve ak amı 
lzmirden hareketle Antalya, 

Ay ve l~evnlver f:şek- ı\,lalye, '.\!ersine gid~cek ve 

1 - Bakkal ve sair dükka 
lama yalnız 12 tenekeye kad r 
Petr~J bulundurabilir. Ve 1 t 
veçhile Petrol satan dükka 
!ardan Benzin satılamaz. -

.. 2-::- Gaz satmryan bu kal 
dukkanlarda ancak bir tenek 
ye yani 15 kiloya kadar Benz 
bulundurabilir. leri inhi·mrı "f. A. dönu,te Ta1ucu, Anamor, 

. I . I Alai)e, Antalya, Ku,ada ı 3 .- Şeraiti kanun'"eyi h 
sır<etırılttı: 1 · k ' • 1111 _z_m..;ı..;rc:...;u:!g!.:r.::.ıı.:;'"R::.:r:::a:::·...!g:.:.f":::lc;.:e,::e::,k:.:ti::,r·-1 ı yanı tam kargir ve kapılari 

Şirketimizin 1929 senesi hissedar-11 k ki 
1 lar umunu heyeti Martın 27 sine mü- TıllHJI BiJii:i pJrlH epen eri Demir ve zemini 
IHldif pcr embe günu •aat 11 buçukta so~ sathında aıkalli bir arş 

i Gal ta'da Bahtiyar hanında şirket Ankara) vaparu 1 O '\!art denn olan mağazalarda tene 
merkezinde adi surette toplanacaktır. Pazarte•I l 2 de Galata derununda 100 sandıg-a veya 

sas mukavelenin 28 ınci madd~- h 
si mucıbince lıer hisse sahibine bir rı umın ·,n hareketle lneholtJ, kakaplarda aynıi. miktar G 
rey temin eder. Binaberin esaleten Samsu~. Gireson, Trabz,~n. Rlz< 1 bulundurula!bil'r. Gaz bulun 
veya vekfi.letcn bir ve daha fazla his- 1 lopaıa ı:idecek ve dönuşte bu mağazalarda Benzin bulu 
seye sahip olan hissedarların ticaret p d k • 
kanununun 371 inci maddesine tevfi- azar iskele iyi. Rize, • urmene urma ısteyenler ancak 1 
kan toplanma gününden bir hafta e- Trabzon, Cörcle, Gireson, teneke gaz ile beraber 300 ki 
veline kadar senetlerini şirket vezne- O d Ü benzin bulundurulab"ılı·r. r u, nye, ~amsun, lnebolu, sine yatırarak alacakları vesikaları 
hamilen toplanmada hazır bulunma- Zonguldağa uğrayarak g!le~.:lı: . 4 -. Depolar şeraiti fenni 
lan ilan olunur. tir. Hartk•t gnü yükli kabul ?'1 haız ve tahtezzemin olurl 

Müzakere ruznamesi ıudur: olun ıse fev. kazzemin ve katların< 
1 - Meclisi İdare Meclisi ve mu- AmNaT7.J. LfJ POSTJSI Be.nzın gaz ve sair meva<lr mı· 

rakıpler raporlarının okunması. 1 
2 - Envanter, bilanço ve kar ve teı e bulundurnıak şartiyle y 

zarar hesaplarının tetkik ve tasdikile ( nrz 2000 kiloya kadar Benz 
idare meclisi azalarının ve murakıple- Anafarta) vapuru 9 Mart bulundura bilirler. 
rin ibrası. pazar 1 Oda Galata nhtımındın 

il 

Doktor S. Fresk~ 
üvellit ve kadın hastahk-

lan mütehassısı 
Konsültasyon saatleri: 14-17 
Beyoğiunda Sofyalı sokağın 
da 32 numaralı Mayidis ha
nının 2 numaralı dairesinde. 

3 - Temettilün paylaşması hakkın hareketle lzmlr Küllük Bodrum 5 - İşbu kararname tarihi 
da karar itası. den sonra yenıiden açılacak g o 

4 - İdare meclisi fi.zalannm ve Rados Fethiye Finike An tal yay rek mağazacı mağaza.lan ve :ı• n 
murakıplerinin yeniden intihap ve ta- gidecek ve dön"•te mezkOr re4ı: t ht · 
yini ile huzur haklarının ve ücretle- "'1 a ezzemın olan Benzi g· 
cinin tesbiti ve hakkı huzura dair o- iskelelerle birlikte Dalyan, Depolan ve bir gaz mağaza 
lacak kararın son senei hesabiye cel- Marmaris Çanakkale, Gelibolu- arasında laa'kal 25 metre meı 
selerine de tatbiki. ~ fe bulunıduracaıktır. Bunların ı 

Telefon: B. O. 2917-
5 - Ticaret kanununun 323 ve ya u.,rayarak gelecektir· zerl · d k b 

324 üncü maddelerine tevfikan idare enn e aıt ulunmıy~k \ 

lll~Mi iKTiDAR 
meclisi a.a1anna muktezi müsaadenin Bozcnıı ,ıısırn etrafları ya sokak veyahut la. 
verilmesi. ( kal 5 metre genişlite arsa i 

Meclisi İdare GELiBOLU ) vapuru 8 mıJlıat olunacaktır. 

ve belgevşekliği 
en müessir deva seroin hap

Iandrr. Deposu İstanbul Sirke
cide lskenderiye oteli ittisalin 

d 
Ali Riı;a eçzan.esıdır. ı aşra 

e ·1 .. d .. 1 .:;o ı.uruş posta ı e gon e-
~lir. lzmirde ecza depolarında 
ve trgat pazarındaki eczanede 
bulunur. 

Çok acele 

Türk Kömür Madenler 
Anonim Şirketi 

Türk kömür madenler Anonim 
Şirketi hissedaranın önümüzdeki 14 
NlC!-::ı~ 1 o~n t::u·ihine;tousaı.:uc r---
si günü saat 15 te Ualata'da Kara 
Mustafa Paşa caddesinde Ovagimyan 
Hanında kain Şirketin merkezi idare
sinde vukubulacak içtimaı adide ha
zır bulunmaları rıca olunur. 

Ruznameİ müzakeratı 

1 - Meclisi İdare raporunun okun 

Daktilo aranıvor ma11. 
k b' · 2- Murakıp raporunun okunması. 

Ankaracla büyü ır miıeuese için 3 _ 31 Kanunuevel 1929 tarihine 
T 

.. k~,.ve ve Almancaya mükemme- . b'l' kı t d'k:i 

1 
ur "·ıf bir daktilo hanıma ihtiyaç aıt ı ançonun raa ve tas ı ve 

en vaa b.. . lmak bu bapta müzakerat icrası, ve Mccli~ 
vardır. Türk ta_huyebolmako .. prtGatır. si idare aza11nın ibrası. 
Tafsilat ve imtı an uzre · · İd A 1 • 

la
•·cla Bahtiyar h.an•n.da AJ:;G Elek- 4 - Meclısi are za ıgma tayin 
~ .. edilen Müsyü Vincenzo Pe"icoli'nin 

"--''- tı'rketi umumıyeaıne muracaat. . . t d'ki trll' keyfiyeti tayinmm as ı . 
İstanbul ikinci icra memurluğun- s - Meclisi İdare azasının tayini 

ve hakkı huzurlarının tesbiti. 
da~:r deynin temini istifası için beyi 6 - Yeniden murakıp intihabı ile 

furuhtu mukarrer olan (Clefse tahsisatının tayini. 
; son Hutson Paris) Markalı ve 7 - Ticaret kanununun 323 üncü 

( 24°~02) No. Iu (150) lira kıymetin- maddesi mucibince meclisi idare ll.za-

d
edir dinamo ile ldğıt kesmeğe mah- larmm gerek kendi ve gerekse şahsı 

(31444) No.lu (Canmanıfeld) salise namlarına bizzat ve bilvasıta 
ıuıve )li k 'ktl 1 · 1 kah ve balen (200 ra ıymet şır e e crayı muam• eye mezun kı-
~ bir tuklh. ve aksamı sökWmüı lınmaaı gerek eaaleten ve gerekse ve
( lO~) lira 1ı:ıymetinde bir tel dikia kileten heyeti umumiyeye iştirak ede 
-1dn09İ ld. ceman ( 450) lira kıyme bilmek için hisıedararun laakal 20 
tinde üç parça qya 15-3-930 tarihine hisseye malik olmaları ve hisse sene-

uaacllf Cumartesi günü saat 9,50 datıru nihayet 4 Nisan 1930 tarihine 
:.. 11 e kadar lıtanbulda Kürkçü kadar Şirketin merkezi İdaresine tev
... .., ... M-da (tz) No. lu mağuada eli etmeleri lizımdır. k;;;;,. De utılacapda yevm Meclisi lclan 
açı vakU mesktlrde mahalmde buluna
:ıı manura mUracaatlan illn olunur. 

• Tiirkire Kibrit lnhiaan 
Türk Anonim Şirketinden 

• • • 
Türk Kömür Madenler 

Anonim Şirketi 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

--:·ynhl!lr:l 

Banka Kommerçiyala 
Italyana 

Sermayesi 700,000,000 
(ihtiyat akçe>i: 

540,000,000 Liret) 
Tı-aveller> (Seyy,ıiı n 

çekleri) 5atar 
Liret. frank, 1ngifü liraıı 

veya elaları frank olarak 
satılan bu çekler şayesnde 
nereye gitsen İl. pı.ra'lm kP,
nali cmniyelıe ta)ır ve her 
zaman isterseniz dünyanın 
her tarafında, şehirde, otel
lerde. vapurlarda, trenlerde 
bu çekleri en kiıçük tediyal 

için nakit makaın111 h kola
ylıkla istimal edebiıirsiniz. 
Travellers çekleri hakiki 
sahibinden başka kimsenin 
kulnaamayacağı bir şekilde 
ıep\İverihta~ edilmiştir·. 

Barut ve mevadı infi
la kive inhisarı T .. A. 
şirketinden: 

Hissedaranına 
Tiirki:re Kibrit lnhiaan Türk A. 
. Şirlıetİ bi•~ ~ereti umu. 
~ nevi içtimaı admnı 31 Mart 
mıyeoı ıe ~ .. t 10 da 1 

30 
pazarteıi gunu aaa •tan-

~lcla yeni Poıtane arkaoında Benci-
hanmda ki in Şirket merkezi J da 

baı:e ele akd_,Jeyeceği cihetle hiueda= iıbu içtimada hazır bulunmaları 

Şirketimizin 1929 senesi hiBBedar
Türk kömür madenler Anonim !ar umumi heyeti Martın 27 sine mü

Şirketi hissedaranırun önümüzdeki 14 sadif peqeınbe _günü saat 10 bu~ukta 
Nisan 1930 tarihin• müsadif pazarte· Galata'~ Bah~yar hanında 11rket 
si günü saat on altıda Galata'da Ka- merkezınde adı surette t?planaca~ır: 
ra Mustafa Pa18 caddesinde Ovagim- Esas. muk~v.elenamenı.n 28 . ı?cı 
yan hanında kain Şirketin merkezi maddesı mu~ıbmce her_ hısse _sahıbıne 
idaresinde vukubulacak içtimaı fev- bir rey temın eder. Bınaberın esale
kaladede hazır bulunmaları rica olu- ten veya vekaleten bir ve daha fazla 

hiaaeye sahip olan hiaaedarlann Ti· 

rica otuaur· , . . . 
nur. . 

Ruznameİ müzakerat: caret kanununun 371 inci maddeaıne 
tevfikan toplanma gününden bir haf· 

mart cumartesi l 7de idare nh B enzin ve Petr<ıl sı 
nmından hareketle Gelibolu tan dük1cin mağaza ve Dı 
Lapseki Çanakkale lmroz Bozca pal.ar haıkıkmdaZabiıtaiBelediy 
adaya gidecek ve dönlişte talımatnaınesinin 309 zunc 
Çanakkale LApsekl Gelibolu- maddesine tezyil edilen mevı 
JA '-'&•U.JU.•u. ... f,>. ..,..,,._ ... ,.. tiT mı'lf;; ... ,,--- ..., •• , -

l•iıımllııiİmİ••ııİİııı•••-• maınetın 23 Şubat 930 tarih v 

r SADIK ZADE ARSLAN 
KAPDAN VAPURLARI 

JHADENiZ sür' al ~oslasi 

NAll\f VAPURLARI 

lzmir Postası 
Sırt, ıaıı. n •utaıam 

ADNAN npuru 
Mrmn 

tO uncu pazartesi 
gilnU 16 da Galaıa nhamından hare· 

ketle ( lzmlre ) ve Pe11embe gilnil 

lımlrden lstanbulı hareket eder. 

Galata gümrilk karşısında Site 

Fruısez hanında 12numıradı Omu

mt ıcantılıgına mUracaıı. Teldon 

Beyotlu: 1041 

95 numaralı kararnamesi bal; 
ya naklolunmuştur. Ve keyf 
yet ala.kadaranca malfim olma 
üxre evrakı havadisle ilan etli 
miş olmakla ıharfiyen ıta11ıi.k v 
icrasına müstemiren itina olll 
ması lüzumu tıerninen tavsi 
olunur. 

"' * * 
Şehremanetinden: Anadol 

Hisarı Temizlik işlerine ait il 
Merkep Martın dokuzuncu Pı 
zar günü Üsküdar atpazarınd 
ve Beyoğlu Temizlik işleriı-ra
ait iki Beyğir ;1e bir Merke 
Martın on ikinci Çarşan.ba gi'yi 
nü saat 9,5 tıe Fatih atpazanı:ıa
da bilmüzayede satılacağında: 
taliplerin mahalli ınezkilr<\ıe 1 

memuru mahsusuna müracaane 
lan. an . . . ... 

~ ı~. 
,,ehremanetinden: Sahi\o. 

meçhul kasa, Soba, Ağaç, Km 
ryola ve Vebpi Beye ait 3 Pil.ve 
ça Kanape Koltuk ilan tarihih:f 
den itibaren 15 gün zarfmda sın. 
bipleri tarafından müracaat~ 
kaldırılmadığı takdirde alel~ 
sul bilmüzayede satılacağı ila 
olW\ur. 

• • • 
Şehremanctinden: Sep"'-

hbu hey~ umu"'!yeye .·~~ak .e
cMa tirlıel nızamnatne1 e ... ıaırun yır. 
n>İ .ıc;rclüncii maddei muadcleleai mu
cibince veületen ".eya eaaleten la.
kal 80 biıaeye malik zevatın ııiloayet 
21 Mart 930 tarihine kadar hiıaeleri
ni ıirketin merkezi iclare9İııe veya 
Türkiyede lı, Ziraat veya Felemenk 
Bank-lanna tevdi ile alacakları mak
puzu içtimadan bir gün eveline ka
dar ıirkete iraal eylemeleri lüzumu 

1 - Ticaret kanununun 314üncü ta eveline kadar ıenetlerinl şirket 
maddeıi ahkimile tearüz etmekte o- veznesine yatırarak alacakları vesika- °"'••••••••••••• 
lan nizamnamei dahilinin 12 inci mad !arı hamilen toplanmada hazır bulun ;;: 
desinin (Dört senenin hitamında mec malan ilan olunur. 

Hali meydanında numaras• 
Kantar kalübesi kiraya ven:: 
mek için açık müzayedeye kc 
nulmuştur. Taliplerin şartn! 
meyi görmek için hcrgün me 
zayedeye girmek için ihale ,. 
nü olan 29/3/930 cwnarte5 
günü Levazim miidürlüğiiı5 

il&n olunur. 

!isi idare azası temamen üç sene müd Müzakere Ruznamesi ıudur: 
det için tecdit ve intihal'. ve ~er üç 1 - İdare Meclisi ve murakıpler 
sene nihayetinde de tecdıt eclilecek- raporlarının okunması. 
tir. . · 2 - Envanter, bilanço ve kir ve 

Müddeti memurıyetleri hitam bu- zarar hesaplarının tetkik ve taediki
lan azanın tekrar intihabı caiz olacak- yle idare meclisi azalarının ve mura· 
tır. Şirketin M~clisi l~a~~ ~z'.'lar!yle laplerin ibrası. 

Mecliıi idare müdiran Şirketın mabıhul ııtıgali o- 3 - Temettilün payla1ma11 hakkın 
Ruznamei müzakerat: lan muamelatı 1"hısları namına yapa- da karar itası. 

1 - 1929 ıeneıine ait mecliıi ida- mazlar) diye tadil ve tashih teklifi. 4 - İdare meclisi balarının ve mu 
re ve murakıpler raporunun kıraat ve 2 _ s,800,000 liretlik tahvilat ih- rakıplerinin yeniden intihap ve tayi-
•-·cli'-' niyle huzur haklannm ve ücretlerinin _ ,..._ racı. • la k 

2 _ Meclisi idare ve murakıplerin Gerek esalete~ ve g~re.kse vckal.e- teshiri ve hakkı huzura dair o ca 
1929 muameliıtmdan ibruL ten heyeti umumıyeye ışbrak ed~bıl: kararın son sene! besabiye celseleri 

3 _ 1930 aenei beulıiyesi için mu- mek için hiasedaranm laakal yırmı ne de tatbiki. 
rakıp intihalıo; hiaae e malik ol.malan ve hine oene- 5 - Ticaret kanununun 323 ve 

4 
_ 1930 aeneaİ için mecliai lılııre ~ nihayet 4 Nisan 1930 tarihine 324 üncü maddelerine tevfikan idare 

ve murakıpler tahsiaatmm teabiti. kadar glrketin merkezi idaresine tev· mec;Iiai i~alarma muktezi miisaadenin 
1- 1929 MDeaİ arfmc1a ~o- di etmeleri icap eder.M--"u" tı-- venlme•• 

SADIKZADE BiRADERLER 
APURLARI 

KARA DENiZ MUNTA
ZAM VE LÜKS POSTASI 

in önü 
.~·~: Pazartesi 
can• aqamı Slrkeal nbtı· 

mıadu barek•tl• (Zoapldalı, 
laebol., Sameaıı, Orduı 

Oaya,oıreeıın. 1 rabzoa n Rize 
lak•l•lırlaa aılııııt vı avdet 
edecılı:tlr. 

Talalllt için Slrlı:ecldı Mn 
adet itaat albada ac:e•talıtı•s 

mllracaat. Telıloa:lıta•bııl :n 

gelmeleri. 

• • • -Şehremanetinden: Çırç; 
yangın yerinde Krztaşmda E 
Adada 183, 48 metro murabb; 
ındaki 46 nwnaralı arsanın m 
tro murabbama 8 lira kıym' 
taktir olunarak satılmak içe 
kapalı zarfla müzayedeye kc 
nulmuştur. Taliplerin şartn: 
me almak için her gün Lev: 
znn müdürlüğüne gelmeleri t 
klif mektuplarını da ihale gün 
olan 29 Mart 930 Cumartesi g 
nll aaat 15 ıe kadar me.ıdlr m 
dürlüğe vermeleri. 

J 

e 

lı 

e 

0 h' de ınuhıblrleri vardır, Her nevı Banka muanıe-
ır er kabul eder. 

• • • ••• ı•L 1 ı;· """ _.... lılecliai İdare , ı .. nan yem azanın .,..ma .,..... ı• . 
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BlN SÖZ 
BİR RESiM 

iL. ~ llllt•mı'ııın lllı. ko•ır~ıi d n dıır!lllUnnn koafer~n3 nlonualla Tevfik Salim pa,aaın riyıısetia( e teplaamı,, mesai raporu, bütçe 
-... ve bazı tltr!rler okuumu,ıur. 

Dün Beyetluada Muleıı Ruj 

salonlarında bir çok boks mac;
Jan yapıldı. Bu maçlar içinde 
en mühimmi Franki-Muladvlç 

maçıdır. Frank! Marten ile 

1'\uladvlç arasında )apılan maç

la Fransız boksörU Frank! Mar

ten hasmını sekizinci ravntta 
abandone etti. Mac; çok heyc
canh olm•ftlf, Yukarda Praa-

• - <.JA~ıtncfata ' • .ı. ı elik mOaamere.ı parlak ı.tr earetN ya"lmıf, 4aııslar Mlladf, Abwot Velik pt. nın MUral plyHI oynanmıttır l.i Martenı A••tıda Muladvlc; 

"ran Hi1~6mell 111lllılm merkezlere aeflrlerl:.i giinderdl. Ezclllme Moske
v•ya •a Aılz Ha · 11 ıdcrllnıf~tir. 

A9ya da MeRr;olya bllkOmetloln Rusyaya r;ö•derllltl sefir M. Rekzln Rus lora 
koınitesl reisi M. 1\~ lenin ile bl•lllcte 

İ~p;:.ıyada hn11o" c n:hn ı ı ı.ıey<>r. 1 : • h!ifvekil (Sanchez Gı.errı.) irat < ı ı igi ı·ar. ı ct!i b"r ı iltrı · ta :ırt .'.. • ·r ı ı dıl. kahı ama)'acn.(ını sö}lemiş ve berkes 
tıı·•"•ıfan aı•IO(ll•11oıı1"r. rcıoımtcrlmb e.lı•lr b •fHklli nutuk irat ederkeıı 'r halkın z,ıbıt.ı tarııfıı.t·a1 d•a;ıitıı., nı 14ııterly::ır. 

CU '1AR1,ESl 
8 l\JART 930 

lJ . ııunı jRndarıra kumandanlığına tayin edilen mi a ay "'ı. ıır.ı 
Bey işe b~şlıımı~tır. Yeni k•pnandanın b!r rcs ·."~C...dJ".: 7. 

Kal~on la~ri~ası in~aa;ı 
'I'iitiin inhi-;arı unıtuni ınudi"ırlii
ğiinden: 

İdaremiz için bir Karton Fabrikası tesis edilecektir. Tar 
!erin her gün gelip Galatada mübayaat Komisyonunda ~artn 
meyi almaları. 

J~nn ... Zen~io olmak ister nıisin iz1.::::n: 
~~ Müjdeli ilanımı okuyunuz! ~ 
~~ Tan.re piyango biletlerini hiç bir fark almalısızın dr>ııniı takdim ~ 

ederf;a. Bu sureti• beş buçuk lira ile hı, çok l~1betlerle şcıhreı kazanın 

~ Is' BET ) gişımdeıı altı keşideyl oynamıı olur unuz, 

Yenlpostahane clv•rınd• Ak .. r•yhlar hanı 
altında No HS iSABET GI ESi ~ 

Nakliyat münakasası 
fşpi~to ve ispirtolu içkiler inhisar idaresinden 

lsranbul içinde kamyonlarla bir sene ?.adında yaptıracağı n.ıkllyar 
münakasa ruretile 22-S-1980 tarihinde mütaahhide ihale edilecektir 
Taliplerin şeraiti anlamak ve pey sürmek için umum müdürluk 
Ticaret şubesine müracaatlan. 
~----:....~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~ 

Haliç vapurları 
Türle Anonim Şirketi 

Haliç Vapurları Türk Anonlnı Şir
keti hinedaranın önümüzdeki 9 Ni
san 1930 tarihine mUoadif çarıamba 
günü ıaat 14 te Galata'da Kara Mus
tafa Pap caddesinde Ovagimyan ha
nının 4 Unc:ü katında Soçyete Kom
naupyale D'Oriente İdarehaneainde 
•".:lnıbulacak içtimaı adide baaıır llll
lunmaları ric:a olunur. 

Ruanemeıl miiaM atı 
1 - Mecliai İdare raporunun okun 

maaı; 

( 
1. 

suı HAZIM 
INKIBAZ 

&;;:;•.,, mhlt- •.ıaatı11 tle•ll 
~ ............ ,.. 
f JllAZON 

~EYVATOZÜ 
J Ga1et aalldlr 

...... rfftaHI•• 
... ...... 8011l11 ....... • 

2 - Murakıp raporunun okunmaaı Hali taafiyede Jnıaat 
3 - 31 IOnunuevel 1929 tarihine Türk Anonim Şirketi 

ait blllnçonun kıraat ve taadikiylı bu 
bapta müzakerat icraaı ve meclisi 1- Hali taıfiyede l llfUt Türk A 
dare !zasınm ibrası, nim Şirketi hiuedanuıının önüm~ 

4 - Yeniden MeclW idareye ha deki 9 Niaan 1930 tarihine müoa 
intihabı ve hakkı huzurlarının tayini, çarıamba ırünll Galata' da Kara Mu 

5 - Yeniden murakıp intihabı ve tala Pata c:addeainde klin Ova · 
tahsisatının tayini, yan H~da 4. üncü katta Şirket' 

6 - Ticaret kanununun 323 üncü merkezı ıdareımde aaat 15 te ıure 
maddesi mucibince Mecliıri İdare Aza adiyede vukubulacak içtimada h 
!arının gerek kendi ve &erekıe e~ası bulunmaları rica olunur. 
salise namlarına bizzat ve bilvasıta Ru:mamei miizakeratı 
Şirl-etle lcrayi muameleye mezun kı- Bir sene zarfında ikmal edilemi 
lınmaaı. Şirket tasfiye muameli.tınm eaba 

Gerek eaaleten ve gerelnıe vekile- teahhurunun ticaret kanununun 4 
ten heyeti umumlyeye iştirak edebil- inc:i maddesine tevfikan taıfi;ıre 
mek için hiıaedaranın IAakal yllz hia- ru tarııfından izahı. 
seye malik olmaları ve hisse ıeneda- Gerek esaleten ve ırerekae v • 
tını nihayet 8 Nisan 1930 tarihine mü ten heyeti umwniyeye ittira.k ede 
sadif aalı gUnil saat on altıya kadar mek için hlıtedaranın 1iUaJ 25 · 
Şirketin" Ayvansaray'daki merkezi 1- ye malik olmaları ve biaae ııeneda~ 
dareıine ve yahut Soçyeta Kommer- nihayet 30 Mart 1930 tarihine kad'" 
çlyale D'Oriente idarehanesine tevdi Şirketin m•rı.-iM t..,• ılı 
etmeleri llzımdır. Ttvdl edilen hine eap eder, 
senedatına mukabil adedi hluc ve 
reyi natık olmak Uzre e.habına biftr 
dilltqlive nr•kaaı verilec:ektir . . 
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