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Vekılleri bir iki gün ' içind.e An- ' un an ı ı a ı 
karaya geleceklerdir. İkı t~ra-
f.n nasıl esaslar üzerinden soze 

bu ha ta içinde ımza e ı 
,. 

girişecekierini henüz bilmiyo
ruz. Bu sırrın ve bundan anlaş
nıa tılısımının anahtarı Paris
ten gelmiş olanların elindedir. 
Al~aklılar vekillerinin Ankara 
da açrk kalp ve açık hesap bu
lacaklarına şiiphe yoktur. Fa
kat Ankaranın bu açık politik.a 
sı fayda veıımek için karşıdaki
ler de aynı duyguda olmalıd~· 
lier halde öbür tarafın, kendı
ni «Temp» gazetesinin muhar
riri gibi dar ve yanlış bir ~an
tık içine hapsetmiş olmadıgını 
zannetmek aklımıza daha ya
kın geliyor. Hiç bir hükumet 
'I'iirk cümhuriyeti kadar a
&ır ve korkunç şartlar içinde 
doğmamıştır. 

Itilafnamenin imza
sından 
sonra 

M. 1\ıliihadele 
koınisvonu 

60 Türk 
Rıhtım şirketı kad
rosundan çıkarıldı 

Şi rket yeni antrepola
rın İnşaatını durdurdu 

Devlet Bankası 

LAhiya Heyeti 
Vekilede 

ınüzakere edilecek .. 
Ankara, 8 [Telefonla]

Devlet Bankası teşkili hak
kındaki lihiya Çarşamba 
günkü Heyeti Vekile içti
maında müzakere ve tetkik 
edileceğini" Maliye vekili 
bana söyledi. Öğrendiğime 
göre kanun layihası ayni 
günün akşamı Meclise sevk
olunacaKtır. 

Bankanın anonim b 'r şir
ket halinde olması ve hisse 

• :enedatı çıkarması mukar
rerdir. 

lhtigaçlar 
Fırkada dün 
ne görüşll ldii 

----
Yollara ve tenvirata 

fazla 
ehemmiyet verilecek 

1/1 .ar dırektörleri hal/ lçtımada 

Bankerlerin içtimaı 
-=ıı:ıım .. mE!l!mllll!ll ......... .. 

2 Banka daha 
konsorsiyoma girdi 

Bu sayede konsorsigomun 
• 

sernıagesı 

1,100 ,000 ister/in olacak .. 

l ce 

ev\yo 
taba 

an B. 
lır. E' 

rrıa 

iş Hankası lstanhul şubesi 
müdlJrlJ Muamma Bey sabtC 

uıe 
bin İngiliz lirası sermaye koya-na 
caklardır. n '· 

~re~ 
Son vaziyet üzenne, projeyı Evr 

imzalıyarak bu parayı yatırma- errn 
yı taahhüt eden (9) bankayam"ı!jt 
yakında diğer üç Bankanın da rala 
iltihak edeceği ve bu suretle den 
Bankaların kambiyo koıniteslne.vret 
tevdi edeceği !sterlin miktarı ayı · 
(600.000) e baliğ olacağı anla
şılmışur. Hükilmetin de vaze-ıtafa 
deceği (500,000) İsterlinle ko- Uele 
nsorsiyom sermayesi 1 milyon i çi 
110.000 İngiliz lirası olacak ve,er · 
ihtiyaca tekabül edecek gayri !!Tl1e 
tabii temevvüçlere meydan bı- ıstin 
rakılmıyacaktır. Osmanlı Ban- er ü 
kası konsonıiyoma dahil olmuı;ın". 
değildir. dafa 

(Mabadı altmcı sahifede) 

AnkP.tinıizi sabırı:1zlıkla bekleyiniz 1 
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ittifak görüşülüyor!. 

HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 
Jngtltered11 

Bahri 
konferans 

Fran&ada 

Sular 
çekiliyor 

Paramızı lio 
'rek:ili ı11iih İ 111 J\ılaliye 

izahname hazırlıvoı· 
manlı ordularında Alman zabitlerinin 
ılıştırılması fikri nasıl ileriye siirüldü? 

Tahtelbahirler 
meselesi 

Fakat açlıktan 
ölenler var 

ANKr\RA, 8 (Telefonla)
Milll parayı koruma hakkında 

M.Doumergue cenuba Maliye Vekili izahnamesini ha 

kuruş eksiğine satılhıa 
kayde şayan görülmektedi 
racat mevsimi gelince daha 
mnuniyete şayan bir netice 
edileceği muhakkak addedi 
ktedir. 

Dün Sadrazam, Talat Be; 
~nver Paşa müttefikan Mar
>alaviçni'ye demişler ki: A
turyanm Balkan harbinde 
ettiği nüfuzunu Balkanlı
ve Türkiyeye karşı tekrar 
ınması zamanı geldi. Eğer 
ısturya. Sırbıstana iyi bir 
; verirse yalnız Bulgaristan 
il Romanya ve Türkiye de 
kaydü şart İttifakı müselle
ltihak ederler. Almanya ve 
nanva tarafından izhar edi
arzulara tevfikan Türkiye, 
aati hi!afına, Yunanistanla 
ittifak akdetmek üzre bulu
orsa da eğer Avusturya a
karar.e bir hareketle Bulga
am kendisine raptetmeğe 
ıaffak olursa bu ittifak hu
! gelmez.» 

, • Almanya sefiri tarafın~~ 
· ' .derilen 23 temmuz tanhlı 

t. li J 1 '. 364) numaralı diğer bir tel
·, it . fnameden: 

~1 .. • Sadrazam, dün Enverin ba-
: 1 .. ~ .zhar ettiği temanniyi Marki 
: · "~, aviçniye tekrar ederek T~r
. •

1 ı,-t enin ittifı~kı m~selle.s~ g_ır
' t ( ıinin teshıl edılmesını nca 
'JII1 • lb 01 

ıiş. Meseleyı evve ce enım e 

')Oyilk harbin ı/k cumusmua 
beşinci Malımet! 

dilirse müttefik sıfatile Türkle
rin kıymeti hakkındaki fikrimi 
tashih etmekliğim laznn gelr.,, 
tashih etmkliğim laznn gelir.,, 

Japon murahhasları 
ile ihtilaf çıktı 

hareket elti zırlamıştır. Bugünlerde mat-
- buata verecektir. Gelen haber-

lere göre hükfunetçe milll pa
TUL US, 7. A.A. - Tam ve rayı koruma maksadile alınan 

LONDRA, 7 (A.A.) - Mü- Garonne şehirler;n;~ r"'- ' · tedbirler her tarafta memnu-
tehassıslar komitesinin d',nkü kildikçe T::.. .. , niyetle karşılanmış ve halk a-
içtimamda tahtelbahirlerin' hac et -. Ga~onne l rasmda emniyet uyandırmıştır. 
mi meslesinin müzakeresine de v::ızıycın . dal İzmir piyasasında İngiliz li-

Bu vaziyet karşısında h 
met aldığı tedabiri tahfif 
na gitmeyi bile derpiş etme 
dir. Saraçoğlu Şükrü Bey 
zahnamesinde bu noktadan 

varn edilmiştir. 1 my_;.dc vahım c rasınm İstanb:.ıla nisbetle 2. 3 
1 M. Mu .. u d la 1 Amerikan ve İngiliz delegele ugu an şı mı -------------------

solunmaktadır, 

ri 1800 tonluk hacmi esas ola- Alman1111d11.r tıırn. Tmeı'kletafroılahncl·,. Emla.A. k ve Eytam Banka rak kabule mütemayil oldukla-
rını bildirmişler, İtalyan dele- Siyasi \f/'iB~lyet halde 300 ii eeç 
·geside.bunamuvafukatteama- cektir_ Bir senelik f. r t hakkınd 
de olduğunu söylemişlerdir. Ja Berlinden yazrlıyor: _ Mül- 3 a ıye 
pon delegesi buna itiraz ederek ~ Moissac'ta Y<' 
laakal iki ıbin ton olmasml'teık- ler ka~inesi bilhassa. işsizlig~ pılan taharriy~ ıniidiri uınuminin beyanatı 
lif etmiş, İngiliz ve Amerikan karşı srıgorta meselesıle meş_gu neticesinde72 n • , _, 

h 1 d bulunmaktadır. "! ?ung p~anı- aş çıkanlmıştu · ı - . 
>iIJ.Uralı aslan razı olmuş ar ır. nm kabul meselesını tetJk~k .e- Mauntobanda tc . ,! ANKARA, 8 (Telefonla) - r - Geçen seneki bilan 

Franısız delegesi, Fransız do- den komisiyon işini bi~imıışt'.r· /rakların kaldır- 1,_ . ~ ..,_,_,..,,gue Emlak ve eytam Bankasının nazaran bu sene 1 buçuk 
nanmasında elyevm mevcut 2 Young planı kab~l e~ılecektır. -iması hususunda büyük müşki- bu .seneki mesaisi hakkında 1 yon liraya yakın bir mikta 
ila 3 bin tonlı.ıık taflıtelbahirlere Fakat eğer meclısteki. n_ıerkez ıata tesaduf edilmektedir. Şim- beyanatta bulunan umum mü- lasile emlak mukabili ikr 
dokunulmamak şartile Fransa- fırkası vaziyetini değıştıı::me~- diye kadar 20 kadar naş çıka- dür Hakki Saffet B. Bankanın 8 milyon 714 bin 920 lir 
nın 2 .bin tonluk esası.kabule ra se Y~ng plaru anca~ z~ıf bır rılmıştır. Kaçamamış ve evle- bu faaliyet senesi zarfında Ban- kuı:ışa baliğ olmuştur. B 
zı olduğunu bildirmiştir. eksenyetle kalbul _edılmış. ola- rinde kalmış olup açlık yüzün- ka teşekkül maksadının ana hat faalı_Yet sahasını daha zi 

FAALİYET! caktır. Almaıııya ıle Le~?tan den telef olanların miktarını ta- fan dahilinde mesaisine devam tevsı etmek arzusundadır. 
ar:ıs~ndaki münaseba.t t.a .d~zel- ~!n ~tmek henüz mümkün de- ederek memnuniyet bahş neti- se~e . idrak ~ olunaca~ ma 

LONDRA, 7 (A.A.) - Bah- mıştır. B~ h~s~ta bır ıtılafna- gıldır. celer elde edildiğini, Emlak musaıt oldugu takdı~de 
ri konferas işlerine faaliyetle me aktedılmıştır. Mauntoban kenarlarında 1000 Bankasının sahai faaliyeti da- na ve_ Samsunda da bırer 
yeniden başlanmıştır. Birinci M. Schacht istifa etti kada~ hayvan naşı bulunmuş- bilinde bulunan yerlerde emlak aça~~· 

zakere etmiş bulunan Avus
ya sefiri de bu sıra Türkiye 
bir ittifakın bize ağır şeyler 
mil edeceği, ittifakı müselle

komisyon intikal devresine ait h tur.Bınlerce ev harap olmuştur. üzerine olacak .k tt b" Bılançomuzun her bir 
"B:.ı suretle askeri kıymetleri ta'hdidat haıkkındaıki Fransız BE~LİN, 8 !:--·~· ~ .... ~chac. t, M. Doumergue ile M. Tardieu . . . 1• raza ~-· 1: geçen seneye nisbetle pek 

üç misli artacaktır. Ceneral Ley 
1 
tekliflerini kıaıbul etmiştir. Rayhişbank mudurlugunden ıs- fel.filtetzede olan yerlere müte- nazım ~azıfesını ıfa ettı~nı him farklar arzetmektedir 

man bugün bana beş Tük ordu- KOMÜNİSTLER tifa etmiştir. veccihen bu.akşa~ Paııisten mü ve emlak . ashabının muhteki:- nüm~deki faaliyet prog 
sunu derhal harbe sevk edebile- farakat etmışlerdir. ler pen~:~ı~d~. . kalmasına bır mız ıçınde inşaat ve sigorta 

Türkiyeyi bütün dünyaya 
şı müdafaa edemiyeceği ce
·ını vermiş. Bunun üzerine 
razam Türkiyenin İngiltere 
Fransaya karşı değil yalnız 

;;yaya karşı müdafaa edilme
trzu ettiğini Fransa ve İngil
!ye karsı bir şey istemediği
;öylemiş.» 

ceğini söyledi. Herhalde kuvvet LONDRA, 7 (A.A.) - Dai- Fransada zelzele M M 
1 
. . , . d set ç~ktıgını soylıyerek dedi ki: .keti teşkil etmek te dahil 

li b. d .. - ·· b'l kl ı M ·1 t ·1 · • usso ını nın yar ımı ır surette oguşe ı ece er- y aı yazıyor: ngı terenm PANAMA, 8. A.A. - Dün . 
dir. Alman kumandanının tak- muhtelif yerlerde kargaşalıklar akşam oldukça şiddetli bir zel- . ~OMA, 8. A.A: - M. Musso 
dir "dilemiyecek kadar kıymet- çLkarmag· a matuf 'komünist te- ı 1 h. d'lmi t. z 1 Le 45 lını Fransada vuku bulan feye-. ze e ısse ı ş ır. e ze anlar .. .. d -1• b' f 'd s' olacaktır ki o da b'b.. d" ıh ft ak z yuzun en zarara ugnyan ı ır aı e ı , şe usatı un er tara a a- saniye devam etmiş halk arasın • .. 
Türkiyanın taahhütlerini ifaya mete ug-ramıştrr. Bir kaç yerde da .k d t Şı"m-'' İtalyanlara dagıtılmak uzre 25 

Ford haziranda Ankarayı 
ziyaret edecektir 

pam uyan ırımş ır. w.- bin lir "nd . . 
mecbur kalacağıdır .. ,, ehemmiyetsiz müsademeler ol- ye kadar nüfusca zayiat vukuu- et go ennıştir. 
PADiŞAH NAMINA RİCA muştur. na dair bir haber yoktur. Kadınlar intihap etmiyecek 

A!iKARA, 8 {Telefonla) - Fordun İstanbulda tıir tra 
fabnka:sı yaı:maga k>arar verdiği şayidir. Bunun için Büyük 
da mevcut bır madenin imtiyazını hükfunetten talep cdec 
Ford haziranda bizzat Ankaraya gelecektir. O sırada kayser Vilhelm 

ohenzollem) yatile (Baleşt
d) da bahri bir tenezzühde 
unuyor. Kendisine bu tel
flar arzolunduğu zaman al
ı şöyle bir mütalea yazıyor: 

Bundan evvelki kısımda mün 
deric vesikalardan sarahatle an 
laşıldtğı gibi de ittif~ teklifi 
bizim tarafımızdan vaki olmuş 
ve müzakerat Avqsturyarun 
Sırbistana ültimatom verme
sinden sonra başlamıstır. Bu 

«Türkiye doğrudan doğruya hususta Avusturvanın Sırbista
ıdini arz ve takdim ediyor. na haro ilan ettiği 28 temmuz 
ret ve yahut dürüştane bir tarihinde Almanyarım İstanbul 

' ame.le Rus - Fransız tarafı- sefiri tarafından Hükılmetine 
geçmesini mucip olur, ve nü- gönderilen (370) numaralı 
ıımutu ebediye kaybederiz. fevkalade ma\.ırem telgrafname 
fakı müsellese girmeleri hu- pek sayanı dikk:ıttir: 
unda (Vangenhaym) Türk- "Riraz evvel Sadrıızam beni 
~ behemehal ve açıktan açığa nezdine çağırarak Almanvanın 
mü kabul göstermeli ve arzu- Türkiye ile krna hir müddet 
mı öğrenip bize bildirmeli. için Rusva aleyhinde tedafüi: 
r halde onları fütura düşür- ve tecavüz! hir gizli ittifak ak-

~ 
meliyiz.» tetrnesi ve bıı suretle ileride 
İmparatorun bu mütaleası ittifakı müsellese ginnesiııe im 

nanya hariciye nezaretine bil kan ihzarı httsusl?nnda Sulh . ., 
ı 1 ~ iliyor ve Fon Yagow da 24 tarafından vnlrnhnt,.,.. tal~ı,; 

1 
!C' :unuz tarihile Vangenhayma Kaysere arzPtmekliğimizi rica 

1 · .I 'lderdiği 268 numaralı ir tel- etti. Rusya Türkiveve yahut 
,s1 ıfnamede: Almanvava ve bittabi Avn,;tur

'. " ıTürkiyenin ittifaka kabiliye ya - Macaristana tecavüz e-
-ı ıakkmda mevcut olan tered- derse ve vahut Alman va ve bit 

J j tlere rağmen, kayser hazret- tabi .ittifala müselles Ru~v~ a
i şimdiki vaziyet icabı olarak leyhme hareket ederse ~ttıfak 

. rkiyenin ittfakı müsellese il- şartlan tahak~k edecektir.Rus 
· i ak hususunda izhar ettiği ar- v~?ar_ı bas~a bır ~evlete karşı 

t 
lan istifade edilmesinin mu- 1:urkive .h~ayet ıstemem~te

. 'ık olacağı mütaleasmdadır- dır. Kapı~uluyon_l~r .ve ~~~-
1 · • • Binaenaleyh İstanbulda n_~ umunuve:. . . ılahır ı;ı:1bı bü-

ı\ı .uretle hareket ediniz .Ancak tün beyn.el!"ılel mesele\"" .. ol~ 
ıJUZ ahvali hazıreye göre bir dukları gıbı kalacaklardır:-ı;'urki 

• ''l mevzuu, bahsolabilece ye sart olarak harp takdınnde 
~ •lam vasi taahhüda; Alman heyeti askeriyesinin bu 
~ -ceğimiz hususun ~da bırakılması~ı ıstemek~e
~ ·-.izi celbede- dir. Buna mukııhıl, hıırp halın-

tA ~• ~ de ordusunun dörtte birinin bil 

r 

:ı 

. r. 

1 
1 • 

> t' ~ . fiil kumandasını heyeti askeri-
~ "vali yeve tevdi edece~i gibi bütün 

" ~ ıı,, ~ ordunun yüksek idaresini <le 
.• ~" ~·; ~~ • directoire supreme l mezkur 
• ~ $°"-# .. ~ ~J.:j • bırakmak için bir sekil 
~ 'tll ;' .. ~~ ~/, · Müzakerat Türk 
~ ~ '* li! g , ~ gizli tutulduğu 
eı c. eı"'~ ,.,"'"''f; ~ .f iJ lf ~~~ •t bahse dair 

~-~ ~.:,; ~ #./ ~ • •0 görüşme 
:e. .,. ıf' ~ ~ '"e se-
b"' o' .(-:ı> . ~- • 

.,s.§ı .i' $ ' 
... t- ·$' -!§ -h 

.saya 
elzem 

t' /~H ;f 
';§' Cı .... ili 

oQo ~ .~ ..... ~ ~ 
~.~. ""'ili 

"'il' -;r 

İsp;:"yad~ hull< c-"n;bu ' 
ta·••••dan alk"t"ıı~aıı~ıır. re~ımıt 

/a Basve-
6enhaym)e 

.an: 

azamın teklifi
_-diyor, ittifakna

~ şartlar dairesin
.ndır: 
(Devamı var) 

ÜMİTLER .. . FARİS, 8. A.A. - Nazırlar 
KıraJıça Marı meclisi müntahiplerin miktarı -

LONDRA, 7 (A.A.) - Kon- KAH~_'<E, '8: A.A. - Kıralı- na müteallik listenin tasdiki 
feransm iyi bir neticeye vara- ça Mari ile İleana Vadioihalfaya hakkındaki projesini tetkik et
cağı hakkında murahhaslar a-

1 
gitmek üzre bfigün. Assuandan miştir. Kadınlara intihap hak

rasında kuvvetli ümitler vardır. hareket edeceklerdır. kının bahşedilmesi muhtemel 

Düyunu umumiye mümessille 
Maliye vekili ile görüsec,ekler 

Niçin anlaşamıyorlar 

ltalya-Fransa 
arasındaki 

geçimsizlik .. 

Fransa Avrupa ve 
diğer yerlerde bir kı
sın1 lta1ya n ınenafiini 

tanın1ah<lır .. 

Roınadan yazıh}"Or: - İtal
yanlarla Fransızların arası bir 
rurlü iyileşmiyor. 

Fransız ve İtalyan matbuatı 

M. M .ssolini 

Bunu böyle söyliyen İtaly,an
lar istikbal için bu vaziyetin ne 
kadar devam edeceğini soran
lara da şu cevabı veriyorlar: 

arasında son zamanlarda gene - İstikbali kııırtara-cak şey 
bir münakaşa.kaptsı açıldı. Bac İtalya ve F',ransa arasındaki an
kmız mesele nedir? Bir Faris laşamamazlığın artması değil, 
gazetesi demiş ki: İtalya Avru- .belki de bu iki Latin millet ara
pada ·bugünkü vaziyetten inem- srnda bir ittifak ı;ııktedilmesi o
mın olmıyan devletlerin başıriıi lacaıktır. Avrupa muvazenesini 
geçmiş, onların hoşnutsuzlu- ı işte böyle ıbiı;- ittifll'k kurtaraıbi-
ğundan istfiade ediyor. Fransa lir. _ , 
da küçilk itilaf denilen 21üıfıı:e, .. . . , . . 
nin ibaşma geçerek mukabil bir _- Boyle bı~ ıtti.f~ ıçın ne yap
vaziyet almıştır. Buna cevap o- mak laZRTI. Yanı Fransanın bu 
!arak Giornal d' lta\ya hinna- işte İtalyaya ne gfüi menafi te
kale yazıy<ır. Hülasa.tan diyar· rrlin etmesi laznngeliyor ? ..• 
ki: «Küçük itilafa karşı Fran- .Bu ciılıet mühimdir. 
sanın gösterdiği dostluk tam 
manasile bir ittVfaktır, hem de 
kat'i ve askeri ıbir ittifaık. İtal
yanın Yugoslavyayı iıhata için 
bir faaliyette bulunduğu iddia 
ediliy<ır. Halbuki İtalyayı her 
taraftan çevirmek için çalışan 
Fransadır.» 

Diyorlar ki: 

- İtalya, umumi harpten 
sonra Avrıupada muahedeler ile 
vücude gelen vaziyeti ihlal te
şelfuüsünde bulunmadı. Fakat 
Fransa Yugoslavyayı tutarak 
İta! a a ıkar r vazi et almı tır. 

- Bunun için, diyorlar, Fran 
sa İtalyaya bir takım müsaa
delerde bulunmalı. Avrupada. 
ve Avııupa haricinde İtalya me 
na.fii için <ılan mmtakalarda İ
talyaya lkarşı mütemadiyen mü 
manaat tarzında olan hattı ha
reketten vazgeçmelidir . 

. İşte İtalya ile Fransa arasın
da esaslı bir anlaşma .için ileri 
sürülen şart ... Fakat iki menı
le!kct arasında menafi itibarile 
o kadar derin ihtiliflar mevcut 
ki .• 

görülmemektedir. 

Matem günü 

P ARİS, 8. A.A. - Fransanm 
cenubi garbisinde vukua gelen 
feyezanlar dolayısile 9 Mart gü 
nü milli matem günü ilin edil
miştir. 

FARİS, 7. A.A. - Meclisi 
meb'usan mali kanunun müza
keresine yeniden başlamış ve 
bir çok maddelerini kabul etmiş 
tir .. 

BELÇİKA KRALI MISIRA 
GİDİYOR .. 

NAPOLİ, 7 (A.A.) - Belçi
ka hükUmdaranı İskenderiyeye 
müteveccihen EspCTya vapuri
le hare~t etmişlerdir. 

Romanya da -
Nişan bozuldu 

AN~~· .~ (Telefonla) - Düyunu umumiye mümessil 
Pa.zartesı gunu saat l 7 de maliye vclcili ile ilk temaslarmı 
paoaklardır. Saraçoğlu Şükrü Bey bu mülakatta miimes 
!ere hii.kfunetin noktai nazarını izaıh edecektir. 

Kibrit inhis<:.rına mukabil 
istikraz teklif edilmedi 

A.N~.~· 8 (Telefonla) - Hükumete kibrit inhisarına 
kabı! bır ıstıkraz teklif edildiği haıberi resmi mahafilde tek 
edilmektedir. 

lktısadi program 
ANKARA, 8 (Telefonla}

İktısdi: program mahdut olarak 
tabedilmektedir. Tabı bitince 
program Heyeti vekilede mü
zakere olunacatkır. 

1ZM1RDE MAÇ 

Hindistanda mücad 
AHMETABAT, 8. A.A. 

M. Ptel'in tevkifi üzerine me 
nin tatili hakkında M. Gandi 
rafından vaki olan davete mu 
beleten bütün dükkan ve ma • 
zalar, bir kaçı müste9l1B. olm· 
üzre bugün açılmamıştır. 

Prenses fleana 
ayrıldı 

İZMİR, 8 (A. A.) - Bu 
hafta yapılan lik maçlarında 
Altay sıfıra karşı iki sayı ile A
nadolu takımını mağlup etmiş

resn1en tir . . Bayraklı ve Yıldız t.ıkım

LONDRA, 8. A. A. - Hi 
·umumi valisi M. Gandi'ye v 
diği cevapta, itaatsizlik zihni 
tini - kuvvet ve şiddete müra 
attıen ari bir tekilde tecelli e 
cek olsa bile - müsamaha 
göremiyeceğini bildirmiştir. 

lan maçında Yıldız takımnun 
saıhaya gelmemesi dolayısile 

BÜKREŞ, 7 (A.A.) - Res- 'Bayraklı taknru hükmen .galip 
• b' ebl"d İl . addolunmuştur. Bu defakı prog 

mı ı ır t ıg e prenses cana rama dah'l l Altın d 

Hava işleri 
LONDRA, 8. A.A. - Ha 

işleri nazırı hükGmetin hava t 
lihatı sahasında zararlı bir rel 
bete girişmekten çekinmek h 
susıındaki arzusunu yenidı 
göstermek için bu sene ha 
kuwetlerıini pekaz miktarda a 
tırdrğını söylemiştir. 

,_ ı · aıb 1. ·ıe ı o an or u _ 
--., ""~ ""~ vP, nıy et mec ısı K ak 'Cfu' d'lmi 

~utabık olarak ti atşıy a maçı t ır e ı ş-
o0nt HoC'lıberg- r. 

I 

en ayrıldığı bil 
.iriliyor. 

Prenses İlea
ının nişanlan
.ığı kanıt A Vru
ıadaki lhüküm
lar ailesine u
~aktan yakın
lan rabıtası o-
3.n bir adıamdir. 
rensesin valide 
i kralıça Marie 
km:ınm onunla 

Prenses Ileana nişanlanmasını 
muvafık görmüş ve iık.i ay ka
dar oluyor ki, prenses İleana
nın nişanlandığı ilan ediliyor
du. Fakat geçenlerde bir Jıadi
se oldu. Müstakbel damat hak
kında bazi neşriyat yapıldı ki, 
bunun neticesi olarak nişanın 
bozulacağı söyleniyordu. Bu 
haber şimdi hakiıkat olmuş o-

Felemenk le -
Veni konferans 

Hukuku düvelin kanun 
haline t,etiriln1csi için 

Mütekaitlere 
maaş ne za

man verilece! 
CENEVRE, 7. A.A. - Hu

kuku düvelin kanun haline geti 
rilmesi için cemiyeti akvam ta
rafından içtimaa davet edilen Eytam, eramil ve mütekaic 
konferans 13 Martta Lahey'de nin maaş cüzdanlarının yok! 
toplanacaktır. Mezkur konfe- ma ve tebdiline devam olunmı 
rans sabık Felemenk hariciye tadır. Yoklama muamelesi p< 
nazırı M. Hommskerk'in riyase zartesi günü bitecektir. Y oklı 
ti altında bulunacaktır. masnu vakti.le yaptırmıyanl 

Konferansa cemiyeti akvam maaş t:diyesind~n on gün soı 
azasından başka Amerika, Bre- ra alab_ilec~k~erdir. 'C.!.ç aylıkla 
zilya, Türkiye, Rusya, Mısır, mı ~~diye_:;ı bır kaç gun daha t 
Ekvuatör Meksika, Danzing, ehhure ugrayacaktır. Maaş a 
İzlanda, Kostarika, Monako ve caklann adedi 50 bin kişidir. \ 
Sen Maren hükilmetleri de da- rilecek maaş miktamım yekGr 



e 

1 

lrlanda, Rusya, Holar.da, Danımarka, Bulgaristan, Yugos!avya, Almanya, Fransa, Avustu ya, Ron.anya, İt.ı.y:ı, l 1 ; ter.!, Çlk slovakya, Türkiye, İ ra ly.t, ;sı.zeı u. ir ara 

Türk güzeli Abide Faizcilik 
rra lıa 1 n ll1 i"ı l fe r:-a 

hir ~eki] aldı. 

Artmıyor .!(, J1ke el rde 

ir aile faciasının 
muhakemesi 

1 •••••• 1 

rraı11irt> siiratle 
de\ anı e<liliyor 

'rarik ht·deli 
on lira B.üyük bir dikkat ve itina 

ile seçilmelidir .. --- _..,.. .. .....,_ 

Hüktımet bu ış1 esasın 
dan halletmelidir. 

- -····- -
Vilüyetinıizde tarik 

bedeli aı-tnııY<>r 

- - · ----
Basri Bey Adnan 

öldürdüğünü 
Beyi na 

anlatıyor 
Selim Sırrı Beyin güzel intihabı 
hakkında şayanı dikhat izahatı .. 

Son taksit ne zaman 
verilecek 

_,._._ Geçenlerde iki meb'us tara
fından Meclis Riyasetine bir 

- - ,,.. -f"--

Dedikodusu hala nihayet ~u~ 
mıyan güzellik müsabakası a , 
kında beden terbiyesi um~mı 
müfettişi Selim Sırrı B. bu u~ 
sustaki müteleasını soran.k~ı; 
muharririmize şu şayanı dı a 
izahatta bulunmuştur: 

"- Paristeki müsabakada .gü 
zellik birincisi olan Yunand dıl
beriuin resmini ve sinema a ya 
rı canlı kendisini görd~~· 'E'.~~r 
güzellik yalnız ç~hre. ~uzellıgın 
den ibaret telakkı edılırse elbet 
te ki bizimki ondan çok güzel
dir diyebilirim. y ~lnız ~.vvela şu 
nu söyliyeyim ~1, b~gun Avru
panın güzel k~lım~.sınden ç~kar 
dığı mana: Vucudun heyetı u
mumiyesinin kemal ve a:hengi
dir. Bir eseri mimariye veya 
cinsi ıslah edilmiş bir ata bak
uğunız zaman güzel diyebil
mek için nasıl onun heyeti umu 
miyesini nazarı dikkate alıyor
sak bugün Avrupadaki müsaba 
katla da ayni şeraiti arıyorlar. 
Yunan güzelinin omuzları~?an 
ayaklarının ucuna kadar vucu
dü mevzun ve ahektardır. 

Taksim abidesinin tamirine takrir verilmişti. Bu takrirde 
devam edilmektedir. Tamirat gerek ticaret aleminde, gerek 
M. Monc;eri tarafından yap·L eşhas arasında yüzde (9) darı 
makta olup ikmal edildikten fazla faiz alınıp almmıyacağı 
sonra muayenei fenniyesi yapı- hakkında hükumetin ne düşün
lacak ve muvafık göriildüğü tak düğü soruluyordu. Takrir hak
dirde M. Kanonikaya henüz ve- kında alakadar devairin müta
rilmeyen son taksitten 1950 İn- lealan almacktır. Elan mer'i 
giliz lirası M. Monçeriye verile- olan mürabaha nizamnamesi 
cektir. Abidenin etrafına yapıla mucibince nizami faiz yüzde 9 
cak olaı;ı havuz .ve .bahçenin de olarak tesbit edildiği halde 
inşaatı ıhale edılmış ol~p bu memleketimizin faizin çok fa
b~ptaki ~vrak. be~aY.ı tasdık v~- hiş bir dereceyi bulması, hü
kalete gonderılmıştır. seyyahın kUıneti bu meseleyi esasından 
kongresi bu sene şehrimizde halle sevketmiştir 
toplanacağı için inı;aat bu içti- . • · 
madan evvel bitmiş olacaktır. Dıger taraftan borçl<'r kanu 

İlk tedrisat varidatının yet
mediği vilayetlerde bu varidatı 
temin için yol vergisine üç 
lira zammı hakkında bir kanun 
hazırlanmaktadır. 

Vilayetimizde de bu kanu
nun tatbikuıa lüzum olup ol
madığını bir muharririmiz tah
kik etmiştir. 

Verilen ma!Umata göre vila
yetimizde alınmakta olan vari
dat, maarif, bütçesi masarifine 
tamarnile kafi .gelmektedir. 

Vilayetimizde yol vergisi 1 O 
liradır. Vilayet makamı ı 930 
senesi icir de yol vergisini 1 O 
lira ar&k umumi meclise tek
lif etmektedir. Maarif varidatı 
kafi geldiği cihetle zamma lü Basri Btyin muhaAt ne .rıden bır ıntibu 

nu da. iki taraf, aralarında 
ayrı bır mukavele yapmamışlar 
ise, yüzde beşten fazla faiz ka
bul etmemektedir. Hazırlana-ı. 

- • layiha mürabahacılığın kat'i Esasen Maarif müdüriyeti şa ~ :f~ce~ m~~k:mesindel Muavin Cemil B. sord 
/ surette önüne gececek mahiyet- bütçede buna lüzum gösterme- y m ı ~ ~t r aı e acıasının -Mademki kısk 

Selim Sırrı Hey Tuz inhisarı bir fab- tedir. diği gibi Muhasebei hususiye muhakemesıne başlandı. karısını Marmaray:~~:u 

Çuval ihtiyacı zum görülmemiştir. 

• k y - ö mu"du"rü Cemal Bey de yenı· s~ ~aznu.n B.a. sri B. hali vakti veya talak davası ar gmoa<lı 
. 1 rıka yaptıraca aptı~tmız tahkikata ~ re ~- d b " 

ki rasgele yapılacak ı~.P~.r ar~ •İstanbulda ikraz ve istikraz iş- yerın e ır tuccar ve maktul Basri B k 

d 
.. il ek ir-in buyuk bır Adnan B. ise Bomonti fabrikası d' · ısaca şu c 

an guze eşm :r lerile me~guı oları bı"r çok mü- ver ı: 
kl l. dir Altı ay "' kapı kontrol memurudur ve . . . 

şey be ememe ı . .. Hu"k"mct Meclı'se bı"r esseseler mevcuttur. Bunlar, Kendıs k sonra Amerikada yapıla_cak mu: u Basri Beyin zevcesi Nevzat ha- B'-d k'k mı ço_ seviyo 
sabakaya gidilecek ve bır mevkı layiha verdi darda kalan kimselere inanıl- nımın amcazadesidir. ır a 1. a ayrılıga taha 
kazanmak istenilecekse çok ça- mıyacak derecede yüksek faiz- edemezdim. 

k l
• le para ı'kraz tın ktedı'rler Bu Basri B. Adnan Beyi zevce- Cemı'I B Ad 

bşmak, esaslı iıazırlanma - e e • · d k k b b · - nan B. Yanı güzeldir. Ve bu ~üz~ll~k zındır". . . . . müesseseler içinde alınacak fa_ sırı, en !s anır ve u s~. epte~ boksör ve iri yapılıdır E 
. d k b d Tuz nakliye fıatlennın daha · · • h dd' · b'l t b"t muteaddıt defalar kendısıle mu ba d ı • fıtri olmaktan ztya e ıs u ır. ucuza maledilmesi maksadile, ızın ~amı a ~nı ı e esd ıf nca on a o sayd 

Bizim güzelimizin ayarıı:;ıda b' l'tmdan çuval 
1 

edem yoktur. Faız, çok e a nakaşa da edermiş, Ve nihayeti vermezdi dedi ve 
1 

m:.:ı 
ve ondan belki daha guzel Terkos mukavelesi ::ı:sı;~:_~~da, heyetıi ve~~~ temiı;ı;ath ve ~e~natııız olması- bu kıskanç!ık.saikasif.7 bi~ ak- sözlere cevap vermedi 

Y
üzlü kızlarımız ola~~li.r veVb~- lenı'n evvelce verdig"ı' karara ı't- na gore,, mühım far.klar arzet- şam rve ge mış ve şo ore apıyı Dava tabancanın mu en 

d b 
1 u f h d · l k "'l eli H l açtırtarak içeri fırlamı ve Ad- ~"hı'tlen'n celb' . . a5y 

nunla iftihar c e ı ırız. - es e 1 ece ID 1 f tibaen, memleket dahilinde ye. me~ke r'. e .e teminatsızlarda B . "ld ·- .. .. ,... ı ıçın J 
cut güzelliği ve evzan har~- tişen kenevir veya sair madde- b? ~ş .dayınlenn insafına kalmış nan eyı 0 urmuştur. talik olundu. 
katın giizel'.ği çalı·ş· ara~, ~g- ler istimal edilmek üzre ruval- gıbıdır. L\mul B, Haydar H. Davaya başlanırken verese Bcşkatibin mu 

d 
· ı daıresın ı 3 vekili Sadeddin Ferit B. mahke 

raşarak viicu iı usn .~ B d - Geçenlerde şehrimize ge en cılık san'atinin tesisi ve bu san' Maaş cüzdanı mukabilinde ne bütçesinde tarik bedelini 10 meye verdiği istidada hadiseyi . 6 ıncı hukuk mah' L"• 
de işleterek elde edılır. k u ~- Nafia Vekaleti imtiyazlı şir- atin himayesi makaadile tuz para veren müesseselerin adedi liradan koymuştur. anlattıktan sonra hadisede ta- sı Kemal Beyin imza 
fa ki güıcllik ınüsa.b~ a_sf b~ ketler müdürii Etem Bey bil- nakliyatı ve twı çuvalı imali pek mahdut olmasına rağmen Vilayet umumi meclisinin ammüt olduğunu bildirmiş ve ederek ~hte izinname 
ne yolda hareket ettık enn hassa Rıhtım ve Terkos şirket- hakkında hükUınet bir llyiha bilhassa bunların aldıkları faiz d• vergiyi ıo lira olarak ka.bul ctemi«tir ki: maddesınden mazııun •1• 

· F kat ben bundan · · · ı · · tk'k t ı k " t di · 'kt akıllara h t k ~ " K k mıyorum. a kod Jerının vazıyet ennı te ı e - hazır ıyara mecnse ev ettı. mı an ayre verece edeceği şüphesiz addediliyor. Maznun kapıyı .:nföre aç- emal Beyin mu~a eı.. 
bir kaç sb~;ıe .. e:~~~ ~:~~aka~ ıniştir. f Bu liyiha aynen ıudur: bir raddededir. tırnuş, elinde taban~ olduğu vam olundu. Ehlı vuıq;~ 
yapılan 1 ır rz Güzellerimi- Vekalet, Etem Bey tara m- l - Tuz inhisar idaresi tuz Üç aylığı bir verilen tekaüt halde içel'İ girerek önündek' sının Kemal Beye 'z 
sında. b~~? ~~~iş olmak için darı bu hususta ve~len rapor- nakliyatının en müsait ve ehven dul ve yetim maaşları üze~ Ha ııı a ınlar t crn iz bir şey yapmamış ve doğru~~ ğın.1 s4?ylemişt.i .. Mıra a 
ze bir ır · 

1 
oldug"u- !arı tetkik etmektedır. fiatle icrasını deruhte edecek, rinde yapılan murabahacılık doğruya Adnan Beye tecavüz B. ıddo~n~mesını dtrn;ı 

bu müsabakaların n.ası . .. . f . ·ı b k d k 1 ~ h b ' d ~ "} ''l ve d d k "ze b"ır kar kelıme ıle soy- Henüz Vekalet tetkıkatını aızı e eş seneye a ar mu a- borç uıar esa ına çok acma- e gı Ill 1 ( etmiştir. Bunlar taammüdü e 
1 1

: 
nu sı "' le aktetme~e ve müteahhit k b" d · b ı u clelı'llerı'dı'r". n "-Kemal B. sahte 

1
. im: bitirmediği Terkos şirketinin ve • • ca ır ereceyı u muştur. ıyey . . d'lm" •. h kkın tarafından tuz naklıne mahsus Al ğ . . • M k'l. d rilmiş olan izin na 

f b' feshedılip e ı ıyecegı a - yeniden vapur satın alınması aca ı maaşı üç ay ıçın ya- Emaııe~ hamamların aznun ve ı ı avanın hafi ydine bakmadan 
San'at aleminde maru dır da daha kat'i bir karar ittihaz takdı'rı'nde ı·po .... k veya kabule rı ya.rıya kırd.ıra.n eytam<Ve e- cereyanını istemiştir. Mahkeme · d · 

. .. yyiıe huzurun a d ··ıd· '" 1 d ıı.:1d Eh t "zlı'ğ·ı"ne bokıy b J b' dd . retın e kaydederek zı heyetı mume b' d olunmuş egı ır. şayan muteber bir Banka temi~ ramı az e"'· ır. • ş as ara- enu "' or u ta e ı re etmıştir. Maznun ihmal etmis.tı'r. Evrakı al 
·· rlerinde ırer e- d t k ı d al Ş pl d' güzeller u~e . resmi yap- Şirketin mudürü M. Kastet- nat mektubu mukabilinde25 bin sın a ~apı an ıst~. raz ar • r- ·•• - u ceva arı ver 

1
: lara vaktinde vermemek 

niı mayosu ıle geçıt k no diyor ki : rraya kadar avans vermeğe me· nan faız, ayda yuzde (5) ten Mevcut "' am:ardan bir ıu:ı · - · ~L~ .;enesi ni~nında Nev le zarardide etm tir. A 
tılar Oturdular, kalktılar, o- . . · zıundur. • yüzktded(.10) aMkada~ t(ehaliı)'f1~t- nı.ıııı srhlı' ol '~"' H;,ııımla evlendım. Bu Ad- manda hare paralannda 

· 
1 

"ldüler. Bunlar bit- - Şirketin feshını mucıp O- ı- 100 ıı:uştu ar, gd~ iştirak eden gü- lacak bir vaziyet olmadığı ka- 2 - Türkiye dahilinde bir me e ır. , ese a . ıra ·~clıgın<l:ııı 'Je "<m B.:yı uvce.m am~a.zadem lı'.ay.ı yazifesinden ayni 
tıkten son .. . d . çuval fabrikası yapmak ve çu- para alan bır adamı!ı bır sen.e_ ,zılarmıı' dı dı7ı taı.;t • ettı. Ke:ldisı rrute- nı katiplere devretmemi 
zellerin bir kısmı ayrıl~ı. ~ut~- naatın eyım. . • vat satın alımında asgari fiat sonra borcu (160) lıra~a balır: emizliğe layı ulıt Cl'tala· b~zc gelmiş ve o- n~en:ıleyh parayı zimıııe 
baki kalanları tekrar bır ımtı- Şirket, mük,ave~esı ahkamı~ vermek şartile talibi ile azami olmaktadır. E? az faızle_ pa- ile riayet etme "1mll'}tu• Refıkam da arasıra çırmıştır. 
handan geçirdiler ... Tam numa- na riaye~ etmekt~dır~F~at ~ev beş sene müddetle mukavele ra vı;_renler Emnı~~ s~dıgr ve iklerinden şi- onun evine giderdi. Bir gün Bo- İmam Mustafa ve K 
ra 

10 
idi. Bunun <lort n~ar~.sı cut tesısat gayn kafidır. Çun- yapmağa ve bu hususta ipotek Emlak bankası gıbı müessese- fıyet edilmekte montiye gitmiştik. Adnan Beyi fendiler mahallelerinde 

çehreye, 3 num~r~.sı vucudun kü su ih~i~acı.:ı~ıştır .. ~unu veya muteber ve kabule şay8I\ l~r olduğu hal~e ko~~yon':1, ir. Emanet sıh masamıza :;agırdıın .. A_vdette b_ulunmıyan iki çifte ına 
ahenk vl' tenasubune, 3 numa- temin içın hukumete muraca- teber bir Banka teminat mek sıgortası ve saır masanfı ıle bır iye müdiriyeti karım onun koluna gırdı. Bun:ı '.ı?de mukimler imiş gib" 

da evza ve harekata ayrıl- atle Hizım gelen teklifatta bu- :~u mukabilinde 250,000 liraya likte ~man senelik faiz yüzde :ımamlarm ne- çok kızmıştım. Evde karıma şı- ızınnamesi vermek suret 
~~;tr. Çehre güzelliğine ve~- lunmuştuk. Henüz hükUınet kadar avans vermeğe ve lüzumu (15) ı buluyor. Esasen ~u!a-. ıfeti işi le sıkı kayette bulundum. zifelerini suiistimalde 
len 

4 
numaranın 2 si gözlere, bı- tarafından bu bapta temas için takdirinde işbu fabrik~yı doğ;- lardan borç p~ra alan~ar bınncı ir surette m~- - Seni kıskanıyorum böyle muşlardır. Her üçünilh d 

. ağza ı numara da yüzün ı:e- davet edilmedik. Bunu, bazı rudan doğruya münfenden tesıa derecede temınat göstermeğe ul olduğundan şey Jer yapma dedim. yelerini isterim". 
rı t' u~umiyesine tahsis . edıl- maddelerin Sıhhiye Vekaletin- ve işletmeğe mezkur idare me- mecbur olduklarından asıl er- unun önüne ge Yine bir gün Adnan Beym Dava müdafaa ve ka 
ye. \ Buda gösteriy-0r kı ara- ce tetkikine lüzum göriilmesin- undur babı ihtiyaç ister istemez müra- ilebilmektedir. talebini is'af ederek ut çaldı, talık edildi. 
::!~ şey yalnız yüz güzelli- den ileri geldiğini zanned~yo- z 3 - ~ukardaki maddelerde bahacı ye tefecilerin eline düş- 'akat hamam- halbuki ben daha evvel mütead * * * 
.(inden ibaret değildir .. !fbaem r~k .. Mf evhi~udu ~'.f1solan kc~~~~ yazılı itler için mukavelename- mektedır. ırm sıhhi vazi- dit defalar çalması için rica et- Ba }'() toı) la 

. mumiye nazarı ıtı ra şır etın es egı , anca 1 ı- terin akitlerini müteakip talibi- Hükfunetin bu işe liyık ol- etlerine gelin- miş ve o da reddetmişti. Karı-
~~~~;~~ hem de dt; vaz'ü111 ~a- yaca tekabül edeckek yeni bir ne verilmesi lazmıgelen avans- duğu ehemmiyeti vererek meş- ' inşa tarzile ma dedim ki: 'f aavün sandı 
vurlara kıymet verilıyor.' US- mukavele yapma tır. lar tuz inhisar idaresinin bugün gul olması faizcilerin eline dü- lakadar oldu- "- Görüyorsun ya .. o çal J' 
uasyondaki resimlere dikkate- Yeni mukavelenin fenni ci- mevcut mütedavil sermayesin- şen pek çok zavalhlann yüzünü ,undan buna dedi çaldın ve benim ricalarımı ta ınıatnanı 
dilmi~ ise muhtelif .. memleket- hederi h~kkında henuz." .karar den tesviye olunur. Lüzumu ha güldürecektir. şimdilik bir ça- dinlemedin bile .. Ben Marma- Dün saat 15 te B 
leri t;msil eden guzeller ara- alınmadığından malı cıhetler lin~e müt~davil ~erm.aye ava~s Rüs~ınıatın motörleri re bu~mak kabil değildir. Yal- raya gitmiştim. Avdetimde ev- um

1
.ufmiyes

1
i içtiına ed~; 

. da viicudiinc sureti mah~usa- görü iilmemiştir.,,. verılen mıktar nısbetıne tevfik nız bır Alman gl'pu Emanete de karımı bulamadım. Gece sa- te ı mese eleri mu k 
~ın. tina edilmemiş hüdayı na- __ _ olunmak üzre tahsisat istenir. Rusumatın kaçakçılık motör müracaat ederek şehrimizde at ıı de sarhoş olarak geldi. Ya tir. za e 

b·ıat 1,_,r tek güzel yoktur .. Bu iti- 4 - Bu kanun neşrinden iti- !erinden ikisi daha gelmiştir. asr' tiyatro han v hu m n- ııında yine Adnan vardı. Artık Bı!hassa vefat 
"' d J haren mer'idir. Bu müsallah motörler de neva- d !hı d' . e t klt;yfa t sinirlerim bozuluyor ve kıskanç dasların a 'ıhle . eden 
·· ilik ınüesseselerın e çe- Yuınurta ucıız uyor . d'l k .. H . a amam a ınşasmı e ı e - • 1 na guze .

1 
, _.. kısı ıkmal e ı me uzre alıce . . B h k' .. t Iıktarı harap oluyordum. O ak- acze düçar ola , a 

hreye yapılan makiya} ar nev -
1
. k 1 mıştı. u ususta ı muracaa mk.' .. k d k k .. l'ıl Geçen hafta sandığı 46 ıraya Müessif bir irtihal so u mu~t~ esas itibarile kabul edilerek şa ı muna aşa an sonra a. me uzre tc;ıek ilra 

inden degildir. satılan Afyon, Bandırma, Bar- Kavalalı lbrahim Pa.ıa haremi ve Ha. an Ltitf İ B. mesele Cemiyeti belediye encii rım artık Adnan eve gelmiye- sandığı taliınat ed 
. . a i i olan tın, Eski eh!r Y?m.urtaları ~O li- htanbul me.b'uıu Hüıeyin E-rin .. va- . . . meninde tetkik edilmekte olup cek ?etli: Fakat çok devam ~t- maddelerİ~in tad~i<tt> .• .O~~ 

Hılkatın bır bah~ Y ii" i art raya kadar ınmıştır. Sandıgı 40 !ideleri Nazıye Hanımefendı duçar Uzun hır miiddettenberı has- bu husustaki itilaf kat'i safha- medı. Bır ak am eve geldım. müzakeresı ılc rtı 1 
ne 

boy bos ve hututun ınce g ş r aya satılan Ordu. Trabzon, oldulıla.-ı hastalıktan kurtulamıyanık 1 talığı dolayısile mahkemeye ge . d'kt Alm Şoföre kapıyı açtırttım. Adnan tur. c ul o 
olmakla beraber onları bir kat pır latane Ünye yumurtaları 36 dün sabah vefat etıni5ttir. Chenaz~~i bu lemiyen ağırceza reisi J-lasan yba gır tı e~ı sonrlad'"" an ~r1u- karşıma çıktı. Elini cebine sok- Taliınatnı'ı 

. k vücut u • gün saat ıı buçukta araç ane ""'"'" L' f' B . d . f" t d k d" unun anzım ey e ıg1 proje er t K" f" . b ı 
daha giizellestıren anca lira a düşmüstür. i nelerinden kaldırılarak Edirne ut ı . I'!_ eı a ıye e ere un . . . .. u. u ur etti ve ta ancasını cı. miiıakete o 
terbiyesidir. Her uzuv makul ~ urta fiatleri tenezzül is- ;:pı!':.da aile kabristanına defneclile den itibaren vazifesine başlamış dahılınde ın~aat munakasaya kardı.. Münazaa neticesinde ta- gec vakte 
bir tarzda işlerse bir kat daha . a '!: östermektedir. cektir. .,. konacaktır. banca patladı".. tir. 

__._"'"--~--=-~~--ı.wır.J..tllllj~~:..:..:.::..:.~~__.:.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Edebiyatta J. M. Guyau .. 
ffELE~~ı 

• i 
~ 9 MART 1930 - Bir filozofua şiirlerinin 

neşri mUnasebetlle .. -

Yeni Berliç mektebj Marko paşa dtnler .. ı 
)AREHANE - Ankara caddeiİ· 
100 Telgraf adresi: Milliyet, ı .. 
,uı 

J Telefon numaraları: 
' lıtanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLERi 
1 
~yhğı 
>, • 
tı 

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

1400 .. 2700 

ielen evrak geri verilmez 
a~eti geçen nushalar 1 O kuruştur. 

zete ve matbaaya ait işler için 
1 üdüriyete müracaat edilir. 
; zetemiz ilanların mes'uliyetini 
i kabul etmez. 

UGÜNKÜ HAVA 
arZ' h31aret en çok <ı tn az 
alerece iı.lı. llugün hav• kısmen 
j I~ rüzgir pnHJ ,,. ·ekı· 

manda hayal olur. Şüphesiz bu 
hayal, eski zaman şairlerinin 
dinlerden çrkardrkları Fantom 
lar değildir. Belki: 

«Zamanrmızda, le/sele, vak
tile şiirin büyük membaı olmuş 
olan dinin yerine kaim olmağa 
meyaldir.» 

Fransızların mütefekkir şa
iri.erinden olan /. M. Guyau 
Türk irfan hayatında tanımmş 
bir tip değildir. Fakat, tetkik 
edecek olursak, bize hiç te ya
bancı bulunıruyan Nietzsche ve 
Rabindranat Tagor gibi şahsi
yetlerle, bu karakter arasında 
bir münasebet buluruz. 

Bu benzeyişin taharrisinde Vecizesinin tükenmez kay-

Bir dostum vardır. Türkçe 
- herkes gibi o da -bilir, ga
liba bir de ecnebi dili paralar. 
Geçetıde bir tercümei hiil iste
mişler, onu" yazarken ben yanı
na gitt'm ve tesadüfen yazdı
gmı okudum, kaç lisan bildiği
ni yazarken bir de "Kürtçe,, bil 
diğini yazdı. Şaştım .. Ne mü
nasebet. Dayanamadım,sordum 

- Yahu sen Kürdistanda 
bulunmadın, şu Kürtçeyi nere
den öğrendin? 

Şu cevabı verdi: 

ise, pek aşikar bir sucette, şark nağından alınan bir ,;ı.ayaldir; 
fikriyatının tesirlerini de göre- ki Bergson'un tariflerinde ma
bilmekteyiz. Nitekim, Ürfi, Sa- hiyeti anlaşılır. İşte, bu hayal, 
di, Mevlana, Ömer Hayyam ve hakikatten ayrıdır. Nitekim, /. 
hatta Namık Kemal imzalarile M. Guyau da, şiirlerinde, mü- - Azizim, bu parlak bir u
/. M. Guyau tam bir itilaf ha- dafii ıbulunduğu şiirde hakikat suldür. Ayakkaplarımı boyat
lindedir. Çünkü mezkur edip- nazariyesi yerine, hayal naza- •tığım bir boyacı dükkanı var. 
!er de felsefi şiirle meşgul ol- riyesini terennüm etmiştir. Yal j Bir buçuk sene oraya devam et
muşlacdır. Yalnız, şu var ki, nız, onun hayali, akli'dır. Kita-ı tim. Kürtçeyi okadar çok din
şarkın bu tarzdaki poezisini, /. hının hangi sahifesini açarsak l~dim ki ister istemez öğren
M. Guyau terkibi bir mahiyete açalım, akli kıymeti haiz sabit dım. 
yükseltmiştir. Fikrin, mısra, idelerin valörize edildiğini gö- ı 
beyt ve .azami olarak ta kıt'a r~~z. Şair, bir çocuk eğlence- ÇOK KIYMETLİ SÖZLER 
içindeki mahpusiyetlerini kır- sını: Şehremaneti mahafilinde 
mış ve onu sonenin !Yeniş hu- «Tabiatrn !?eklini deği1?tiren büyük bir memnuniyet havası 

' "' • A K dutlarına ter'ketmişti . müşfik gözleri için, ilerde diz- esmektedir. Yapılan hesabata 
ı'• OffiitaCl .Bir filozofun şiirleri ile diğ~r !eri üzerinde büyüttüğü sevgili nazaran Emanet mensubini bir 

, .ı 1 .~ . şiir mektepleri arasındaki fark mah/Uku taklit ediyordu.» senede tamam 60000 liralık te-
:ugoslavya ile Bulgarıstan ta şu noktadan ilerı' gelmekte- • f "k~l · l 

f Şeklinde terennüm ettiği gi- •e on mu a emesı yapmış ar. 
1nda senelerdenberi süren dir: Şiirde teessürle telkin esas 
qf halledildi. İki tarafın tır. Ekoller, bu karakteristik bi. aşkı da: 1 Şerif Beyfendi bütün kapı 

"·el ~i devlet .. adam.lan u~u- hassayı, Fröyd'ün esrarını yırt- «Muhabbet onu dinledi. Son- yoldaşları namına önüne gele-
H aargten. mutevellıt vazıy~- tığı hassasiyetten çıkarmakta i ra ilahi bir eda ile tebessüm et- ne: 
i et-'ıesı namına.~~ .~etı- diler. Lakin /.M. Guyau ise, ay- ti. Bir ra§enin istiliisı, yahut bir - Efendim, bundan dolayı 

ıi' çok memnun gorunuyor- nı ciheti aklın maverasından dalganrn genifilenmesi gibi bu pek mesruruz, doğrusu sözle-
. Balkanlarda yenı' bı'r de 1 ' • • 1 namütenahi tebessüm, cihan-ıı - 'almak seklındeki hır ayrı ıkla rimizin bu kadar para tutar ol-

i, '. '\ ~ z;Çıldıgı da söylendi. j ortaya ·atmıştır. Söylediğimiz dan cihana sirayet ederek ruh duğunu bilmiyorduk. Artık ağ-
t l.' ı ,

1 
y~kat ar~da.n ç~k .geçm~den mavera Kant'ın, Kritik der Ur- gibi. ···· dolafitı.» zımızdan dirhemle söz cıkarsa 

' , ı 1>-1ze yem hır hadıse: Pırot- 1 teilskrait'mdaki akılda mevcut Addedecek kadar Platonik- çok görülmemelidir. demekte-
1 ·ri rf.rkesin ~kakt~ dolaştığı j tur. His, doğrudan doğruya tir. dir. 
· .ı ad~ bır otelın pencere- , mavaıkıayı ifade eder. Akıl ise Şair, beşeriyeti muztarip e-

'ı 1 11 ı şn ıkı bomba. atı~mıs. · N~- mavakıanm fevkindeki ideali den bütün meselelerde sabite- NE MÜŞKÜL ŞEY! ? . 
,, .ı{radıgın~ bılmıyen ve hiç izah eden yegane kudrettir. Bu sasla:rı aramıştır: Lakin, eski 1 
!/ı i rtaba~a~ı olmıyan halktan nun içindir ki /. M. Guyau'nun mutasavvifenin: Tanırsınız, Haci Bey zade 
ı i~ Ftı kısı ı:aralanıyor. şiirlerinde külli mel hum'lar te- Aşk est, baki nist Muhtar Bey. Zannederim ki 

,
1 

;ı>mbayı kı~ler attı? .,Meç- şekıkül etmiştir. Filhakika, bun Kanaatine muhalif olarak: İstanbulda Pazarola Hasan B. 
. trFakat malum olan bır şey !ar birer ümit olmakıtan kurtul- Aşk est, baki muhabbet merh1;1mdan sonra en çok tanın-
i ::ı failler kaçmış bulunu- mamışlardır: Noktai nazarını ikame etmek i mış bır adamdır. Amma mer-

c ~ ;(: «En büyük ümitlerin ve niha- suretile ! İşte hususiyetinin fev hum gibi saffetile değil, bilakis 
d 1 ffOt ismi Sırp - Bulgar ih- yetsiz cehtlerin anası feyyaz kal.adeliği buradı:dır. Sokrat ta, zekasile. 
•• ,• 0 hasebile şimdiye kadar hülya, mukaddes hülya, gel, ta-

1 
P_Jaton'da, M~vlan~ da ?ayatı Dün kendisine rasgeldim ... 

\k • : , dk bahsedilen bir yere ait- ze hayat vererek beiierin kalbi- bır aşk tela~kı etmı~l~rdı.. Kan ter içinde bir yere gidi-
l.i rı u?imdi de. bu yerin adı bu ni aldat!» ~aa!11afı~,. bakı Y~. bızden yordu. Hal hatırdan sonra ba-
·~ ~ rı. dolayıs~le gene tazelen- Gi<bi lllusion Jeconde'larla o, gayrı bır ulil.hıyetle. gorme~- na dedi ki 

• 1 i şlJ'.Or. Pırot, Yugoslavya insanlığın kendi yaratıcı varlı- ydi.lı;r. /. M. Gu':'.:au ıse Bakı de _ Benim adım ne? 
~ l .. ~hilindedir. Bomba- ğına inanmasını ve hayatı, nef- ulUhıyet olmadıgını ve: 
~, · «~':rl kaçanların soluğu sine maledinmesini telkin et- «Zira, yalnız olan artık hiç - Muhtar. · 

1 ıdını !~'\ğmda aldıkları ila- miştir. İşte, bu felsefe, J. M. kimse yoktu. Ahenktar cihanrn - Şüphen yok ya 1 Birader 
ret..yr. Bittabi bu yüzden Guyau'nun kalemile yaşayışı- tek bir ruhu vardı ve orada her nüfus kağıdımda Ahmet yazıl

ame :f matbuatı arasında mızın bütün esaslarına kadar şey terennüm ediyordu: Sevi- mış, şimdi Muhtar olduğunu is
gec, mlinakaşa başlamış tıeşmil edilmiştir. Aynı zaman- yurum!» pat ile meşgulüm. · Bu mua
u~'tilafm akti i.izerinden da, o, bu külli kaidelerini: İddiasını ortaya attı. Bu, ha- mele vallahi ispatı rüştetmek-
. fa ~edi. Onun için iki ta- «Hakikaten düşünülmüş ve yatta, terakki hamlesinin esas ten güç! · 
u~ 1eıeri de hu hadise et- duyulmuş bir fikir ve bir his olduğunu neşreden bir metali- FELEK 

Bizim gazete, pazar günleri 
bir esnaf sahifesi yapıyor. Her 
hafta bir esna~ın dertlerini ve 
temennilerini dinliyor. 

Geçen gün aramızda konu
şuyorduk. 

Etem İzzet bana sordu: 
- Gelecek hafta için ne dü-

Yarışı kazandım ... 
NAKLEDEN: St~L:\.\11 iZZET 

şünüyorsun? Avrupaya gi1ımek için aldığı Bir milyon lira verselerdi bu 
kadar sevinirdi. Arkadaşlarına 
teşekıkür etti, yerinden kalktı; 

- Vallahi dedim, daha bir pasaportu gördüm. Şekli şöyle 
şey düşünmedim ama dertleri tariıf ediliyordu: «İsmi: Müba
deşilecek pek çok esnaf var. rek. Babasının ismi: Bahir. İşi 
Ve rasgele saydım: Kundura- güçü: Tüccar katibi. Yaşı: 35. 
cılar, balıkçılar, kasaplar, ce- Boyu: 1,79. Saçları: Açrk 
lepler, şekerciler ve gayrihim .. kumral. Alrrı: Orta. Kaşları; 

- Müsaadenizle, dedi, gidip 
karıma bu müjdeyi vereyim .. 

M:ibarke evli idi. Güzel, se
vimli, şirin bir karısı vardı. Bü
tün enayiliğine, cılızlığına rağ
men güzel bir kadın bulmuştu. 
Fakat o güzel kadın Mi' bareğe 

Arkadaşlardan biri araya Kumral. Gözleri: Mavi. Burnu: 
girdi: İnce uzu:ı. Ağzı: Büyük.» Ala-

- Ya, biz? .. dedi, biz esnaf- meti farika olarak enayi diye 
tan sayılmaz mıyız? Bizim de yazabilirlerdi; bunu herhalde 
dertlerimiz , temennilerimiz eseri nezaket gösterip yazma- ne diye vamuştı? İyi adam di

ye varmış olacaktı. Kansının 
her sözüne «Amin 1» dediği mu
hakıkaktr. Bir kadını mes'ut et
mek için bu kafidir. 

yok mu? mışlardı. Maksadı seyyahatı da 
Ben cevap verdim: şu idi: Olempiyat müsabaka-
- Evet ama bizim dertler !arına dahil olmak üzre giden 

ançak Marko paşaya anlatıla- sporculara yardakçılık etmek ... 
bilir. . . Garip şeydir amma, insan c-

Kulak misafiri !inden gelmeyen şeyleri yap
Mübarek bunun kafi olduğu

nu zannediyor ve kendikendi
ne: «Ben çirkinim, karrm gü
zel» diye düşündüğü zaman: 
:<EV"et ama buna mukabil ben 
de onun her istediğini yapıyo
rum» diyordu. 

Mklepelller ıeüsabakaıı 

Konsorsiyom teşkili 
43 üncü haftanın birinciliği

ni Amavutköy kız koleji tale
besinden Beyza Hanım kazan
mıştır. Yazısı şudur: 

"Bu haftanın en mühim ha
beri, banka direktörleri konsor
syomunun teşkili meselesidir. 

On bankanın :eşkil ettikleri 
bu konsorsyoma hükumet te 
iştirak etmektedir. Bankalar 
sennaye olarak 500.000 İsterlin 
kaymağa karar vermişlerdir. 
Şimdi hükumetimizin de 500. 
bin sterlinle bu teşekküle işti
rak etmesi sermayeyi bir 
milyona çıkarıyor. Bu meblağ 
ihtiyaca kafi görülmektedir. 

Banka direktörleri Nurullah 
Esat Beyin riyasetinde top
landılar. Bıı toplantılarda, teş
kil edilen komitenin tarzı faa
liyeti hakkında bir proje tan
zim edilmiştir. Banka direktör
lerinin projesile Nurullah E
sat Beyin hazırladığı proje tet
kik ve telif edi 1 erek nihai bir 
proje tanzimine başlanmıştır. 
Bu projenin Maliye Vekaleti ta 
rafından tasvibini müteakip 
konsorsyom filen teşkil edilmiş 
olacaktır.Bizde ilk defa vücude 
getirilen bu konsorsymun kam
biyo işlerine mühim bir tesir ic
ra edeceği şüphesizdir.,,. 

mak ister ve ıhoşlandığı şeyler 
de istidadı olmadığı şeylerdir. 

Mübarek Bahir spor yapmak 
için yaradılmamıştı. Mükave
meti yoktu, nefesi yoktu. pazısı 
y-0ktu; ancak beceriksizlik sam 
piyonluğunu kazanabilmistf. 

Ne bir işte ne de bir oyunda 
onunla kimse ortak olmak iste
mezdi: Kaybedeceklerine -emin 
diler. Kazanacaklarına yüzde
yüz emin oldukları icin, onunla 
hasim olmak isteye:ı de yoktu. 

Filvaki karısının bazan çok 
müstehzi bakışlarını görmüştü. 
Aynalı dolabın önünde jimnas
tik yapmağa çalışırken, karısı
nın alay ettiğini farketmişti; 
ama şimdi bakalım karısı alay 
edebilecekmi idi? .. Yarışta işa
retçi olmuştu. 

Tecrübe etmediği şey kalma . . .• 
dı. Herhangi bir sporu sevme- : Eve gıdınce tabu karısını yal 
ğ~ amade idi. Mese~a futbol?a 

1 
mz ~ulmadı. Karısının od~sın

N ıhada, koşuda Besıme, tenıs- da .. bır genç erkek vardı. Bıçar~ 
te Saide hayrandı. Fakat ken- Mubarek afalladı, sersemledi. 
di,3i nekadar koşamiyorsa, o Sporcu olalım: Knoch.-out ol
kadar da futbol oynıyamiyor- du. Kalbine bir sızı gel<li. Göz
du. Amma spor yapamamak, !eri doldu. Boğazında bir hıç
fubbolu sevmemeğe sebep de- kırık düğümlendi. Mendilini çr
ğildir. Federasiyonda, idman karmak için elini cebine attı. 
cemiyetlerinin idare heyetle- Parmağı tabancaya rasgeldi. 
rinde aza ve reis olanlar ömür- Nasıl olduğunu kendisi de bil
lerinde spor yapmamış, yapa- mıyordu: Tabanca ateş aldı ... 
mamış idmana kabiliyetsiz ze- Genç adam bir solukta kendini 
vattan müteşekkil değil mi? O dışarı attı, karısı ayaklarına ka
da herhangi bir idman klübüne pandı: 
hiç olmazsa idare heyeti azası 
olamaz mı idi? 

Günün birinde oldu. "Uzun 
bacak atletler klübü" diye bir 
klüp teessüs etti. Mübarek der
hal bu yeni klübe yazıldı. Klü
bün katipliğini kapıçuhadarlığı 
nı yaptı. Niıhayet ona acıdılar . 

ı ~ .~;eşriyatta bulunurken bulunmaksızrn şiir olamaz.» zik'tir. Hem de: 
1 mu.~den bıralcrnıyorlar. Tarzında yaşatmak istemek- «Yaşamak ilerlemektir!» -------------------------.---
m~ 0

1 
bu cii·.et bertaraf edi- tedir. Fakat, bu nazariye hatalı Fikri kadar orijinal bir meta-

- Mübarek, dediler. Yarın 
ya~ var. Harekıet işaretini sen 
ver, seni işaretçi intiıhap ettik. 

İşaretçi! Tasavv.ur ediniz, 
kendisi kıoşıınıyaca:ktı ama, ya
rışa iştirak etmiş olacaktı. 

- Mübarek!... Demek sen 
aşkın uğruna cinayet te işliye
cek kabiliyettesin öyle mi? .. 
Demetk beni öldürecektin ha!... 
Olur şey değil! ... Bunu dünya
da tasavvur edemezdim... Sen 
öyle yumuşak adamdın ki. .. Sa
na her şeyi yapabilir.im zanne
diyordum ... Demek sen sert ve 
hadit adammışsın... Kurnazsın 
da ... Tam vaktinde geldin... O 

. ı r ~ şay,ıru dikkat olan dır. Çünkü, beşerin ifadesi gah fizik 1 
.' .ı1' me ı5 B~lkanlarda "Komi- tebligi'dir, ki o zaman hakikat J. M. Guyau'nun şiir tezi, 

mecburiyetindeyiz. Tecrübe ve 
histen .hariç bir eser meydana 
getirmek istiyen akıl, nihayet 
maveradır. Bu ise, ne ferdin 
benliğini, ne de cemiyetin şah
siyetini gösterebilir. /. M. Gu
yau'nun şiirlerinde, niçin, bu 
gibi fevkaladel~lerin bulunma
dığını anlamak istersek, tasrih 
ettiğimiz noksanı, sebep göste-

hur bir ıkitaptır. Bilhassa mün
dericatmdan Luks şiiri beynel
milel olrnuştıur. Almancoıya Pe
ter Gasfın berrak nazmile çev
rilen eserin en salim terceme
si de budÜr. Ayni muvaffakiye
ti, Bir iilozoiun şiirleri'ni Türk 
çeye nesren nakleden Dr. Ab
dullah Cevdet B. de göstermiş
tir. Kendilerine, iııfan hayatı
mız namına teşekkür etmek 
borcumuzdur. 

adamla aramda hiç bir şey ol
madı ... İlk defa görüşüyorduk .. 
Sonuncusudur. Hem artık se
nin nasıl adam olduğunu gör
düm; benim bundan sonra na
sıl kadın olacağımı görürsün ... 

., ' 
1 

1m~~etı!1i!' hiç bir zaman olur. Gah ta telkini'dir ve o za- milnıferit şekillerde, her şair, 
•
11 n~ı gıbı bundan sonra ıher mütef.ekkic ve hatta her in-

Yarışın gayri miite'harik kıs
mı i.di, işte bu kadar .. 

l) 1 ~ ilnıaıma hiç bir sebep ol- bilenlerimiz Komitacı yı da ta- sanda vardır: Marazi bir tele!
' 'c ulnm bir kere daha mey- nırlar. Balkan yanmaduı dur sülf Onun için, bir meslek ola

,1 i ıclkınaıııqır. Komitacı ke- dukça üzerinden komitacının da rak takip etmek i.sterselk, kuv-
11 ,s ıfdn eski bir tarihi vardır. kaybolmıyacağını söyliyenleri vetli ikna delillerini bulamayız. 

Hayır, o kadar değil. Yarış 
demek o demekti, çünkü o ol
mazsa yarış başlıyamazdı. Her 
kes onun havada duran eline 
b2'..acak taıbancayr atmasını 
bekliıyecekti. Artık sadece se
yirci olmaktan çıkmıştı. 

Miibal'Ck bir - tabanca - yan
şına girdiğini ve Yarifl kazan
dığını anladı. Filvaki mızıkçı
lık etmişti. Fakat o sporun ne 
·demek olduğunu bildiği için 
müteessir olmadı... MalQm ya, 
yarışların çoğu - aşağı yukarı -
ıruzı;kçıbkla kazanılır. 

• 1: . ~ ,7'<ien. Avrupa dillerine ge tekzip etmek mümkün değil. Çünkü, eserlerinin veçhesi ni
l . 

1 
-ı ıa,..kelımenin ifade ettiği Sırp - Bulgar dostluğundan hayet bir tasannu'dur. Halbuki 

~ ! ' 1 tlllere ateş veren, demir- bahsedilirken işte Komitacı ge- hem san'at ve hem de kendisi 
i {'8 cehennem makinesi ne kendini göstermiş, bombası- sun'iyet düşmanı değil midir? 

rebiliriz. : 
. - .... 

Talbancayı eline verdiler; 

1 t rl :epeden tırnağa kadar nı atarak kim bilir nereye çeki- Eğer şiir, hissin ifadesi ise, /. M. Guyau'nun Bir lilozo-
~ al bır adamdır. Rumeli)'İ !ip gitmiştir! . . . /. M. Guyau'ya itibar etmek iun şiir/eri ,ünvanlı eseri meş- SA.l. 

- İşe yarın başlıyorswı, de· 
diler, yar:ış saat ikide. 

t. ~'llliyet,,in edebi romanı: 33 
~ - --

süzülüp aktığını görünce fena ı o kadar eğlence severmişsiniz ler. Ve işin hakikatını .,enç kıza - Çok şekersin! şı bir müstebit derebeği gibi 
halde müteessir oldu. Bilerek, ki, istediğiniz dakikada arzu- anlattı. - Fena mı? muamele etmekten çekinmiyor-

11! u "'" "' ,, 

ı•ı'~· 
4 ti , ve 

ı I • · ır. 

'• • 

r 
'l. Piyano çalıyordun da 

8 
ye ~ylemedin bakayım, 
senı . 

r nu iltiıfatın arifesi uzun, 
1 • 

1 r buse oldu. 
ı alasılsın bakayım cici kız. 

tl\tın, bir haftadır nereler
:k 

j • 

r. ~ a ıbugün eski vahşiliğini . ı 1"ış, taze bir çiçek gibi y<ı
nıyor, mini mini Lr kedi 
'aı gibi fıkırdıyordu. 

e "'eklik çevikliği ile sıçra-
zrvdet Beyin omuzlarına 

· e ı 
~ c.i;ı sen, dedi, hesap ver 
} · n. Gece yarl1lı tii Kadı
'ı irıayay1ef edip eğlen
~ difte . l:\ınla.r istediğini 
1 şka bı r ahi ını > 

ı, ' rını 
t "Türk o şaşı 1 : 
, f ı..n haber a.!dın . 

\ ·tara mc-

bilmiyerek bu yavru kuşu kır- , nuzun Dlması için her şeyi ya- Bu kızda zahiri çılğınlığa, şe Ne masum bakışlarla konu- du. Bilhassa böyle zenginlerin 
mıştı . parmışsınız . tarete rağmen temiz bir kalp şuyordu. hususiyetine giren kadınlar ara 
Yavaş yavaş yürüdü. Yaklaş- Cevdet Bey hayret ediyordu. vardı. - Afacan kız! sında ruhen öyle bozuk, ahla· 

; 

rMra&Jt& 
Bürhan Cahil 

tı. Genç kızın ateşlenen yüzünü - Garip, garip! diyor, başını Temiz yürekli saf bir kızdı. - Hoşunuza gitmiyor mu? kan o kadar düşük olanları var-
avuçlan arasına aldı: sallıyordu. En büyük zevki güzel giyinmek Hülya o kadar zarif cevap ve- dı ki, bir gecelik eğlen tide bü-

- Affet yavrucuğum, dedi . Hülya i~mal etti: ti .. Onu bu yolda aşırı gitmeğe riyordu ki, Cevdet Bey dayana- tün mahiyetlerini meydana ko-
Şeytan seni yok.sa sende mi da- Latife ettim. Fakat bana me- -Vapurda, arkada hanımlar sevkeden sebeplerden en bü- madı. Asabiyetle uzanan kolu yarlar. Her hangi bir sebeple 
vet edilenler arasında idin? raik oldu da. Çok rica ederim, salonunda idim, üç dört kadın yüğü belki de bu teskini güç genç kızı belinden yakaladı. Ku bir kadın bu hayata düşebilir. 

Hülya, onu oınuzlatmdan ite- affet. Haydi öpeyim de barışa- ded~koou ediyorlardı. Biri dün kadın zevki ve arzusu idi. cağına çekti. Hattabazengüzelliğin bile onun 
rek geri çekildi: lım . gece sinemada otururken ken- Masaya oturdular. Bugün - Cansın, şekersin, piliçsin 1 mukadderatında büyük tesiri o-

- Ne diyorsun, sus? Ve bu defa onu alnından öp- disini arayıp bularak motörle daha samimi görünen Hülya bir Ve parmakları bu körpe !ur. Fakat sebep ve şerait ne o-
- Niçin? tü. Beyoğlunda bir eğlentiye gö- mektep çocuğu gibi şen ve şuh- vücudün yuvarlak yerlerinde ge lursa olsun bu hayata ginnek 
O bu sefer ciddileşmişti, ince Hülya bir çocuk saffetile göz türdü'.derini söylüyordu. tu. ziyor, dudakları, yeşil bir çayır- muaşeret ve ahlak kaidelerini 

siyah kaşları çatıldı, derin, bii- kapaklarını kaldırdı. Ne canlı, Sonra sizin, bir de gazeteci Cevdet Bey rakı içmek iste- da otlıyan iştihalı bir koç ağzı çiğneyıp geçmek değildir. Bila-
yük gözleri bulutlandı: ne hayat dolu gözlerdi, bu şe- ile meb'usun adı geçti .. Ama di. Genç kız mani oldu: gibi genç kızın yüzünde, çene- kis böyle hayata düşmüş olan-

- Rica ederim Cevdet Beye- tar~t ve hayat kay.nağı gözler- asıl daveti yapan sizmişsiniz. - Gündüz o kadar fena kokar sinde dolaşıyordu. lar terbiye ve zerafetlerini mu . 
fendi, dedi. Ben buraya geldik- de ıstırap nefes bile alamadan Cevdet Bey böyle umumi ka- ki 1 Haydi bırakın da beraber bi- Bu aşıkane sahne seri ve ga- hafaza etmekle ken~ileı_i.ne. k~r-
ten sonra ciddi bir kız olduğu- eriyordu. dmların vapurda, şurada bura- ra içelim. yri iradi hareketlerle daha çetin ş~ ?eslenen fena telakkılerı sık 
mu iddia edemem, fakat her da- - Barıştık değil mi cici, hay- da gevezelik ettikleı:ini hatta O kadar tatlı söylüyordu ki, bir mücadeleye girdi. Cephei bılırler. . _ 
vete koşacak kadar düşmediği- di öpüşelim. bununla iftihar ettiklerini bil- hemen vaz geçti. harp paravanın arkasına intikal Halbukt İstanbulun bu eglen 
mi de söylemek isterim. Hacet Cevdet Beyin traşlı dudakları, , mez değildi. Buna ragmen ken- Yan yana oturuyorlardı. Bu- etti. ti alemine sokulan kadınlar ara 
Yok, beni size tanıştıran kimse 1 genç kızın bir gelincik yaprağı· disinin lıic te eglenmecligi, bil'-[gün arkasında şık bir kırmızı Cevdet Bey bu cevval, zarif, sında öyle gü~a?karla: var~ı ki 
ondan tahkikat yapabilirsiniz. gibi narin ve kırmızı ağzını kap I akis n'a;,raf ed;p üzüldügü bu tuvalet vardı. Bir nar çiçeğine güzel kızdan çok zevk almağa c.e"'.det Bey gıbı zeng~nlerı tecl 

Cevdet Bey bozulmuştu ? padı . alemin paha ertesi günü vapur- benzi yen bu taze renkle o kadar başlamıştı. Düşüp kalktığı bir bırlı. ve ku~k~l~ olmaf!a hatta 
Genç kız o kadar samimi idi ki, - Sahi merak ettim, bu me- larda dedi kodusu olu u ı;. 'çer-1 hoştu ki, Cevdet Beğin yorgun çok kadınların öyle hususiyetle şahsıyetlerı~ı gızlemege mec-
söylerken sesi titriyordu. Ve seleyi nereden duydun kuzum? ledi: gözleri bu canlı, hareketli kızı rini gönnüş, öyle çirkin, hatta bur ederl~.rdı. . 
bu demir gibi iş adamı o hulut- Genç kız izahat veroi: - Edepsizler, dedi. Handise seyrederken ateşleniyordu. iğrenç hat:'eketlerine şahit ol- Çok guzel hır genç kadın 
lanan gözlerden birer damlanın - Vapurda söylüyorlar, siz ne yaptıklarını da aöyliyecek- - Ne bakıyorsunuz öyle.. muştu ki, bu sınıf kadınlara kar Bi 
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Esnafın dertleri 

•,( t Yorgancılık ölüyor! .. 
~ Bugün koca carşıda 150 gorgan-

cıdan ancak 15 kişi , 
kalmıstır 

~-

• 1 · · · lar 1 merikan kollu, Balalı, ve yan- zı tokluğuna çalışan. adanılar 
• rnlekf'+,.,., ızde hır zaman eli 'kr 'z takrmlardır" vaziyetindedirler. Bır yorgan.-

. , zamıatlardan ı Iarı re 1 cevı . • ( 
1
) 

· · d rgan Türk zanaat1erlnden bıri olan cmm günlük kazancı nı-
';f:kt~ y~akıa~ yorgancılığı asri vesattle teçhiz hayet, (1,5) lirayı geçnıemek
ün olduğu gi- ederek yeni ihtiyaçları tatmin tedir. , • al 
i bugün de ü- edecek bir şekle ifrağ etmek Dükkan sahipl~rı, bu tav -
erimize birer çarelerini bulmalıdır. 1ı adanılan, kendi hesap arına, 

Bugün bu yorgancılar boğa- öldüresiye çalıştmnaktadırlar. organ örtüyo-
~z. Fakat, bu 
organların ço 
u Beyoğlu işi 
lafranga dikiş 

yorıganlar

ır. 

Geçen gün, 
i.iyük çarşıda 
xgancılar i

çinde meşhur 
baba yorgancı ve 

ıncbilyacı Ali baıba ile görüş
.tük. Bu zat şimdi yorgan
<:ılığ :1ırakmış, moıbilyacdık e
diyor. Ali baba yorgancılık hak 
kında bildiklerini şöyle nlatı
yor: 

-Bir zamanki yorganlar, ya
ğlı basma ile yerli Ortaköy ku
maşından yapılırdı. Bir de yaz
ma ve atlas yorganlar vardı. 

Bunların en makbulü Orta
ıköy kumaşından yapılmış olan
ları idi: yazma yorganlar beş 
liraya çıkardı. 

Çukurlarla dolu 
bir yol.. 

Kasımpaşayı Hasköye rapte
den caddenin inşaatına epeyce 
zaman eve! başlanmıştı. Hatta 
bir aralık Kaısnnpaşa ve Haskö 
yün ik>i başındıa inşaat epeyce 
ilerlemişti. Fakat her nedense 
bu faailyet ıbidenbire durou. Yo 
lun ortası geçilmez bir halde
dir. Bir çok yerlerinde tehlike
li çukurlar da peyda tılmuştur: 
&aba bu yol hep böyle kendı 
haline tenkedilecek mi? 

, Hasköylü bir kar/iniz 

ı 
Bir kulübe 

vapılmalı 

Göztepe ve Eııerrköy su me
murlan bütün kış, karda, yağ

murda çeşme başında ·beJlo.leşip 

durdular. Bu memurların bir 

kısmını orduda zabi tHk etmiş 

:mütekaitler teşkil etmektedir. 
Bu roeınurlar için birer kulubc 
olsun inşa edilmesi lazımdır. 

Bir kariiniz 

Herke.~ borsat·ı olmaz a ••• 

Yorgancılıkla uğraşanlar, 
büyük çarşıda yorgancılar içi 
ile Mısırçarşısında beş on dfilt
kana inhisar etmiş gibidir. 

Hayal ve hakikat ................................. 
ly alnız hayal peşinde 
koşacağımıza bir az da. 
l alkın ihtiyaçlarına ka

~famızı çevirip baksak! 

Bu e11ki zanaa.te şimdiki va
ziyetinde ölmü;ı nazarile baka
biliriz. 

~chremanetlnin hergun yeni j Emaneti celile boı keseden a- halle arasındaki küçük 
bir umran. projesini hab:!r alıyo , vuç dolusu para sarfederek ha- etikleri üzerinden . 
tuz. Şimdı de Sahaflar çarşısı- hçe yaptıracağına, Sultanah- . bir halegetirse 

1 
B~eçıle 

nın yerinde 200,000lira sarfile metle Ayasofya arasındaki şu ı vazifes· · b .... ız, şe 
bir bahçe v!icude getirmekten taş yığınlarım kaldınp mey- d'l . ını~ _?Yle daha 
bahsediliyor. dam temizi etse ve hele hayali ı e 1 mış 0 acagma kaniiz. 

Acaba başka iş kalmadı mı? köprü projeleri kuracağına ma Bilmeyiz haksız 
rnıyız 

Tapuda pencere 
Arnavut kaldırımına 

razıyız .. Tapudaı ~şlerin yürümediğinden 
Bir kariimiz Y""ıyor: Geçen günkü edenler çog~ almıştır gazeteler İstanbul sokaklarına par-

ke döşenmek için Şehremaneti bütçe İstanbul Tapu dairesinde memı.ır
sine 1 milyon 800 bin lira konduğunu Jarı ashabı mesalihle temastan menet
yazıyordu. mek için kapalı kapıların üstünde bir 

Emanet, bize kalsa şimdilik parke takım pençereler yapılmıştır. Bu pen
den vaz geçse .. Parke değil ya, arna çerelorden ancak. bir_ ~·~ de~dinl anla 
vut kaldırmına da. razıyız, Yedikule- tabilmekte ve bırlbırı lizerıne yığı
de, Kazlı çeşmede, dabağ fabrkası- lan yüzlerce kiıi ayakta beklemekte
run civarı çamurdan geçilmiyor. Ge- dir. Tapu idaresinin muhtemel yol
lip geçen kamyonlar üzeri açık kalan suz muameleler~ önünü al~ak içl_n 
.1ecralara batıyor. Da\>ağlar cemiyet böyle bir usul ittihaz etmesınc bır 
bu k~l~ırım. ve mecraların yaptırıl- şeydenenemezte _de ~u p~n".~rele_r ~
ması ıçın VilAyet ve Emanete müte - çıldıktan sonra ı§lerın biltlin ~iltun 

1 addit defalar müracaat ettiği halde bataet peyda ettiği de inkar edılmez. 1 
;,~nüz faaliyet!' geçilmcı:niştir. Bizçe muamelatı intizama ko~d~k 1 Alakadar makamların nazarı dikka tan sonra bu penc~relen açmalı ıdı. 
~ni ceibederiz. Tapuda işlerin yürümediğinden ş.i 

Başka gere 
kaldırılmalı .. 

kayet etmiyen kimse yok gibidir. 

Hiç olmazsa Defterdarlıktaki kişe 
Jer gibi gişeler yapılsa da, alakadar-

şikiyet 

Yazma yorganlan iki mecidi
yeye verirdik. Altı okikalık 
yağlı basma yor.ganlar (95) -f 
(100) ıkuruşa mal olurou. M. Şakir imzasile .aı, :mız 

bir mektupta deniliyor k;; 
ların i•i bir an evvel bitirilse olmaz 'd' 1 -

, ıçın ayıarca gı ıp ge en ashabı mesa-1 Müdiri um ınt Bf · b 'it 
mı? il!', dertlerini kime dinleteceklerini/ Ieri herhalde ~arı. d~::'kat~ ~ 

Yorgancılığın vak tile büyük 
mahreçleri vaııdı. Tunusa, Kara 
dağa, Arnavutluğa buradan yo. 
gan giderdi. 

Şimdi mobilyacıhk -edenlerin 
goğu o zaman yorgancı idi: 

(150) kadar yorgancıya mu
kabil bugün koca çarşıda ancak 
15 yorgancı kalmıştır .. Y:°r~an
cılık elli senedenberı ınhı tat 
halindedir. 

Evvela «tapiçyer>> dedikleri 
-tapisiyer- döşemecilik, son
ra da mobilyecilik, yorgancı
lığın yerini tuttu. 25 seneden
beri mobilyacılık o kadar terak
ki etti ki hayret edilir. Çarşıda 
yapılan mobilyalar Avrupamn 
kinden hakikaten farksızdır. 

İlk döşemelerden, yastık ve 
makatlıır vardı. Bunlar kadife 
üstü.1e sırma ve kılaptanla iş.
len irdi. Daha sonraları döşeme 
cilikte kerevetler moda oldu. 
Kapalı takım, kerevet, batırma
lı , gömme usulile eski usulle 
sedirler yapılır. Bu takımlar 
yavaş, yavaş battal oldu. Yerini 
tnJ.dalyon bi-:mi ceviz takımla
rı, kapalı takımın bir başka 
nev'i olan pomye tak~mları ve 
maroken takımlar aldı. 

A-

- Gedikpaşa cami avlusun
daki hela pek berbat bir halde
dir. Taaffünden ve kokudan 
civar mahalleletde oturulmu
yor. Bu hela acaba başka bir 
yere nakledilemez mi? 

Bir de gene Gedikfıaşada 
sucu sokağında bir tek lamba 
yanıyor. O da keyfi istediği 
zaman. 

Ufak bir arsanın tapusunu almak bılmıyorlar. !arını ümit ederiz. 

Açık havada eğlenenler 

Bazı umumi kadınların ran
devu yeri ittihaz ettikleri bu 
sokağın başına bir lamba daha 
ilavesi ve her zaman yanması
nın temini pek münasip olur. 

f 
Romatizmava 1 

uğradım 
Tapu dairesinde bir ferağ 1 

muamelesi evvelce bir günde 
biterken şimdi aylarca sürünce-

.. r·k ıharyatım temin i çin böyle köftocilik edenler de 
İştev~~ r kadar dükkanda mahdut müşterilerine köfte hazır-

var. A ç ç 1 k 1 ·· . ., f d b" k 
kıuıaa.t e'hli adam, ça ış an ' mçw< esna ımız an ır ıs-

lıyan şu mını ne güzel gösteriyor. 

mede ıkalıyor. Sabahtan akşa
ma kadar taşyar üze.rinde gezin 
mekten romatizmaya düçar ol
dum. Çünkü memurların odası 
kapalı, pencereler kapalı, derdi 
ni anlatacak kimse yok. İnsan ! 
mal aldığına da sattığına da j 1 

pişman oluyor. Bu intizanısı;,
lığa bir netice verilmek üzre 
mu'htereın gazetenizle mercii
nin nazari dikkatini celbetme-
nizi rica ederim. 

Celal Nun 

Kaç gllnclen b~ri hav. lar yaz hav. sı g'bi gidıyor i-lk b . kt'ınden evci 
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~ambiyo mürakabe heyeti 
ne kararlar verdi'? 

unbiyıo mürakabe heyeı-ı 1 Ti/tiklerimiz 
i ttihaz et:iği kararlar m~: ANKARA 8 (Telefon! )-
,ce konşımento mukabılı . . • a 

ala kl .. ..k .1 .. h Şehnmızde bulunan Kopenhag 
~ ca ar gumru ı mu a f h • k . · ıs ·· f d 'b d 1 a rı onsolosumuz Tıcaret 0-

Emanette 

Köprü planı 

Hala Paristen 
lstanbula gelmedi. 

Emanet bir müddet 
daha behligecek 

Hususi polis 
Teşkillitına bizde 

ihtiyaç 
var mı, yok mu? 

Eksi bir zabıta memurumu
zun beyanah 

Son zamanlarda, meınleke

' - , tı 1 

Ü J 

"ı gunzar ın aL raze e d . . . 
· ·rı·"o daı'r b" t hh"t _ asını zıyaret etti. Danımarka . ·~ ırer aa u se t•· 1 b.lh .f .k . 
vereceklerd · r ı uccar annın ı assa tı tı len-

Gazi köprüsü projesi gelmiş timize hususi detektif teşki
olmamakla beraber Emanetçe liitı yapılması lüzumundan 
yapılan tetkikat neticesinde bahis neşriyat yapılmıştr. Bu 
Fransadan ıgönderilen mecmua hususta eski tecrübeli bir poli
ve saire gi,bi şeylerin de hazan simizin mütaleasıru öğrenmek 
böyle bir, bir buçuk ay kadar istedik. Bu zat, bizde detektif 
teeh'hürle geldiği anlaşılmıştır. teşkilatına lüzum olup olmadı
Binaenaleyh bir müddet daha ğı hakkında şu izahatı vermiş
in tizar edilmesine ve üçüncü tir: 
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• ı' mizle alakadar olduğunu söyle-
•Jk bonosu olanlar veya he di. 

ari ile döviz alacaklar ~a _ Mahlut yaglar 
.j}Jeyanname vereceklerdır. 

~ Borsa rneclisi 
1 ~sa meclisi dün akşam iç

:ederek Borsa işlerile meş
Jmuştur. 

J ~la denci ler 
• 
jdenciler birliği dün bir iç-
1,raparak yeni maden kanu 
ıhası üzerinde meşgul ol
<'!!'. Birlik heyeti umumi
' arın büyük bir içtima ya-

• !. layihanın son tetkikatını 
, 1 aktır. 

Piyasada mahlut yağlar git- .. h . . d · "- Bı.zdeki polı's teşkila'tı, . nus a proJenıın on an sonra ıs-
tıkçe fazlalaşmaktadır. Emane tenmenesine karar verilmiştir. hiç mübalağaetmeden diyebili
tin bütün teftiş ve gayretine rim ki, dünyanın en muntazam 
rağmen mahlut yağlar tere ya- Nebati yağl~r da hileli teşkiliitından biridir. Polisleri
ğı diye satılmaktadır. Bakkal- - miz çalışkan ve kanaatkardır. 
lar cemiyeti bunun önüne geç- . Nebati yağlar şehrimizde 100 Mütareke senelerinde her 
mek için tedbir düşünmektedir. kuruşa kadar satılıyor. Bazı ta- hükumetin polisini ve yaptığı 

Arpa fiatleri ~i~ler bunu da~a ucuza satmak işi gördük. Bunları gördükten 
Arpa fiatları düşüklüğünü ıçın k?I'ıştırmaga başlamışlar- sonra teşkilatımızın kıymeti 

muhafaza etmektedir. En iyi, d!r. Bilhassa. açı~ta satılanların herkesin nazarında artmıştır.O 
bır kısmı mu!!\telıf maddelerle_ senelerde, polisimiz her türlü 

birinci mal arpalar bile 6 kuruş k lı E b h 1 . arıştırı yor. manet t) a ı vesaiti tam ve mükemmel bu-
tan muamele göımektedır. Ma- d.kka l k h.l Ji ' 
amafih dünya arpa piyıasası da nazarı 1 t.e a ara ~ e yag lunan ecnebi polis teşekkülle-
düşüktür. , satan~aı:ı takip etmege karar rinin izharı aczettiği en karışık 

vennıştır. meseleleri, muvaffakiyetle ba

'ı', ,ı l . * w * Emanetin sıhhiye 

bütçesi 

şarmış ve yabancıların bile tak
dirini kazanmıştır. 

Kan1bio Borsası 813/930 
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Sarikı bulunmıyan bir sirkat 
faili elde edilmiyen bir cinayet 

Şehremaneti sıhhiyesinin ye- şimdiye kadar görülmemiştir. 
ni sene bütçesi. ikmal edilmiştir. Bu takdirde, aynca ve hususi 
Yeni bütçede eskisine nazaran bir detektif te~kiliitı ihdasına 
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~: .~, :t ~Ttl~J!hçıvan kuyuda boğuldn. Bir 
i 1

( ~ 1dığı gib~ ,?Uralara düşerek parçalandı 1 l f 1 " it"".,,,,- J 
11 1 ı _j 

'! ' .C ıçeşı:ne sırtlarında bir 
1 ı· 

1 Sivasın İmraniye ka-
•1 11 Daldır karyeli Aziz 

, 1: ı _ ıesi çalışıyorlannış. 

rettin mahallesinin bekçisi Ko
ca Osman kalp sektesinden öl
müştür. Koca Osman'ın ölümü; 
mahallesini dolaşırken vazife 
halinde olmuştur. 

çede hastanelerin noksanları ik Zaten memleketimizde, mu-
ma! edilecektir. ammalı cinayetler, esrarengiz 

Emanetin telefon ve kanşık sirkatler, halli büy

masrafı 
ük ve müstesna bir zekaya ihti
,yaç gösterecek vak'alar hadis 
olmuyor. 

Emanet her ay telef on parası . . • 
olarak 1500 Lira sarfediyor. Elhamdillıllfil?, hırsızlan-

Bütçede tasarruf yapıldığı mız, Avrupadakı. meslektaşlar
bir sırada telefon mükalemesin- ından gerek vesaıt ve gerek ze
de de tasarruf yapılması ve kat' ka. c~hetindert çok ~a~t ve iı:_ti, 
i ihtiyaç olmadan telefonla ko- daıdir. Memleketi~zde ~ı:er 
nuşulmaması takarrur etmiştir. muhakkak detektif teşkilatı 

yapmak lbmıgelirse bu işi çok 
düşünmek ve ehemmiyet ver
mek icap eder. Çünkü buse
ciye ve karakter işidir. Ne olKarton fabrikası 

Tütün inhisar idaresi, bir duğu belirsiz kimseler elinde 
karton fabrikası yapmağa karar suiistimallere yol açar. 
vermiştir. Fabrika "Gemlik" te Hususi detektif işile uğra
yapılacaktır. Müdiri umumi şan bir kimse, tesadüfen va
Behçet B., fabrikanın, paramı- kıf olduğu devlet esrarını para 
zm harice gitmemesini ve ida- mukabilinde yabancılara ifşa e
reye bir çok istifadeler temin e- debillr. Bu gibi kimseler, hüldi 
deceğini söylemektedir. metin iti~dını kazanmış olma

Guraba hastanesi 
Guraba hastanesinde bir haf 

tadanberi sinidilerin muayene 
ve tedavisine başlanmıştır. Po
likliniğin şefliğineBakırköy em 
razı · asabiye hastane9İ. ıeflerin
den sinir mütahassı Ahmet Şük 
rü Bey tayıin edilmiştir. 

Aldığımız maliimata göre 
muayenelere haftada salı, pazar 
Qlmak üzre iki defa devam edile 
cektlr. 

Ka!' hasta tedavi 
eclilnıi~? 

lrdır.,,. 

Darülbcdayi "Ankara
ya gidiyor 

Darülbedayi Nisanın birinde 
Ankaraya gidecektir. 

Baytar heyetinin 
tetkikatı 

• 
1 ı sulamak için Aziz 

t) su çeker, eniştesi de 
i?. 

Osman ağaya sokakta bir kaç Sıhhiye vekaleti tarafından 
defa fenalık gelmiş bekçi Em· tertip edilen istatistiklere göre 
efendi isminde bir' zatın 'evi;: vekal~e ait hastanelerde 1~26 
iltica etmiştir. Emin efendi bek senes~nd~ yaıtırılmak suretıle 
çiye bir sandalya vermiş, Os- tedavı edı~C? ·~astaların mı.kta
man ağa sigarasını yakıp içer- rı 7,6~7 kişıdir. ?~8 sen~~nde 
ken birdenbire yere düşüp öl- bu mıktar 8,472 kışıye balıg ol-

Baytar teftiş heyeti Uzun 
yaylada yaptığı tetkikatı bitir
miş, raporunu iktısat vekale
tine vermiştir. Bu tetkikat U
zun yayla hayvanatmm krş ve 
yazlık harekaot:ına, mevc-ut hay
vanatın iaşesi i~in yapılacak 
meraların vaziyetine aittir. 

f , ııralık Azizin birdenbire 
. ' ~ ;;ıymış ve zavallı adam 

'I f ~!ar.~ ~~r~~rak kuyu
' \ ·e duşmuştur. 

ı ;· ., . eniştesinin bütün gay-
. ı\. .ırağmen kurtanlama-

[i;!avallı adam boğulmu~ 
müştür. muştur. 

1926 senesinde ayakta 35,917 

i
l 1 j 

\ 1gaz adasında oturan 
1 1 , 1 1 aasından Kafkasyalı 

Biri birini dövmüşler ve 928 senesinde 43,136 hasta 
tedavi edi.Jmiştir. 

1 rında Rüstem Burgaz-
" K ,azan aya namındaki 

" • 1 ~dun keserken kaya-
' ı ?agı yuvarlanmış ve vü 

1 ~ · r •beyni parçalanarak b1-
ı • l 

Amavutköyünde liatikçi An
gel ile terzi Koço bir kadın me 
selesinden kavgaya tutui01U§
lar, biribirlerini <}övmüşlerdir. 

Dünkü cerhler 

Ayrıca laboratuar ve rıondten 
tedavisi de diğer senelere nis
betle artmıştır. 

Yeni Afgan sefiri 
Yeni Afgan sefiri Gulam Ne-

1 ' 

1 
1 ~1zgın sabıkalı 

• J ! gece sabıkalı İsmaille. 
_ r: izi! zurna sarhoş olarak 
_ ~ ~rk.mtılık etmişler ve 

1 - Fındıklıda oturan Halim bi Han Berlinden hareket et
münazaa neticesinde Mustafa miştir. Yarından sonra şehrimi 
isminde bir şahsı bıçakla sol ka ze gelecektir. 
sığından ve göğsünden yarala
mıştır. Halim yakalanmıştır. 

ı~run camını kırarken 
'ı gibi t~. Sabıkalılar 2 - Sirkecide bir kahvede bir 

· 
6 

'eklik çe--:n kaçmağa rakı meselesinden kavga çıkmış 
ıvdet Bey, çuvalcı Mahmut, arap Hilmiyi 

. : taban- bacağından yaralamıştır. 
~ ca sen, ndiye 3 - Kazını, Cebbar isminde 

.rı. Ge r der- iki kişi ile; kahveci Refet ve 
? lrl t1 • 1 Mehmet arasında nara atmak 

ı• "K en < ga esnasında Mehmet; Kazım 
~ .ıı.ted ")ld Ü \yüzünden kavga çıkmı!}tır ~av-
1 ~ 

ı 1 ı ;rada Sancaktar Hay- efendiyi yaralamıştır. 
L ,,,. 

1 
ı 

Esnaf Bankası 
Esnaf bankası Martın yinni

sinde senelik umumi içtimaını 
yapacaktır. Bankanın geçen se
neki içtimaında sermayenin 
100 bin liradan 500 bin liraya 
iblağına karar verilmiştir. 

Banka bu mali sene sonunda 
hisse sahiplerine yüzde altı bu
çuk nisbetinde temettü dağıta-
cıa~tır. • 

Maliye müfettişleri 
kong1'esi 

Ankarada Maliye müıfettiş
leri kongresi yarın toplanacak
tır. Ayni günde Ankara-da bu
lunmaları için müfettişlere te<b
liğat yapılmıştır. 

Hilali ahmerde 
Hilaliahmer heyeti merkezi

yesi bugün saat 15 te içtima e
decektir. 

Hukuk düvel konferansı 
Hukuku düvelin kanun halin 

de tedvini için Ubeyde topla
nacak ıbeynelmilel konferansa 
hükumetimiz de iştirake karar 
vermiştir. 

Hükumetimiz namına konfe
ransta bulunacak olan Şurayı 
deıvlet reisi Nusret ve hariciye 
hukuk müşavirlerinden Veli ve 
Adliye kalemi mahsus müdürü 
Şinasi Şeylı:ır bu hafta içinqe 
ha~eket 'decelderdir., 

"' 

VilAyette 

Ameli hayat 

Mektepler hakkında 
karar verilecek 

Ameli hayat mektepleri 
kaldırılacak mı? 

Ameli hayat mekteplerinin 

>0<>0<><><><><><><>C<8>0<><><>0<~~~ 

OPEHA Sinemasında~ 

ı ı B"fL i
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Fransızca SÖZLÜ, ŞARKILI ve SESLİ 
filminin ilk iraesi me~hur muganniye MARSEL JEFFERSON CON 
ve Komedi Fransezden JAN VEBER tara fı ndan temsil olunan lıu 

heyecanımir. ve meraka ver şaheser cidden bir harikai san' uttir. 
llAveten: SESLi VE ŞARl\ILI DÜNYA HAVADiSLERi 

Görülmemiş ! ! İşidilmemiş ! ! 
,...__,...__~O>ô=~<>ô<>e:<><X:::::)<~ 

vaziyeti hakkında yarın Vilayet Dl++' ::::::::•:wwwwwwwwww wwwa 
. . " ....... -------------------- ..... meclısı fırka grupunda kat'ı ka- s E N • s • 

rar . verile~ekt~r. Yaptığımız 1 E V D 1 M 
tahkikata gore azadan bazıları 
hayat mekteplerinin kaldırılma illmi, chalinin tehacümtl kar~ısında ve her kesin bu 
sı tarafdarı ise de ekseriyet bu harikulı\de şaheseri temaşa etmesini teminen 

:e~::fl~~:ı~kasma ve ıslahı- E L H A M R A Sineınasın~a 
Heyeti hamiye Bir hafta daha irae edilecektir. 

Yalnız yeni sene münasebeti 
.ile bu mekteplerin mürakabesi 
ile meşgul olan heyeti hamiye m·· • •"• • '•:.•:~· '•"•"•' • G ~ .•~D... • .~· •...!..!..!...0:8 
tecdiden intihap edilecektir. E- • Önümüzdeki çarşamba akşamından itibaren I• 
sasen azadan Necmeddin Sahir • M E L E K S İ N E M A S l N D A j• 
Bey istifa etmiştir. ı: KLAYV BRUK EVELIN BRENT, VILYAM POVEL ve I:l 

Muhiddin Bey l. DORIS KENYOVVun temsili İ•t 
• H O R T L A K i•l 

Mezunen Avrupa'da bulunan • ve RUT TAYLOR un temsili !•Iı 
Vali Vekili ve Şehremini Mu- • y E N f E V L · I• 
hiddin Bey, bu ayın sonunda av • l L E R '• 
det edecektir. • 7 kwmlık lcahkıhılı komedi ~t•t 

•I Her lki film de paramounı mımu!Abndadır. je 
imtihanlar -- -n.------~_.,,..,,...,,..__ 

• • ·-~ •• • ... • •• • •• • •• • •• ·~ w .!_!'..,.!'_!t_ .... "!.-• .. ,_ .... _._~,.~J,. 
Defterdarlıkta terfi imtihan-

larına giren memurların adedı 
119 dur. İmtihan neticesi yakın 
da anlaşılacaktır. 

Kokain kaçakçıları 
Son günlerde İstanbulda he-

···········=··· ZEHİRLİ KADIN 1 
RAKEL MELLER 
.......... ~ .............. °""~a·······----o llliiii ._,.._ _________ _ 

roin ve kokain kullananların ço- _ 
ğa.ldığı görülmektedir. Bunla- -~-.... Jiarik, hayat, kaza ve otomrıai! tiİgorta larrnm ~::-lllvô. 
rın istihlak ettikleri kokain ve ifT" Galatada Ünyon hanınıh kain Ünyon sigor t~ kumparıya~:ııı ~ 
heroinin şehre kaçak olarak ge- yaptırınız. 1 
tirildiği anlaşılmaktadır. Polis Türkiyede lıilafasıla ic r:ı yı muamel6 etmek!~ ol ııı 
ve rüsümat idareleri bu kaçakçı • • 
!arı yakalamak için ciddi ted- u N y o N 1 
birler ittihaz etmektediler. 

• !Kumpanyasına bir kere uğrama~an ı.igorta yaptırmayımz. 1 

2 Batlka daha ~-- _llıı> __ T_eı e_ıo_n_: ı_ıe_Y•_)r:_ıu_-_2tl_o_2_~------ JI 

( t inci sahifeden mabad 

Nurullah Esat Bey konsor
siyom projesini Maliye Vekale
tine götürmek için dün An.ka
raya gitmek istemiş ise de tren
de yer bulunamadığından hare
ketini bugüne tehir etmiştir. 

Nurullah Esat Bey artık me 
selenin halledilmiş olduğunu 
Vekaletçe proje tasdik edildik
ten ve henüz merkezlerinden 
cevap almıyan üç Banka da iş
tirak ettikten sonra kambiyo 
komitesinin faaliyete geçeceği
ni s<iylemiştir. 

Kambiyo komitesine en bü
yük sennaye sahibi olan Ma -
!iye Vekaleti namına Nurullah 
Esat Bey riyaset edecektir. 

Dünkü içtimada tasvip edi
len projede, bu işlerin nasıl 
yapılacağı tesbit olunmuştur. ______ ... _____ _ 

Kaçak tütünler 
Kız,rltoprakta oturan İbiş 

isminde birinin evi aranmış ve 
14 okka kaçak tütün buluna
rak musadere edilmiştir. 

Gene ayni civarda Ziya is
minde bininin evinde bir miktar 
kaçak tütün elde edlmiştir. 

Saat hırsızları 
Manisada Hasan ve İbrahim 

ManüıadaHasan veİbrahim is
minde iki ıki.şi ıbundan bir hafta 
evel .bir saatçi di.iıkkanındanlOO 
saat asırmışlar<lır .Bunun iizeri
ne iki hıNıız yaıkalanmıştır.İbra 
himlt' Hasan mevkuf bulunduk 
laırı karaıkiolun penceresinin de
mirlerini kırarak kaçmışlardır. 

Adalı nahiyesinde bir 
hadise 

Memlekette 
• 

Para içiıı ... 

Zavallı bir ihtiyar 
nasıl yakıldı 

MAKSİM 
13 Mart Sah akşamı 
DAKTİLOLARIN 
BÜYÜK BALOSU 

Balıkesirde Adalı nahiyesin- Sofraların evvelden 
in Altınlar köyünde üç şahıs temini rica olunur. 
tarafından müthiş bir cinayet -::::::::::::::: 
ika edilmiş ve zaıva.Uı bir ihti- 1.-
yar paraları alındıktan sonra Bugün ı 
c;alı çırpı ile yakılmıştır. . · MELEK Sinemasında 

Cinayetin failleri Adil, diğer ' PRATERDE 
Adil, Ali namındaki şerirler 

y~kalan~ar ~e cürümlerini BiR GECE 
ıtıraf etınışlerdır. 

Müm essile!i: ESTER RA LSTON 
Taılıkikatıın neti<ıesine göre Ayrıc•: KLARA BOV un temsili 

üç şerir gece Altınlar köyüne 1 ÇILGIN GENÇLiK 
i·nmişler ve köye yarım saat ı\la tine l er s3' t 2,45 ve 5,45 
mesafede kain ağılında yalnız -
olaraık Mehmet ağayı bastırmış -
lar ve envai işkence yaıparak ı Rugiln ETUAL Sinemasınd a 
para istemişler ... Feci işkence Saat · 14 ı , 2 ta 

ve dayak altında yetmiş yaşla- BiR f PTIMIN ZAFERi 
rında bulunan biçare ihtiyar bir !) 
çömlek derununda 6 kiyye ka
dar ağırlığında bulunan gümüş 
ve altın paralarını mütearrız 

lara teslim etmiş fakat alçak
lar bununla iktifa etmiyerek 
ihtiyarı cürümlerinin meyda
na çıkmaması için bağlıyarak 
yaıkmağa karar vermişler ve bu 
kararlarını da civardan çalı çır
pı roplıyarak tatbik etmişler 
ağılı tutuşturduktan sonra ci
vardaıki 1:epelere çekilerek za
vallı ihttyann feryadını dinli
ye dinliye ve yangın tamamen 
sönünciye Mehmet ağa ve ağıl 
tamamen yanıncıya kadar sey
rettikten sonra vak'a mahallin
den uzaklaşmışlar ... Bu cinaye 
tin .failleri adliyeye teslim edil
miştir. 

Bir cinayet daha 

SONOR/ZE ve ŞARKILI 
büyiik. filminin ilk iraesf. 

Milmessi!leri: DehakA r artistler 

RİŞAR BA RTELMES 
ve 

MOLLYO'DAY 
Bu film lstanbul sinemacılııtında 

~ilyiik bir inkıitp teıkit edecekti ·. 

Bir an i~in: ... 

İRTİHAL 
MüLkiye müfettişlerinden 

İmadeddin Beyin büyük vali
desi hanım dün vefat etmiştir. 
Cenazesi bugün Üsküdarda Ye 

Balıkesirde Mehmet akrabala ni cami civarındaki hanesinden 
Arife günü akşamı Balıkesire rına gitmiş fakaıt avdet ederken kaldırılarak Karaca Ahmetteki 

tabi Adalı nahiyesinde eski he- Hasan namında bir şahsın taa makberei mahsusuna defnedi
yeti ihtiyariyenin yeni heyeti rruzuna maruz kalarak taban- lecektir. 
ihtiyariyeye mühürleri teslim ca kurşunile yaralanmış, al<lı- ,-1•-ıı:::ıım:•-••mıı•s.'!!. 
etmemesinden dolayı b1r hadise ğı yaradan müteessiren vefat Kaçırılmaz f,rsat 
vukua gelerek Adalı nahiyesi etmiştir. Katil seıbelbi h.enüz ta Çocuk Haftasında Htmayei . 
müdürü K~~l ~~ .~ö~l~ler ~a- ı:ı~en anlaşılma~ışsa da. k~- , Etfelc yardım memleketin 1 
rafından dovuldugu gıbı 4- koy- tılın Mehmede ~tedenberık~n refaha kavuşmasını temindir. 
lii de yaralanmıştır. Tahkikat beslemekte oldugu zannedıl- Bu fırsatı ıtaçırmayalı . 
yapılmaktadır.• mektedk. 1 . -. .,,. 



MIL!JYE:T PAZAR 4 '.\!ART 
5 

8. ci BÜYÜK 

T!JJIHE PIY!NG~~Il 
2 .ci ke ide : il Marttadır. 

Büyük ikramiye 

35.000 Liradır 
Ayrıca 15,COO 10,000 liralık 
ik:raıniyelerve 10,000 liralık 

bir mükafat 
Bu tertipte Kazanen numaralar 

tekrar dolaba konulmaz 

tiıfzıssıhha adi süpürgeleri ve toz 
almağa mahsus tüyleri mahlr.!tm 
etmektedir. Ç'ünlr.I bunlar tozlan 
havayı kıldırmaktan başka bir şey 
yapmazlar ve aile ocağımız için 
bir teblike teşldl eden mikroplar
dan ve sair sirayet vasıtalarından 

bizi koruyamazlar. 
Buna mukahil EU~KTRIK SÜ

PÜRGESi bu vazifeyi tamamile 

ifa eder. Tozu cezb ve defeder. 
Malik olduğu bir çok teferruaıı 

sayesinde bu siıpürge halılan, per· 
deleri, parkerlcrl, eşyanın altı da 

dahli olmak üzere mükemmel temiz
ler, Avni vrçhile küıüphaneler~ 
kııaplan kıldır ,ıağa lOzum olmadan, 
tlb!selerl. kürkleri ve salreyi de ~-J'.. 
temizler. 

Cereyan sarfiyati hiç mesabesindedir, Talep vukuunda ibmeıglbı· 
nızda bedava tecrübesi yapılır. 

SATIYE, bedeli 12 ayda tediye edilmek 
VERESİYE size takdim eder 

Ercümeıid Nur ı~a~l~c 
A....,.turya fabrikaları bezaran sandaliyeleri umumi sabf depoıu: '•: Pazartesi günüSlrkecl 

kaı...J Katın:aoilu hanında birinci katta 30 n~a. JOZ. N.~~IMAr, 1 rıhtımından 
~ lataııbul 2409 Hamit; ayni depo~ ~nvaı çeşıt per.de vedın,~'eı.meLk hareketle Ereğli, Zonguldak, Bar-
ulife loarevefantazi kumatlar mütenevvı utur, perde mutu, t eten 
ır.ıe. örtüler; marokenderileri. pirinç konılt masif pirinç ve like karyola- tın, Am.;sra, Kuruca şile, Cideye 
r •e -" karyolaları fabrika fiatma toptan ve perakende aatılmaktadır. azimet ve avdet edecektir 

~maktudur. Fazla tafsil At için E~nönü 

A vval k sür'at postası 
(Mersin) vapuru 11 Mart 

Salı ( 17 ) de Sirkect rıhtı
mından hareketle Gelibolu Ça· 
nakkale Küçük kuyu, Edremit, 

Burhaniye, Ayvalı~• ,ıidecek v 
dönüşte mezkılr iskelelerle 

birlikte Altınoluğa uğrayarak 

gelecektir. 
Aıimette Gelibolu için yük 

alııımaz. 

1930 

,~aM': Pazartesi 
(llnO al<famı Sirkeci nhtı· 

mından bare!r.otlo (Zonıuldak, 
lneboln, Samıua, Ordıı. 

Ünye, Giresun, 1 rabzon ve Rize 
iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafslllt için Sirkecide Me1 
ı adet hanı altında acentalı2"ını:a 

wUracaat. Telefon:lataabul 214 

LLOYD TRİESTİNO 
Limanımıza muvasalat! beklenen 

Vapurlar 

(KALDt:A) vapuru 9 mart 
pazar (ltalya ve Yunanistan)dan 

(TEVl~RE) vapuru 9 mıırt 

pazar (ltalya ve Yunanil'tan)dan 

K 
Yakında limanımızdan hareket 

(13194) lira bedeli keşifli CebeHbereket vali konağı 22 Şu- 9 l\lart pazar arakbiga k Postası yapılmıyacaktır. edece vapurlar 
\t 930 tarihinden itibaren ve kapalı zarf usulile yirmi gün h tt IUk • ) 
.. k k l Tal" l . k "f Bartın F.a-~l<.Spress ,9s,·· a3ı (KALDt:ı\ vapuru 10 mart 

Cebeli~ereket ınu~asebei ~USOSİJe mü~ürlü~ün~en: Rıh~;e~::: 22~~:araya müracaat. 

uddetle müna asaya onu muştur. ıp enn eşı ve şartna- . 
eyi görmek isteyenlerin encümen kalemine müracaat edebi- Tekirdag _ Karabiga pazartesi 12 de (Samsun, Trab· 

cekleri ve müddetin hitamından iki gün evel teklif mektupla- Bu kere tamir ve tel vinatı lk- zon ve Ratum) a 

1 d
. "t k l h t B k kt b 1 d · · MUNTAZAM POSTASI ((' •ş·rA" ') t e ıpozı o a ça arı veya u an a me u unu usu u aıresın- mal olunan 14 mil sür'atıı malik ,,, ı vapurn 2 mart 

: behemmehal makam vilayete tevdi eylemeleri ilan olunur. l 0 BİGA vapuru PAZAR çar<amba (Selanik, :\lidtlli, lzmir, 

il 1
. 1 A YD Nv11a"ı.~ruR·ı·1 Pazarle•ı· badema her ' 

Devlet oenıirJO arı ye ıuıan arı umumi idaresinden Sirkeciden \areetle Eregl;, \TE PERŞEMBE a~~m :~r:~~:~ra~e:c~~~o, v~'.ı~:i:::::~~ 
Kütahya _ Balikesir hattının Tavşanlı - Değirm~.saz ~ısmı Zonguldak, Bartın, .Ama;ra Ku- K•r•köy nhıımından hareketle T~ (TEV ERE) vapuru 13 mart 

Mart 930 tarihinden itibaren Yolcu ve Eşya munakalatma ruca Şile ve Cideye azimet ve dağ, ~llrc!te ve Kırabl~a'ya ·azimet perşembe ~abah tam IOda(I.o yd 
;ılacaktır. P avdet edecektir. ve avdet edecektir. Ekspres) olarak (Pire, Brcndizı, 

Elyevm Kütahya ile Tavşanlı arasın.da .c. uma,_. az~r, ve _S~- T ı .1• · · 1 b l'd y y \'cnedik ve Tricste) "C D - - a sı at ı~ın: stan u a ağ il1< ve yolcu için ~er acentası ' 
günleri işleyen muhtelit katarları aynı gun egınnısaza azı- iskelesi Kantar ocak sokağı No olan lstanbul J\alıkpazanndı Helvacı [COSULICll l.I ıe] kumpan-
et ve avdet edecektir. soka~ında 9 numeroda B.ga anbarına yasının lıiks vapurlarına aktarma 

T H 
-•· 10 10 16 Bartın anbarına müracaat. & avşanlı arC<Aet: • müracaat. Telefon htanbul 2288 edilerek Şimali ve Cenubi Ame-

Değinnisaz Muvasalat: 11,48 Telef n: lsranhul 2115 rika limanlarına gitmek için ten-

Değinnisaz Hareket: 13,07. 

" illiy 

l.IUf l alı.il y ıDI 
bllmecoml:ı: 

SOLDAN SACA: 
1 - Lokomotifin çektiği ( S). 
2 - Beygir (2). Mangalda biriken 

(3). Çoğun aksi (2). 
3 - Nida (2). Aklından çıkar ( 4) 
4 - Hamur yemeği (S). 
S - Boyunduruk (3). Noksansız 

(3). 
6 - ince kumaı (3). Nida (2). 
7 - Altın (3). Çizgi (3). 
8 - Boyun aksi (2). Geçkin (4). 
9 - Çabuk (3). Arka (3). 

• ·: 

,, . 
PorlDmörl l·. Tı. P 1 VER 

eğlence eri 

DOn• U bllmıcım zla 
halledllmlş Hkll 

YUKARDAN AŞACI: 

1 - Lezzet (3). Cilt (3). 
2 - Cenaie konulan ıey (5). 
3 - ineğin koca11 (4), 
4 - Kudurmuı (4). kir (4). 

e 
u 
ti 
>l l 

5 - Dünyayı aydınlatan (5). Eo 
rar (3). r 

6 - Su borusu ( 4). r 
7 - Kereste (S). 
9 - Güçlük (6). 

FETICME 
oe 

l:T·PIVER .. 
PAR.16 

. ' , 

A. ş . 

ESANS 

LOSYON 

ve 

latan bul Şubesi 

Şltll Ahmet Bey sokak No. 58 Tel. Beyolllu 3044 

Türkiyede Ticaret 
ve Sanayi ve Ziraat 
Şirketi Milliyesi 

Te!>"baıı Ti-
yauoıunda 

Bu akşam 
1111 lll/.O.lı , 

Fazilet 
kuklası 

Komedi 
3 perde 

Nıkledea 

Mebrure 
llurşlt H. 

Pa.z,rtesl ak,amı Aynaroz kadıaı 

D~rdesti tasfiye bulunan Türkiye
d.e T~c~ret .v~ Sanayi ve Ziraat Şirke
ti .Mil~yesının 6 Nisan 1930 tarihine 
mu~dıf pa~ar günü saat 11 de Şir
ketın Beyoglunda Taksimde Valide 
çeşme sokağında kain merkezi İdare
sinde aleU.de inikat edecek olan hey
eti umumiyesinc hisscdaran davet O· 

lunurlar. Şirket Nizamnamei esasisi-· 
nin 32 inci maddesi hükmünce laakal 
25 hisseye malik olan ve bunları zir
de irar olun•n mahallerden birine 
müddeti muayyenesi zarfında tevcli 
eylemiş olduğunu ispat eden bilü-
mum hissodaran heyeti umumiyei lstanbul icra riyasetinden: 
mezkilreye iştirak veya yine heyeti ç kma 
umumiye azasından bir diğerini tev- a kcılarda Giritli Mustafa p.1 
kil eylemek hakkını haizdir. ~ ha~da l 7 numarada manifatuu 

Ruznaınei müzakere: tıcaretile müşteğil Bulgurlu rade 
Mehmet ve Tevfik Beyltrin konıor

Ticaret l:anununun 455 maddesi dato talebinin icra ve üliıı kanunu- ( 
~ük:müne tevfikan şirk t bılançosu nun 277 inci maddesi mucibince na• 
ıle m~vcudat defteri.ni ı takdimi. zar itibare alınarak borçluya iki ay 1 

Hısse. s~nedatı nıhayet 31 Mart mühlet itasına 6 Kanunusani 930 ta-
1930 tarihı~e .kadar: . . ri~inde karar verilmişti. Komiser E-

İstanbul. Şırket Merkezı İdaresıne mın Ali Bey taraf• ıdan verilen ra· 
Osmanlı Bankasına, Setanik Banka- porda işbu müddet içinde kongorda
sına . . to yapılma•ına imkan olmadığı anla· 

Panate: Parıs ve Felemenk Ban- şıldığından müddetin iki ay daha U· 

kasma te~di olun.ur. . . zatılması bildirilmesine ve ifbu talep 
. Hcyetı um~mıyeye bu veçbıle ış- kanuna uygun görülmeaine mebni 

tırak edecek hısscdarana nama mu- icra ve ınaı kanununun 278 inci mac! 
harrer dühuliyeler verileceği gibi biz desinin son fıkrası mucibince mühle
zat hazır bulunamıyacak olanlara da tin nihayet iki ay daha uzatılmasına 
vekaletname nümuneleri ita olunacak ve keyfiyetin ilil.nına ve 279 uncu 
tır. maddede beyan olunan dairelere bıl-

İıtanbul 8 Mart 1930 dirilmesine karar verilmiş olduğu itan 
Tasfiye memurları: olunur. 

R. SALEM. A. BILYOTI 6 3·30 Tavşanlı Müvasalat: 14,45 dır. .. . . THEO REPPEN zilatlı dop;ru bilet verilir. 
Fazla tafsiytat için İstasyonlara muracaat edılmesı muhte- -.ArJ:-DE VAPUR ACENTALIGI Her nevi tafsilat için Galatada ~lktan rica olunur. - ı....,. .il. NORJSKE LEVANT LlNlE mumhane ( l.loyd Triestlno :) lıtanbul Birinci Ticaret Mahke-

z h 1 
HA.ZIM81ZLIKLARI ser acantl' tn\'. Telefon Beyoğlu lıtanbul Üçüncü icrasından: meainden: 

()nguldak Maden kömür avzaSl ame e EKŞiLi!( •• YANMALARIND• Norveç bandıralı (RİQ) va- 2127 V3)'a Galata sara)·ında B" B t d 1 T k · 'd ~ • ır . orç an o ayı a sım e Mil- 3-11-929 Tarihinde mahkemece 

)
. ] SQ[)Q GASTDIN puru limanımıza emtaai ticari- sabık Seı•nı·k bonmar<a'.ı bı·n·- lı Garaıda mahcuz ve 700 ıı·ra kı ·11· ka rilmi' 

l 

. . d 1\ d ' ' m • d 507 d 1· d . yme ı asına rar ve i olan Piriıade 
r lğİ riyasetJll en: ._. . . . yesini ihraç etmektedir. Fazla sındakı yazıhanelerine. Telefon tı~ e m~ e ın e altı _k!şil.i~ v~ Osmaı;ı Zeki Beyin 17 Mart 93<1 pa-
Zonguldak d kömür havaıı amele birhgının (Klımli) maden Mv•llhurı s•ı-•• ••lidlr tafsilat için G .~ada Mumha- Beyoğlu: 2499 ve yahut Sirkecld dort kapılı hır adet otomobilın ıkincı :ı:artesı günü saat 14 te tastiki diyun t~lôind b 

1 
ma en . . azami (150) lira ücretle ktımen ec- Methur ecaaıaelerde artrrması 13-3-930 perşembe. günü muamelesi icra kılınacağından ashabı 

'Cdık e . '! '!nan _revınne .. . bi ta · edileceğinden talip nede Eski Loyd Hanında Theo Kırzade hanındaki yazıhanesine saat ondörtt. c m. ezkilr garaıda yapıla- matlubun yevmi ve vakti muayyend• 

·..,
1 

Vazı~esını de ıfa e!"'ek , uzre bır ta P ddayınk ıuretlerile bir ktt'a tlte•I ıoo k•rutt"r R al kt T ı ı ~arın dıploına ve resmı veıikala~nın mu

1

aa

5 

.. f ela Zonıuld-'-ta eppen vapur acent ığma mü- müracaat rdilmcsL Telefon ca ır. a ıp erın o gün mahalli mez- mahkemenin ifil• muamelltma mab-

h

. ele •t baren ıun zar ın .,. T l f l klltda huır bulunacak memura mil- sus odasında hazır bulunmaları illt 
. nın ilin tari ın n ıı - -~"-~~~~~~~--'~~~~~~~~~~~~-fr~a~c:a:at~·...:~e::;e~o:n~,~B~e~~o~ğ~J:u!.:2~2~7~~~st~an~b~~:~

0

!~.:.~~~~~~_J[.!!~~~~~~~~'.:....~~_j~~~~~~~~~~~~~ • & racaat etmeleri illn olunur. olunur. 
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arın Geçenlerde Çinde insan şek
layiJlinde ağaç kökleri bulunduğu
aktır.nu yazmıştık. Dün matbaamı. 

za Hasan Hüsnü Bey namında 
bir zat geldi. Şu resmi verdi: 

- İnsan şeklinde kök gör-
.'TJ~ Rmek için Çine gitmeğe hacet ı 
dıhııı yok, dedi. Tekirdağındaki Er
• "'htuğrul caddesinde evime gel-
ı dr,ıisinler insana benziyeq ağaç kö 

ıkünü görsünler. 
.................................................. ...., ......... 

tnıır > 
Üsküdar Bankası 
Türk Anonim Şirketi 

idare Meclitiinden: 
.• Martın 29 uncu cumartesi günU 
~ saat onbeşte Üsküdar'da iskele kur

bündc Banka binasında alelade hisse· 
~ daran içtimaı akdedileceğinden asale-

ten veya vekaleten 20 hisseye malik 
hissedarların içtima gününden bir 
hafta evv•I Bankaya müracaatla kay· 

andedilmeleri ve dühuliye varakaları al
maları lüzumu ilcln olunur. 

iri Ruznamei müzakerat: 
1 - Meclisi İdare ve murakıp ra

,porlarının kıraati, 

2 - Bilcinçonun ve karu zarar he
sabının tasdiki, 

S - T~-:ttilün &urcti tevzii. 
4 - İdıırr. meclisınden çekilen llti 

aza yerine intiha!) edilen iki barun 
intiha pla rmın ta> diki, 

5 - Murakıp tayini ve ücretinin 
tesbiti. 

~--------------------~--
Birinci Ticaret Mahkemeoinden: 
6-2-930 tarihinde mahkememizce 

• ilanı ifl~sına karar verilen Çarıuyu 
~'kebirde Arabacı oğlu aokağmda 7.9. 

11 numerolu dükkanlarda mübayiacı· 
,!ıkla müştegil Abraham Buçukyan 

ı Efendi masası iflas ldareı;inin teşkili 
için 19 Mart rarşamba saat 14 te iç
timaı akJcdileceainden yevm ve vak 
ti mez kurda alacaklıların biiasale ve-
ya bilvekale Birinci Ticaret Mahke-

h Ç 
'llCSi iflb _odas_mda hazır bulunmaları 
ve muflısın muşterek borcluları ile 

"bi l<efillerinin içtimada bulunmağa hak 
~ '.arı olduğu icra ve iflas kanununun 

Z 14 ün~ü maddesi mucibinte tebliğ 

S 
ve ilin olunur. 

Ir~~~-~-~----~--
f Birinci Ticaret Mahkemeıinden: 

ır 1 12 Kanunuevel 929 tarihinde illini 
iŞi} iOilaı.na karar verile'1 Tütü.1 gümrü
ak ğiinde 1-5 numeroda Archimıdi ve 
e Panayi V elecos Kolektif Şirketinin 
r, alacakhlarının 12 Mart çarşamba &il· 

1ü saat 14 te mahkeme iflas odasında 
İziı hazır bulunmaları ilan olunur. 
za 
rp lıtanbul Aıliye mahkemeai Birin-
~tü· cİ bakuk dairesinden: 
. Moru. Haıeki zade mahdumları 
ın 4irketi iflas muamcı;tının ahiren iln-

k yon ıuretile f.ıuliyeai-· mahkemece 
aır mukarrer bulunmuş olduğundan 20-

3-930 tarihine müıadif perıembe ırü
n ) nU 1&&t 10,30 da ünyon undığı inti

ı •hap olundufundan bilumum esbabı 
maUubun yevm ve vakti mezkiirda 

teı !ıtanbul Asliye ına:.ft...,esi Birinci 
hukuk daire.ine jurj komiserliği nez. 

er :!inde hazır bulunmaları lüzumu ilan 
lan olunur. 

al; Otomobillerin benzinden taaarnıf 
için Amerikada keıfolunan yeni bir 

b .ıet: 
1 Walter Gritehlew 1977 L. SL 

alı Wheaton Jll. U.S.A. da otomobil ve 
rh lıer nevi ıraz motörlarının benzini ta
etı ,.rruf ve kömürünü çıkarmağa mah
nı ... bir aletin beratını iıtihsal etıniı
s tir. Bu alet 9imdiye kadar yapılan em 

a aline kat kat faiktir. 
Bu aleti kullanmak ıuretile bir lit

·e benzin ile eıki F ord arabalarile 26 
1 /2 kilometre ve yeni F ord arabalari
le 22 1/ 4 kilometre kat'edilir. Sair 
narkalı otomobillerle yüzde 25 ila 
;o tasarruf temin edilir. Bu aletin ı.a. 
ifi memlekete ithalini deruhte ede-

1 ı eklere meccanen bir alet ihda etmek 
.. edir. Türkiyenin her tehri için mü

ar ;ıcsaill'k t klif ediyor. Bu mümeuil· 
if deru tc -'enlerin sühuletle ayda 

150 ila 1000 dolar bir kar temin eder-
D L 1 n~ıhzce olarak 'tideki 

1 ~ dreıe yazınız. 

ı , N. Critchlow 1977 L, ıL Wheaton 
ı llL U.S.A. 

' ... ______ ......... ,.. .... .,._ ·-

Baro heyeti umurniyesi dtin içtima etmiş ve taavün sandığı talimatnamesinin müzakeresile 
""eş~! olmustur. ............................ ~ .......... _ ........ 

Şehremaneti ilanatı 

t münakasası: 
Şdıremanetinden: Haseki, 

Cerrahpaşa, Beyoğlu ve zühre
vi hastaneler için bir sene zar. 
fında lüzumu olan et kapalı 
~arfla münakasaya konmuştur. 
Taliplerin şartname almak için 
her gün levazun müdürlüğüne 
gelmeleri. Teklif mektuplarını 
da ihale günü olan 30 Mart 930 
Pazar günü saat on beşe kadar 
mezkur müdürlüğe vermeleri. 

* "' * 
Şehremanetinden: Aksaray-

da Yusufpaşada Şerment Çavuş 
mahallesinde Topkapı caddesin
de 74, Beşiktaşta Hasfırın cad
desinde 9, Aksarayda Yusufpa
şada Şennent Çavuş mahalle
sinde 116, 116, 1 numaralı dük
kanlar kiraya verilmek için 
ayn ayn açık müzayedeye kon
muştur. Taliplerin şartnameyi 
; önnek için her gün müzayede
ye ginne!J için ihale günü olan 
30 Mart 2ao Pazar günü leva
= müdü;Jii.ğüne gelmeleri. 

• "' + * 
Şehremanetinclen: Haseki, 

Cerrahpaşa, Beyoğlu, Zührevi 
hastaneler içirr lüzumu olan 
5150 kilo patates ile 1950 ki
lo soğan kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. Taliplerin 
şartnameyi almak için her gün 

, levaznn müdürlüğüne gelmeleri 
Teklif mektuplarını da ihale gü
n ti olan 31 Mart 930 Pazartesi . 
günü saat on beşe kadar mez-

- kur müdürlüğe vennelerl. 

' 
ıll "-.;~-... .AV ..-

Aıkoks Ue 

ağrıları 

izale 

ediniz 

Gö{ıis ağrılarıAa ve soğuk algınlığına, zalf l'lğerlere 
öksurüıı;e, lumbağo, romatizma, ve ya her hangi meT'. 
zli sancı için, bu e'ki ve tecrübe edilmiş ilaç en seri, 
en saf, ve en müeı.sir olacaktır. Ağrıyan yere Alkoks'u 
tatbik ediniz. 

llCöCk:S 
. Plasters 

Alkoks Hariçten istimal edilen ilaçların en iyisidir. 
H~r tczantdt bulunur. 

ALLCOCK MANUFACTURING CO. Bİrk<nh<1d, Engl•n4 

TMrkiyc içın accntalığı: J ._ Btrt ve ŞUrtkılsı P, K. Galata: ~33 

Karton la~ri~ası in~aatı 
Tütün inhisarı un1ı11ni ıııüdürlii
ğünd~n: 

İdaremiz için bir Karton Fabrikası tesis edilecektir. Talip
lerin her gün gelip Galatada mübayaat Komisyonunda şartna-
meyi almaları. • 

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

lstaıı~ul ıünırükleri Da~ ınü~iirlülün~en: 
Gümrük levazım ambarının pazarlıkla tamiri mukarrerdir. Ta 

lipler keşif ve şartnameleri görüp münakasanın yapılacağı 
15 '3 930 Cumartesi günü saat 14 te teminat evrakını müstashi
ben basmürliirlükteki komisyona müracaatları. 

1 * * * 
[ Şehremanetinden: Eyipte 
Camii kebir mahallesinde Baha
riye caddesinde 82 numaralı dii
kkan kiraya verilmek için a
cık müzayedeye konmuştur. 
Talip olanların şartnameyi gör
mek için her giin müzayedeye 
girmek icin ihale günü olan 30 
Mart 930 Pazar günii levazrm 
müdürlliğüne gelmeleri. 

* * * 
Şehremanetinden: Cihangir 

yangın yerinde Defterdar E
bülfazıl mahallesinin Tulumba
cı sokağında Halide, Cemile, 
Pakize Hanımlarla Süleyman, 
Talat Efendilerin mutasarrıf ol· 
dukları 16 Em!ak 204 harita 
numaralı arsaya taksimat mu
cibince tesadüf eden 15 metre 
murabbamdald kuyunun bedeli 
olan otuz liranın Emanet vez
nesine teslimi hususunun tebli
ği makamına kaim olmak üzre 
ilan olunur. 

1 Dr. Tevfik Salim 

1 A~~~"' -~~~~vı 
Dr. Ihsan Sami -

Gonokok Aşısı 
Relso~uklugu ve ihtilıltatına 
karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Dh·am·olu Sultan ~!ah mut 
tiirhc,i kar~"ında \'o f .'lCJ 

Dr. A. KUTIEL 
Belsoğ klujtu, idrar darlı)l;ı, prostat 
ademi ikıidar, belgevşekli~I, cilt ve 
!rengi tedavlhanesi Karakov, h<;rekç[ 

fınnı sırasında No :J4 

PAZAR 
9 ı\'lı\R1' 930 
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Çekoslovak Reisicümhuru Mazarik seksen yaşına baatı. Bu 
münasebetle Çekoslovakyada büyük tezahürat yapılmaktadır. 
Çekoslovak Reisicümhurunun çocuklara karşı muhaıbbetini gös
teren bir resmiJe en yeni bir portresini dercediyoruz. 

Milli Reassürans 
Türk Anonim Şirketi Meclisi idaresinden: 

Milli Reassüraruı Türk Anonim Şirketinin alelade senelik his 
sedarlar heyeti umumiyesi aşağıda yazılı ruznamei müzakerata 
dahil bulunan mevat hakkında görüşmek ve karar ittihaz etmek 
üzre 26 Mart 1930 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15 te 
Ankarada Türkiye İş Bankası Umum Müdiriycti binasında içti
ma edecektir. Şirket esas ırl\ıkavelenameısi mucibince heyeti u
mumiycye i§tirak edecek olan hissedarların hamil bulundukları 
hisse senetleri veya bunu müspit vesaiki içtimadan bir hafta ev
vel Ankarada Tüııkiye İş Bankasında, İstanlbulda İ!i Hanında 
kilin şirket muametat merkezine ve ya Türkiye İş Bankası İs
tanbul şuıbesine tevdi ederek mukabilinde duhuliye kartı alma
ları lazımdır. Hisedarların muayyen olan 5aat ve günde Ankara-' 
da bulunmaları ilan olunur. 

1 - İdare Meclisinin raporunun okunması; 
2 - Bilanço kar ve zarar hesabının okunması; 
3 - Muraıkıp raporunun okunması; 
4 - İşbu evrak ve vesai:.in okunmasını müteakip bu hususta 

ve temettüün tevzii hakkında müzakere icrasile karar ittihazı 
ve Meclisi idare azasının ibrası; ' 

5 - Fenni umurun temşiyeti hakkında Meclisi idarece akdo
lunan mukavelenin tasvibi; 

6 - Ticill'et kanununun 323 ve 324 üncü maddeleri mucibince 
Meclisi İdare azasının muameldtr ticariye ile iştigallerine mü
saade itası; 

7 - Murakıp intihabı; 
8 - Meclisi İdare azasile murakıp hakkı huzur ve tahsisatı

nın tespiti. 

Bursa Kaplıcaları 
Türk Anonim ıirketin~en: 

Bursa Kaplıcaları Türk Anonim Şirketi hissedarlarının, 31 
Mart 930 tarihine miiısadiıf Pazartesi günü saat 14 te şirketin İs
tanbulda Bahçekapıda Türk Ticaret ve Sanayi Bankasında kain 
merkezinde surıeti adiyede vukubula<:ak iç.timada hazır buluıuna 
lan rica olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Meclisi İdare raporunun okunması; 
2 - Murakıp raporunun okunması; 
3 - 1929 senesi billinçosunun kıraat ve tasdi'ki ve Meclisi İda

re azasının iıbrası; 
4 - Bursada inşa edilecek Hamam ve Otel plan ve projeleri 

halclcında izahat; 
5 - Meclisi İdare azalığına intihap edilmiş olan Süleyman 

Şevket Bf.nin tasdiki vazifesi; 
(Hissedarların içtimadan evvel alelilsul müracaat ile dühuli

ye varakası almaları.) 
Mecll• idare 
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Şark memleketlerinde :aıl~ 
ve istibdat aleyhinde çalı 
ve Garbin terakkiyatı karşıs~ 
da Şark milletlerinde bir uyr 
nıklık hasıl etmek için uğ 
mış inkılap adamlarından bı 
de Afganlı Cemalüddin me 
hum olmuştu. 

Fakat kendisi Sultan Hartl' 
zamanında buraya geldiği z 
man hayli tazyiklere marıı 
kalmış ve nihayet vefat etmi 
tir. Kendisini seven Amerika 
dostlarından biri bundan b' 
kaç sene evvel şehrimize gel 
diği zaman Beşiktaştaki meı 
nnı yaptırmak suretile mer 
hum hakkındaki kadirşinaslı 
ğmı göstermişti. Cemalüddi~ 
Afgani ile birlikte buraya gı 
miş olan ve kendisini tecedd" 
ve inkılap fikirlerini daima t 
kip eden Burhaneddini Beli 
Efendnin de bayramın ikiJtl · 
günü irtihal ettiği haber aıııı 
mıştır. Bu zat İstanbul ;~ı 1 
maruf bir sima olduğu kadlli 
büyük Tüı:•k camiası için sarf el 
tlği fikri ve ilr.ıı! mesaisi t 
Şarkta kendini tanıtmıştı. seı 
sen yaşını mütecaviz bir yaşt 
vefat eden Burhaneddin! Bel 
Efendinin kendi milli kıyafe · 
le evvelce alınmış bir resmi 
dercediyoruz. 

Kerem ile Aslı 
Bu kere gayet iti· 

nah ve pek nefis bit . 
surette İkbal Kitap· f 

hanesi tarafından tab 
ediliyor. Bir kaç gü• 
ne kadar çıkacaktır. · 

Pamuk ve nebati yallar 
Sanayii Tlirk Anonim Şirketi 

Hisaedarapa ilin 

Ticaret kanununun 361 inci nı 
deıi ve nizamname! dahilinln 41 il' 
maddeoi ahkamına tevfikan Panı~ 
ve Nebati Yatlar Sanayii Türk Atr 
nim Şirketinin hissedaran heyeti 
mumiyeıi mevadı atiyenin müzakeı' 1 
si zımnında işbu Martm 27 inci P1 i 
şembe günü saat 14 buçukta şırt 
tin Galata'da Voyvoda caddesin4' 
Bahtiyar Hanında kain merkezi i41 
resinde sureti adiyede lçtimaa da 
olunur. 

1 - Meclisi İdare raporile muti 
kıp raporunun kıraati. 

2 - 1929 senesi heaabatının ta 
ki ve Meclisi İdare azasının tebrh 
zimmeti; 

3 - 1930 senesi için murakıp t• 
ni ve ita olunacak ilcretin tesbitİ. 

4 - Gerek şahsen kendi namlat' 
ve gerek sair Şirketlerin Meclisi til 
re azası yahut müdürü sılatile şırt 
le akdi muamele hususunda mCC 
idare azalarına müsaade itası. 

İşbu içtimada bizzat veya, bil"' 
kale hazır bulunmağı arzu eden Jı 
sedaran Ticaret kanununun 371 l~ 
ve nizamnamei dahilinin 57 inci rıı' 
deleri mucibince malik oldukları 
nedatı yevmi i timadan laakal 

8 ,, hafta evvel Şirketin veznesine tei' ,.,., 
.... ..... ...... 

6 
~•tti' ••k

4
u etmeleri lizımdır. 
~ Şirket içtimaı umumi için hi.,ı 

Nişantaşının en mutena köşesindeki cesim konak yıkılarak darana dühuliye varakaları ita ,4 
arazisi baladaki krokide gösterildiği üzl:'e hava ve ziya esasına cektir. 
mi' ·~:niden ve. her arsa için otuz küsür metro derinlik üzerin- Hissedarandan her uiri heyeti '! 
d "ıf 1 k eh f" l b" ·1· 1 k 'miyeye dahil diğer bir zatı tevfci.ı en ı raz o unara ven ıat a ır ı a 14 numara ı ısrmlar 1 d h · ı· H" dat n n tevdi 0 10 

1 k T 1. l . s· k "d M' ,_ p e ı ır. ısse sene ı ı 1 parça parça satı a<:a trr. a ıp enn ır e<:ı e ıt.ıat aşa hanı- ı duğuııa dair müessesatı maliye tar 
nm 2 inci katındaki sahibine müracaat buyurmaları. Telefon ' fından muta vesikalar ictinıaı uıl'~ 
İstanbul 3755 - 3756. 1 mic\r hnır bulun!lJ•k üzre me.-dn 

se sened•tı gibi kabul olunacaktır 

KARON Alınan Kitaphanesi 
~eyoğlu Tünel mevdanında !'i2.l 

Meclisi ı.ıa_:,..-

Mes'ul Müdür: Bürhanellf~ 


