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1-Vapurcular men'i rekabet 
kanununa muarız •• 

' ' ' Ekonomi 

Doktor Mazhar Osman Be
yin "Sihhi sahifeler,, mecmua
sında çıkan kadınlara ait yazısı 
nın münevver kadmlarfileminde 
velveleli akisler bıraktığı anla
şılmaktadır. 

Semiramis H. ın Cevabı 
Dün bir muharririmiz Dok

tor Semiramis Hanımla görü
şerek meslekta
şının kadınlara 

ait tıbbi görüş

leri etrafında ne 
düşündüğünü 
sormuştur. 

Dr. Semiramir 
Hanım diyor 
ki: 

-MazharOr 
man Bey, kadı-
nın fizyolojik-
man tenasül 

• •• 

Semiramis Hanım 

duğunu söylüyor. Bu iddia ta
mamen doğru olamaz. Çünkii 
o zaman kadının hiç bir işe yara l 
mıyan insanlar olduğunu kabul i ~ 
etmek icap edecektir. Halbuki r 
kadın böyle midir? ı t 

Eğer bunlar Mazhar Osman t 1 

Beyin dediği gibi ayın on beş 
günü hasta olsalar mesailerine 1 
devam etmek imkanı kalmazdı. 
SonraAvrupanm muhtelif mem 
leketlerinde ağır hizmetlerde 
c;alışan kadınlar olduğunu da 
unutmamalı. Kadınların yapa
mıyacağı iş yok gibidir. 

Kadın ve esaret 
1 Sonra Mazhar Osman Bey, 
dm esaretten zevk alır diyor 

1 Böyle kadınlar bulunabilir. Ni
tekim, Almanların "Pant< 

ıçın· yaratılmış 
1 
Helt,, dedikleri terlik altı kah 

bir mahluk oI-Nmh• Mubıdd;n H. (Mabadı ikinci sahifede) 

l 
ı_ . Neşet ·Ömer B. dün !Mücadele 

Celal B. şehrimizde 
~~!~§ Bankasr umumi müdürü 
~t <ı! Bey dünkü ekspresle An

a dan şehrimize gelmiştir. 

akşam Ankaraya 
gitti .. 
-----

Darülfünun müder
risleri tensik ve islah 
dedikodularının or-

tadan kalktığın
dan memnun oldular 

Ne,et Ömer B. 
- Dnrlll/ünun Emini -

Fuhus talimatnamesi 
' 

2 inci şubeye verildi 
Fuhuşla mücadele hakkında

ki talimatııame Polis müdiriye
tinea taebliğ edilmiı ve ahkarrv ! . 

Diln yakayı ele ver~n korJanlar: İzzet, Hamdi, Ahmet 

~ 
ı 
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( tatbik edilme' 
üzere ikinci şı 
be müdiriyetin 
verilmiştir. T~ 
limatııamenin 

bir çok mevaC: ' 
dı muhtelif kı: -. 

ı 
nunlarm muht 
lif mevaddın: 
temas etmekt< 
ve bu maddeleı 

,Haliçte korsanlık ve gece ~. 
d_evriyeleri ile müsademe . 

talimatııamede fk;nc; şube müdürı 

zikredilmektedir. Şükrü Bey 
Esas itibarile dünden itibare.. 
kanun tatbik edilmeğe başlan-
mıştır. 

Bir taraftan da talimatname 
de gösterilen kanuni maddeler 
üzerinde tetkikat yapılmakta
dır. 

Korsanlarla 
müsademe 
nasıl oldu!> 

Polisin ve gece devri
yelerinin ateşinden 

kurtulmak istediler fa
kat Bahriye efradı 
tarafından abluka 
edilerek tutuldular 

• .,.,...... Korsanların soymak istedik • .,, .• ııalhaııan zadelerin mot6ri1 
Evvelki gece, limanda bir j feryat duyuyor. ı sademeyi duyan Kasımpaşa po 

korsanlık hadisesi olmuş ve üç Müteakıben bir ka~ silil.h sesi lis merkezi sahilde tertibat al
korsan, gece yarısı ellerinde si- işitiliyor. Ayni zamanda deniz mrştır. Hırsızlar, bu defa sahil 
lil.hlar ve kamalar bulunduğu üzerinde bir karaltının sür'at- de de tehlike mevcut bulundu
halde benzin yüklü bir motöre le ilerlemekte olduğu görülü- ğunu sezince Bahriye müdiriye 
hücum etmişlerdir. yor. tine yanaşıyorlar, ve karaya çı-

Yaptığımız tahkikata göre Polis devriyesi şüphelenerek kryorlar. Fakat yağmurdan ka-

t .. c·b ı· 'skeles'nde bag'lı sandalı takibe başlıyor. Üzer- çarken doluya tutuluyorlar. 
mo or ı a ı ı ı .. .. ç·· k'· h' d ki b. 
b 1 l t ·d· lerine polis devriye motörunun un u ıc umma ı an ır za-

u unma { a ı ı. k d ~b - b h · f 
geldiğini gören üç orsan, man a, no etçı a rıye ne erle. 

Motör Kalkavan zadelere, için "dur!,, emrine kar~ı silil.hla mu ri tarafından abluka altına alın 
deki benzin tenekeleri Neft sen kabele ediyorlar. Gece yarısı de dıklarını görüyorlar. 
dikat kumpanyasına ait bul•Jn- niz üzerinde bir müsademe 
makta idi. Korsanlardan İzzet ve Ham baışlıyor. 

ı 

> 1 

O gece, saat 24 ten biraz son
ra, Unkapanı köprüsünü geçen 
deniz devriyesi birdenbire bir 

Korsanlar, bir taraftan da Ka di o gece ve Ahmet te ertesi gü-
sımpaşa'ya doğru kaçıyorlar. nü derdest edilmiştir. 1 

Fakat, silah seslerini. ve mıı Polis takihat yapmaktadır. 



'• 
İşin şakası yok 
(Birinci sahifeden mabaat) 

1 1 mam erkekler de aı: değildir. 
Bence kadının kocasına itaa-

• •.i : ve bilmukabele kocanın ka-

f·, '· ~ dına hörmet ve zUını rnüteka
b'.l bir sevgiye atfetmek daha 

Italgada 

Harp 
gemileri 

..... &j .................... .LU l1. .11.J 

Am~rlkada 

itiraz! 

i' 'ı doğru olur. 
Fizyolojik evsaf itibarile ka

drıla erkek arasında bazı fark
•: 1 lar olması kadının hiç bir işe ya 

., rarnaz bir mahlftk diye tavsif 
için kimseye hak verdiremez. 

inşaata de
vam ediliyor 

Tahdidi tesli 
hat hikayesi Rüşvet alan, irtik.ap, ihtilas Y c;ınlış beyanname 

verenler 
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Mazhar Osman Bey, kadının 
çalışmasını bir nevi erkek avcı-
lığına atfediyor. . 
Eğer öyle olsaydı sevgıde ga 

yesine vararak hayalinde yaşat 
tığı bir erkekle evlenen kadı~ 
artık çalışmaması icap ederdi. 

. Zanetmem ki, hayatının par
' lak ve en işe yarar zanrnnını 

sırf bir süs ve kapris için feda 
edebilecek bir kadın bulunabil-
. ~ 

Sl11. " 

Nezihe Muhiddin H. 
Muharririmiz bu arada Nezi

he Muhiddin Hanımla da gö
rii•meği faydalı görmüştür. 

• 1 Nezihe H. Mazhar Osman 
• ı 

1 

Beye, -şayanı hayret değil 
1 in;?- b:ızı n~ktalarda hak ve

ı yor. Dıyor ki: 
1 _ Hi~ şüphe _YOk'. kadın fik-

rinden zıyade hıslenle hareket 
~den bir insandır. Fakat sade 

ı ; ~adın mı böyle yapar? Erkek
ı ' i ler de hisleri le hareket ederler. 

ı B:sasen his, hareketin saikidir. 
' ı Yalnız bir nokta <!'ar. D~ha a

:ul o!ması ve bünye itjbarile da 
, ' 1a zaif bulunması itibarile ka-

' ~ lında muhakeme biraz noksan
ı 1ır. Fakat dimağının muaddil 

· ı l 1assası az olması onun yalnız 
' :enasül için yaradılmış olması-

' ij ta sebep teşkil edemez. 
1· i 1 Tenaslll ihtiyacına gelince: 

S:rkek kadından daha az haris 
!eğildir. Ve hatta bil~kis gözü 
tapalı, kör ve sağır denecek ka 
iar haristir. 
Erkeğin yaptığı düşkünlükle 

·e pek a:ı: kadın tenezzill eder. 
{ağlı Arap ah~ılarla geçen mu 
ışaka vakayilni unutınıyalım. 
?üphe yok ki kadın için de ba

l• ~, :ı vakayi kaydedilebilir. Fakat 
l ' ı kadar azdır ki zikre bile değ
il , ı nez. Kadının aşkta en evvel ac 

ı1 bi atlığı hulya ihtiyacını tatmin
o. 1

' lir. Halbuki erkek ekseriyetle 
' fı naddldir. 
1 bl 

J Kadın şüphe yok ki her ay ya 
" !rı ı hastadır. Fakat ayni zaman-

la onun acıya, Istıraba, daha 
nütevekkilane tahammül ettiği 

k ·e hele daha sabur olduğunu u-
1,ı · \ ıutmamalıdır. 

ı ır 1
• Bu tahammül kabiliyetini o-

1 h; 1
1 ı ıun her şeyden evvel ana olu-

1 y 1 ı unda aramalıdır. 

rr'. · 1 
1 Kadın, mahkumiyetten, esa

bi1 etten hoşlanır iddiasr yanlış
~ l 1 • F . [L Hoş anmaz amma, zarurı 

ahammill ediyor. 
ılc ' 
ır( Şunu bilmeli ki erkeğin ada-

ı kudret ve kabiliyeti mevcut
·~~ ı' 1.en kadın daima ezilmeğe mah 

ı ıvc; .umdur. 
1 rı; 

1 
Ben şimdiden sonra kadın iş-

sa .. ~rile meşgul olursam ilk yapa
ı de ' 1 ağım iş, kadının adali kuvve
' kt inl çoğaltmak olacaktır, Bize 

; •ehlivan kadınlar laznn .... ta
1 

kf · ' Medeni terbiye, erkeğin mer 
- j · amet qislerini hörmete tahmil 

ı tmek suretile kadını adali fai
'.' 1 iyetin tesirinden kurtarmağa 
' alışıyor. 
ı 1 , Erkeğin adali tahakkümüne 
; : adının da şeytani zekası karşı 

ovar. Fakat her halde kadm 
llazhar Osman Beyin dediği 

1 Be . i bi passif, yalnız tenasül için 
n< 1 

'. aratılmış bir mahluk değil-

Nebahat H. diyor ki 
Kız Muallim mektebi ikinci 

1iiriiirü Nebahat Hamit Ha
mı, Mazhar Osman Beyin ka

ı' ~ m hakkındaki mütaleasına şid 
ö etle muterizdir. 
I; 1 Diyor ki: 

1 ı "--Bence böyle bir münakaşa, 
· m mecmualarda yapılabilir. 
.. evm1 gazetelerde yer bulma

' 1il lı idi. 
Ben bu hususta şahsi fikrimi 

ljyliyecek mevkide değilim. 

eden memurlar ANKARA, 1 (Telefonla),.... 
Muahedeye karşı • • Mecliste müzakere edilen ı11e: 

· · 1 murin kanununa müzeyyel Jayt 
Londra konferansında İtalya Itıraz ar artıyor ha şudur: 

noktai nazarında ısrar ederek ........ f\ılen1uri ll )(allUDUlldaki yelli maddeler Yalan yere beyanname ver· 
Fransa ile bahri müsavat iste- mekten mahkilm olanlar ıneıı· 
di. Fransa bunu kabul etmedi Washington,30A.A.-Ha- etrafında mecliste llltİzakereler sup oldukları vekaletçe derJıal 
ve nihayet ihtilafın halli sonra riciye nazırı M memuriyetten çıkarılırlar vı 
ya bırakıldı. Paris ve Roma hü- Stimson, bah; bir daha devlet memuriyetiııe 
kumetleri arasında bu mesele- misakın bir sun Adliye Vekili Mahmut Esat Bey, layiha hakkında izahat verdi kabul oJunmazlar. Memurlar 
nin halli için bundan sonra ye- tini, kısa ve sı-. hususi varidatları karşılık ol· 
niden başlıyacak olan müzake- de bir rasime ANKARA, l A.A. - Büyük tatbik eden memleketler vardır vardfr. İlk hamlede bunu refet- mak üzere edecekleri istikrat· 
rat her halde. şayanı dikkat ola den sonra, ReiE llillet Meclisi bugün Reis veki- ki, irtişa ve irtikap içinde pu- mek istiyoruz. Rasih Beyefen- !ar ile bankalardan kredi üzeri· 
caktır. İtalya hükumeti bir ta- cürnhur M. Hoc i Nurettin Ali Beyin riyasetin- yandır, deyebilirim. Esasen bu- di arkadaşımızın dediklerini de ne alacakları mebaliğ müstesııa 
raftan bahri inşaata devam edi- ver'e tevdi etmi .le toplanmıştır. Eğlence ve hu- güne kadar müşahedemizle sa- icap ederse kanunu mahsus ile olmak üzere bir senelik maaşla· 
yor. Geçen gün Zara ve Fiume tir. Jusı istihlak vergisi kanununun bit olan bir hakikat daha vardır teklif etmek çok hayırlı olur. rının yarısından fazla borca gi· 
ismi verilen beheri 10,000 ton- Alelekser ba'. .1uaddil kamın layihasının ikin- ki meselenin düğümü mürteşiyi Ve ikmali neyemütevakkıfisebu remiyecekleri gibi iş sahipJeriıt ·~ 
Iuk iki kruvazör denize indiril- r1 mahafilin re~ i müzakeresi yapılarak kabul cezalandıramıyoruz da değildir. noksanları kanunun müzakere- den istikrazda dahi bulunaınal ~ 
diği gibi beheri 5,000 tonluk mi fikirlerine t ( _dilmiş tir. Bundan sonra rüşvet Mürtel~ibane ceza veremiyoruz si sırasında Rasih Bey arkada- lar. Aksi hareketleri sabit oıaıı· ·İ 
Albert de Guissano, Giovani dal . cüman olan "or ,rtikap, ihti!iis, zimmete para da değildir. Mürteşiyi yakasın- şımız ve heyeti muhteremeniz !ar hakkında vaziyetinin ağırlı· ' 
le Bande Nore namları verilen du ve donan 6ec;irmek ve devlet müzayede dan tutup mahkeme huzuruna teklif edebilir, ve kanuna gire- ğına göre inzibat komisyonla; 
iki kruvazör daha denize indiril ma" gazetes ve münakasalarına fesat karış- sokacak vasıta darlığmdayız. bilir. Süleyman sırrı Bey a.-ka- rınca takdir eolunacak inzıbatı 
miş1ir . . Şimdi İtalya hükumeti- Londra itil1l.fı. P..'lr. ~tims;m 1 trrmak cürümlerinden maznu~ Usul darlığındayız. Bir kere va daşımız_a .gelince mem!:'rlarımı:z cezalardan her hangi biri tatbİ~ 
nin ba.hri inşaat pro_gramının ?ak_kıı;:da bazı ıh.tıraz~ kayıtl~r 1 olanlarla memurin kanununa ı- ziyetimiz usullerle tahdit edil- dan ne ıçın bu kadar şuphe ed.ı- olunur. 
tatbıkıne devamla yemden harp ılerı sunnekte, gosterılen mu- lave olunan bazı fıkralar hakkın miş bulunuyor. Binaenaleyh Y?rdunuz b~.yurdular._ Hayır hıç .·~ 1 
gemileri yaptırmaktadır. saadekarlıkları haksız bulmak- daki kanun layihasının müzake- mürteşiyi alıp mahkemeye gö- kımseden şuphe etm.ıyoruz: ~a Fikirlerinden bendenizin anla· 

Bundan başka şayanı diklrat tadır. Bu gazete Japonyanın resine geçilmiştir. Bu münase- türmek imkanını bulamıyoruz. lışmakta olanların hıç bırısın- yabildiğim bundan ibarettir· ( 
olan cihet fasist gençliğinin de- büy~k h~rp gc;mileri v~. t:ıhtel- betle muhtelif hatipler tarafın- Mahkemeye çıkması uzun za- den şüphemiz yoktu_:· Kan~n- Eski kanun eğer müşahadeleı+ 
niz işlerine karşı alakasını art- bahırle~ ıtıba_rıle mevkı_ını kuv- dan ser<ledilen mütaleata Ad- manlara tevakkuf ediyor. Bu u- lar Şundan bundan şuphe edıle- mize göre bu memleketin bO 
tırmak için hiç bir fursatın ka- v_etlendırmesıne mukabıl :~m~- l liye Vekili Mahmut Esat Bey ztın zamanlar içinde hakikatler rek yapılmaz. ~ey_efend~le: ka- milletin ihtiyacını tatmin eder ·1 

çırılmadığıdır. Yukarıda bahset.rıkanın donanmasın~ mues~ır . şu cevabı vermiştir: gaip oluyor, Meslekimdeki usul nunlar herhangı bır hadıseye bir vaziyette olsaydı bittabi bO 

M. Mussollnl 

surette yardım edebılecek mık- ! "Muhterem Efendiler biz bu !erden birisi de ciinnün vukuu- karşı hazırlanırlar. Muhtemel layihayı hazırlamazdık. O 1ta· 
tarda tahtel?ahir bul~ndunnak 1 kanunu şimdiye kadar ki, usul nu müteakip sıcağı sıcağına mü ~i~ hadis: ~arşısında bulun.~bi- nun tncübelerle gördük tatıniıı 1

t 

hakkını temın etmemış olmasın ve merasim müşkülatını kaldır- erimi yakalayıp hakimin huzu-· lırız. ~ h:ıdıseye .~~rş~ bugu~e etmiyor. Onun için bunu hazıt· ' 
dan dolayı tenkidatta bulun-

1 
mak devlet ve millet malına runa atmak ve hükme almaktır. kadar ısttmal ettıgımız tedbır- ladık. Müddeiumumilerin his!~ 

makta ve konferansın üssü bah göz ~likmişleri süratle takip ve Hem bu suratle hakikata vusul !erin daha hafif olduğunu gör- rine kapılacağı meselesine ge- J, 
riler meselesile uğraşmağı ih- ' mahkeme huzuruna çıkarmak kolaylaşır, ve hem rle süratle dük. Dal~a sel'i daha sade ve d~- lince bu her iki taraf için söyle
mal etn;iş olmasına teessüf et- içindir ki, Büyük Meclisin tas- ibret hasıl olmuş olur. Tatbı- h~ çabugun.1:1 hazı:ladık. Hıç nebilir yani müddeiumumilerİJl 
mektedır. vibine arzediyoruz. Kanunun e- kattaki şikayetimiz cezanın az- kımsedeı;ı ş_uph.emtz yoktur. U- hislerine kapılarak bir memtıf 

ğer tabir caizse zübdesi ruhu bu lığında değil eldeki usullerin marım kı hıç kımse de yapmaz. hakkında fazla şiddetli davra· 
dur. Bugüne kadar cereyan e- noksan ve zayıf bulunmasında- F.akat yapıldığı zaman tatbik. e- nır. Eski kanuni göre de o ıne· 
den tatbikat gösterdi ki, eldeki dır. Hazırladığımız kanun bu dılecek usul mevzuu .?a~s~ı:. murun şehli fazla hisse ka-

Yeni teşkilat 
(Birinci sahifeden mabaat) usul ve merasimle devlet ve zafı izale edecek mahiyettedir. Me~url~rmızı .. n.~muslu bılırız pılıyor du. Tahkikatı yapıyo~'. 

(3,000) nüfus için zamimeten millet malına el uzatanların ce- Muhterem arkadaşımla Remzi ve oyledırler butun vatandaşla- du. Hissine kapılarak fazla ıno 
bir aza, umum nüfusu (25,000) zasmı vermek çok uzun zaman- Bey tevatür beyyi~esinden ba- rı .na~uslü biliri~ ve öy~edirler. !ayin görünebilir yani bu maıı
den (50,000)e kadar olan belde- !ara tevekkuf ediyor. Hatta baş his buyurdular. Fikirlerini son- Hıç kım.~eden şuphemız_ yok- tığın menfi ve müsbet cihetleri· 
!erde belediye meclislerine (25, kabir tabirle bazı kimseler elde radan anladım ki , bu tevatür tur. Bu oyle olunca kadın ceza Buna karşı vereceğim naçiz ce· 
000) den yukarı her (5,000) nü- mevcut usul ve ~erasimi süi- beyyineo;i hakim için bir l;ıeyyi- sını ~eza kanununda koymamak vap şundan ibarettir: Hissine 
fus için zamimeten bir aza, u- kastlerine siper ittihaz ediyor- na olacak değildir. Yeni ceza- mı la~m~ır. O da ~aydo~uı:ıa- kapılan müddeiumuminin dece 
mum nüfusu (50,000) den (100, lar. İşte muhterem Efendiler nın tatbikıi için bu beyyine isti- cak bır gun. herhangı bir ?adıse zası vardır. O da cezasını çe~e~· 
000) ne kadar olan beldelerde bu kanunun istihdaf ettiği gaye mal edilmiyecektir. Eğer böyle olursa tatbık olunacak, bmaen:ı. Muhterem arkadaşım Denızlı 
belediye meclislerine (50,000) elde mevcut usul ve merasimi ise bu çok tehlikelidir. Bu mem leyh ~1: k:ınun da şüphe kanu- ~e~'usu Şefik !d~zha_r _Beyfen· 
den yukarı her (10,000) nüfus süikastçilerin elinde siper it- Jeket onun tecrübesini geçirmiş nu de~ıl_dır. Bıı kanun muht:- dını~. evvek~ fıkırlerını_ ~u~arı 
için zamimeten bir aza, umum , tihaz ettirmemektir. Bilvesile tir. Tevatür beyyinesi hüküm mel hadısat kanununudur. Ha- da soylemıştım. Oraya ılıştım· 
nüfusu (100,000) den yukarı o-1 şurasını da arzedeyim, muhte- küısüsü önünde çok kişileri kimler ne için takip olunmuyor Aşağı yukarı şuradadırlar; ~o 

tiğimiz kruvazörlerin denize in lan beldelerde (100,000) den yu rem arkadaşlarımdan bir zat bu mağdur ve mazlum yapan bir buyurdular. Heyeti celilenize kanu~.tam.ame~ maksadı temı11 
dirilmesi münasebetile yapılan karı her (25,000) nüfus için za- kanun maksada acaba kaf~ mi: usulden başka bir şey ıifade e- temin ederim ki, hakimin hatta edebılır mı? Bıraz evvel arzet
merasim fasist gençliğini Ak- rnimeten bir aza intihap olunur. dir? buyurdular. Herhangı bır dememiş~ir. Eğer bu c;z~la_r bugün maruz kaldığı memur tim .onu şimdid.en Abendeniz~ 
deniz e karşı alakadar etmek i- Kimler aza olamaz maksadı tamamen tekeffül ede tatbik edı!ecek olursa hakımın hakkında bu kanunla yapılacak temın etmeme ımkaı:ı yoktu. 
çin bir vesile oldu. ltalyadaki, Bilumum Devlet memurları cek bir kanun dünyada henüz maruz kalacağı. müşkül~~ı hat- takibat vardır. Adliyecilik ve 1:amamen ma~sadı d:.:nyadaAhıi~ 
d~nizciler ~~r.~iği, diye bi.le~eği- ve belediye. müs!ahde.n;ıleri 1 vazedilmemiştir, . ~~r~m iti- ta bir çok masumların duçar o- mülkiyecilik meselesi mevzuu bır ktan~ tem.ı_n __ ed~.ekmez. Ha!ıı 
mız teşekkulun azası gıttıkçe dairei memurıyetlerı dahılınde mat buyurunuz kı, sozumde mu ı • felaketi takdir buyurabi- bahs etmek doğru değldir ve sat at 1 at yuru u çe um 
artıyor. Bu birliğin 929 daki a- belediye meclisine aza intihap 1 balağa etmiş olmam. Yeter ki, ıf:S~~:z. Bendenizin anladığıma dhiç kimse_nindböbyle bir şleky ih- nbok~anları. ikml al edili~. Faklad~ 
zası 34,000 kişi imiş. Bu mikta- olunamazlar. il teklif edilen bir kanununun es- göre tevatür beyyinesi Remzi as etmege e u mem e ette 1;1gun sabıt o muş hakıkat e 
rın gittikçe çoğaldığı da söyle- Ya bizzat intihap olunmak kisine nisbetle bira~. dahAa iyi ol Beyefendiye göre idari rüesaya h;k~·{okt':'_r. M_u~tere111;. Be~~ kı.m;vcut kanunun maksadı te· 
niyo~. Gör~lüyo~ ;~i resmi . ':e v_eya başka .bir z~tı in~iha~ et- 1 ma~ı lazımdı~. Buguı;ı vasıl ol- kanaat vermesi lazımgelen bir eb. en kı. er mur~e~ıY_t ve mu~te kı- mdın eln ç?k uzak kalmış oıına; 
gayrı resmı her ıkı ltıılya ıçın tırmek kastıle muntehıplerı teh dugumuz netı~e tatbık. edı~mek delil mahiyetinde telakki edile- 1 ta ıp etı:n~ ı~ıto;uz. u a 1s!f.ır.dıe:ıdeHbul~u noksanları; deniz meselesi günün meselesi dit edenler, bir haftadan aşağı ! te olan ka~un _ıle_~u mılletın ve cektir. Mesela inzibat heyetle- ~~-n .?~unh 191?. dazır an~ıf~r. a 1

1
.e. erızb. du a~a ş.1;1nu .. ar1~e ~ olmuştur. olmamak üzre hafif hapis ile be 1 memleket. m. d_ ıl.egı olan hırsız- . f' h 1 . uyu eyetınız e meç u e- me ıyım: en enız soz soy ıye 

b k d nne,_tas ıye eyet er~ne memur g"ildir. Bunu takip ettig"imiz bir muhterem arkadaşlarımın terrııı 
ROMA, 30, A.A. - Nazırlar raber beş liradan iki yüz liraya ları tenkıl ışını aşa~a .1'.1 ır. ı h h kk h ola h 

meclisi bu sene zarfında tatbik kadar hafif para cezasile müca- Arzettiğimiz kanun ıle ıtımat arı 1 raç a ~nı aız ~ k e- sırada adliyecilik mülkiyecilik yüllerini bu kanunun hazırlayı· 
edilecek bahr1 inşaat programı- zat olunurlar. ediyoruz ki hırsızları daha seri yetlere muhale et e~ınem a at mevzuu bahs olur mu? Her ikisi şmda bulmadım. Yani niçin ge· 
nı kabul etmiştir. Bu programa Belediye intihap ıişlerinde tenkil edebile~e~i_z. Yarın .bu ka ~uh~keme mes~esı. ola~ te- de beraber çalışaca~ ve gayeye tirildi diyorlar. Bu kanun lazııfl 
göre 10 bin tonilatoluk bir kru- nüfusu memuriyetini suiistimal nundan daha ıyıs.ı de tatbik olu lakki e?em.em. . ant ma ;eme vasıl olacaktır. lzmıt meb'usu değildir diyorlar. Bir hulasıı 

M ti k b 1 !erde bı.~ ~ı111;sen':11. ~asumty~t. muhterem arkadaşım Hakkı yapmak lazım sa eski kanun fe 
vazör, Beşer bin tonilato hac- eden hükumet memurları Türk nabilir. emnunıye e a u e- rım yetını tspata kafı k d ı v~ya ıı:ıuc 1 · Beyefendinin fikirlerini kavra- nadır. Bunda aşag-ı yukarı arkıt' 
minde iki karakol gemisi, 1240 Ceza Kanunu mucibince ceza- deriz. Muhterem ar a aş arım- bi d ı ı l ak kabul edemem . . · · · b' y f B r e 1 0 ar · yabıldım se te~dıt taraftarıdır daşlar müttefiktirler. Bu kanuıt 
tonilatoluk 4 torpito muhribi, landırılırlar. dan De.mzlı me usu usu e.- Yalnız idari heyetlerde müfet- 1 T ~ - t 

f d h d kald f ar amamen hemfikirim. Mu bazı noksanları ihtiva etmekte 
dördü 1300, altısı 800, on ikisi lstanbula ait kısım ye en 1 atırım a. . 

18~ ve ı- tiş raporlarında tevatür halinde haİif değilim. Yalnız bir nokta- dir. Hulasa demek istedikleri 
610 tonilatoluk 22 tahtelbahir lstanbulda Vilayet ve Ema- kirlerini kavrayabıldım ıse ce- ıirtişa veya irtikabrndan bahso- d. 
yaptırılacaktır. netı·n bı'rleşmesı· kanunun 149 za kısmına temas buyurdu. la. r. lunan kı'mseler hakkında bir ta- ya temas ettiler ve de ıler ki, daha şümullü ve sert olsun. Bell 

1 d mahkemelerde beraet etmi.ş a- denizin anladığıma göre çün!Ci 
zuncu maddesinden başlamak- Bu kanun~ ceza mese esıA ır. kım cezalar tertip olunabilir. damlar vardır. Doğru bulmam. bir kısım .arkadaşlarım esasıı 

Japongada tadır. Hazırl~?ıı::ımız kanunla alak~- Yani Büyük Meclis yasvip bu- Bu beraet edenler kimlerdir. geçerek bugünkü cezanrn dabİ 
150 inai r:ıaddeye.~.ö~e İstan dar.degıldır. Yalnız ş~nu da bıl yururda tevatür halinde .irtika.p Nasıl beraet etmişlerdir. Lutf ld • T ·1 B" k ıı11 

Amele bayramı bulda beledıye reıslıgını 1stan- vesıle kay?etmeme mu~aade bu ve irtişasından bahsedılen bir izah buyursunlar. Mahkeme i- r:r:ili~!ı~~~l;r~ş~a~~t d~h:~ed 
TOKYO, ı A.A. - Bu sa- bul valisi ifa.e_?er. . y~runuz kt'.~eza tat~~ka_tın~a memurun t~sfiyesine ~e~aii~~- lamı ile beraet etmiş bir vatan birili bulunması hususundadır· 

bah şehirde 6500 polis seferber B~rad~ vıl~yet ve beledıye dünyada rnuşah~de ~d mış bır ne veya ~:!ıne kadar gıdılebıltr. daşa verilen ilam hayır doğru Bendeniz kanunun encümene 
edilmiştir. Vaki bir tedbir ol- mecLislerı yenne yalnız (İstan- hakıkat vardır kı, agırceza .~a.~- Bu sertlıgı ele almanın bu ka- değildir diye yeniden talcibat gönderilerek bu cihetlerin d.~ 
mak üzre müfritlerden 2po kişi bul umumi meclisi) olacaktır. tc.idam ce_zası fe~alıklarrn onu- nun itibarile arzetmiyorum. yapmağa imkan yoktur ve ha- tetkikina muhalif değilim. BıJ" 
tevkif edilmiştir. Yalnız, varoş Vali ve muavinler ne ~~~~mıyor. Eger. fenalıkla- Şahsı kanaatim hibarile arzedi kime de niçin böyle yaptın de- yük Meclis nasıl tasvip ederse 
!ardan birinde bir hadise olmuş Aldığımız malumata göre rm onune geçme.~ a~~r ~ezayı yorum. Bu memleket ve bu mil meğe hakkımız yoktur. Benllrı öyle olsun fakat arzetmek ist~· 
tur. Bambu sopalarla mücehhez İstanbul Valiliği Muhiddin Be- koyuvern;ıekle_ mrkunh a:aydı let için hayırlı olacağı fikrinde salahiyetim yoktur. Hakimini- diğıim cihet şudur: Meıtıleketırı 
80 amelenin nümayiş yapması- yin uhtesinde kalacak ve Vali zannederım ~ı, .~1?:Y3 hu u~çu yim. Rasih Bey arkadaşıma ge- !amile beraet etmiş bir adamı devlet millet malına ve parası· 
na mani olmak istiyen polisler muavinliğinde Fazlı, Emanet ları en ufak bır cı:rum u~ulune lince cezadan zıiyade emniyet beri ve masum sayarız. Çünkü na el uzatan birtakım hırsızlarf 
den 2 kişi yaralanmıştır. muavinliğinde Şerif Beyler ip- meydan. v~rmek ıstemez er. O- tertibatı alınmalıdır buyurdu- hak.im milletin iradesinin ağzı şiddetle takipe ihtiyacı vardı:f· 

Maliye Müsteşarı dönüyor 
ANKARA, 1 (Telefonla)

İstanbula giden Maliye müste
şarı Pazartesi günü dönecektir. 

Çekirge mücadelesine başlandı 
ANKARA, 1 (Telefonla)

Cenubu Şarki vilayetlerimizde 
çekirge mücadelesi başladı. Çe 
kirge sürülerinin yumurtaladık 
tesbit edilmektedir. 

ka edileceklerdir. Hamit Beyin na ~a b'.: 1~~m c~~ası. 1vazed~r- !ar. Kendilerile tamamen hem- demektir. Kararını vermiş bit- Bir gün geçmesi dahi memleket 
diğer mühim bir vazifeye nak- l~rd~: Ç_unku tecrube ı e sa?ıt- fi~irim. Esasen cezanın irtikap miştir. Yok eğer hakimin vazi- hesabına fayda diye kaydolıın
ledil~ceği s~ylenmektedir. Ma- tır _?.uyı:~ cezal:r?a ya~n~z bızd.~ ve ıir.tişayı im~a ede~ek yegane fesini süiistimal ettiğine dair maz. Büyük Meclis tensip bu;·ıl 
amafıh henuz son karar tebel- degıl dunya hakımlenn : da~ tedbır olmadıgmı bıraz evvel muhterem arkadaşımın e!<inde rursa bu kanun müzakeresi11e 
lür etmiş değildir. Hükumet ma kaçamak yol~ a~~ma .. ruhi- arzederken bugün rüşvet ve irti bir vesika varsa ve alakadar ma geçilir. Noksanları muhtereJ11 
konağın da sabık düyunu umu- yatı vardrr. Yan_ı .mu111;kun m~r kap içinde puyandır demiştim. kama tevdi ederse memnuniyet arkadaşlarımın verecekleri ıa1' 
miye binasına nakli üzerinde tebe cezanın,hafıfıne gıtmek.bı- Tedbirler almak lazımdır. Kon- le kabul ederim, ve takip eder- rirler doldurur ve Büyük ıvı:ec· 
bilhassa ısrar edilmektedir. na_~n~leyh agır cezalar ekserıya trolü tazyik etmek lazımdır. riz. Muhterem Samsun meb'usu ljsin arzu ettlğ·i şekili alır. BtJ 

Kadın tayyareci 

Yalnız şu kadarını diyeyim 
~ i erkek bir çok noktalarda ka

. ından daha zaiftir. Doktorun 
J a vs• f ettiği haller kadında mev 

c . 
1 

• ut olması, onun kıymetinden 

Ankara umumhaneleri .. 
ANKARA, 1 (Telefonla)

Ankara umumhaneleri bir kaçı 
müstesna olmak üzere seddedil 
diler. 

LONDRA, 30 A.A. - Düşes 
dö Bedford yanında iki pilot ol
duğu halde Cap'tan avdet seya 
batini bitirerek akşam üzeri 
Croydon'a gelmiştir. Düşes 20 
gün kadar devam eden bu seya 
hati esnasında 18,500 mil mesa 
fe katetmiştir. 

mucrım cezasız ka~~a~ını mu-. Teftişi kuvvetlendirmek lazım- Etem Beyefendi bize aşağı yu- suretle bu kanunu memlekete 
cip oluyor.,Halbulci.~stıhdaf ~dı dır, ve alınmalıdır. Fakat muh- karı kanuaun esbabı mücibesini daha çabuk ihda etmiş olur~Z· 
l~nA gaye bılh~ssa ru~~e~ v~ ır- terem Beyefendiler arzettiği- ve hakkındaki sebepleri izah et Mıı.ruzatım bundan ibaretti'' 
tıkap meselesınde mucrımı ya- miz kanun bu meselenin kanu- tiler ve bu kanunla o esbab mü- (Alkışlar) Bu izahatı mütea~1~ 
kalayıp devlet makinesi dışına nu değildir. Bütün şu dakikada cibenin kalmamakta olduğunu kanunun heyeti umumiyesi ıJZ, 
atmak ve orada istihdam etme memleketin takip kuvvetlel'ine ve binaenaleyh bazı ufak tefek rinde müzakere kafi görülere~1 mektir. Beyefendiler bu vesile mürtekip ve mürteşilere karşı sakatlıkların husulü müstebat maddelerin müzakeresine geÇ1 

ile bir şey arzetmerne müsaade takip kuvvetlerinin ittihaz ede bulunmadığını izah ettiler. Son miş ve cumartesi günü topla~l
buyurmanızı rica ederim bugün cekleri harekete mani olacak o- ra müddeiumimilerin hislerine mak üzre içtimaa nihayet verı 
rüşvet ve irtikaba idam cezası lan usul ve merasim kanunu kapılacaklarınd~n bahsettiler. miştir. 

ı( ir şey kaybetmez.,, Ben bu fi
f irdeyim.,. 



apurcular meni rekabet kanununa muarız •• 
ekabel Harp! Mahkemelerde Çok tuhaf Hamallar' 

Arif OruçB. 
e 
~ıpurcuların 

vekalete 
tnliracaatl 
n'i rekabet ka· 

nununu 
istemiyorlar 

~diğimize göre, vapur
• hafiyen cereyan eden iç

nda men'i rekabet kanu 
kabul edilmemesi için 

ıı,,arı.,._.,,,e_te telgrafla istirhamda 
uşlardır. 

~risefain işletme müdürü 
ettin B. bu hususta bir 

,.,.,.,_,.rimize demiştir ki: 
.._Men'i rekabet kanunu 
~ayyen bir tarife teııbit e-

.. ~"'. ~· r. Fakat vapurcular, ta
muayyen bir şekilde teıı 

en de memnun olmamış
. Çükü bu takdirde biltiln 

• .,.,,,~r Seyrisefain vapurlan-
lercih edecektir. Halbuki va

sade Seyrisefain'in 
·lc~lannen tarifenin haricinde 

nakletmcmeıini fakat 
erinin edebilmesini isti-

lllitİın rekabetin halkması i
bir çare vardır: Vapurcular 

r §İrket vücude getirmelidir
: llu suretle Seyrisefain ida-
• rekabetin izalesinde icap 

çareleri ittihaz için karşı
bir şirket mümessili bu-

Bir mayıs 
lstanbul'da süku

netle geçti 
1 Mayıs günü dün tam bir sü 

maıı· içinde geçti. Esasen en u-

t
tleri· bir hareket ihtimali mevcut 
z ce- rın"-akla beraber icap eden 
sine tiirlü inzibatı tedbirler alın 
ece tır. 
ket• I>ün bir çok hıristiyan ve a
izıl c, ailelcrile beraber kırlara 
fcrı· . 1§, geç vakte kadar eğlen-
kari lerdir. 

erse 
istt.'. 
et" 
rası 
zl 
rdif. 
ektt 
luıt· 

uya 
sine 
reıt1 

• talı 
Mtı:' 
• }lıJ 
kete 
ufUS
et tit • 
akll' 
i ii.te 
erel< 
geçil 

!>la!I" 
'veril-

l'ürkiye - ispanya 
dostluğu 

• ~8 Nisan 930 tarihinde Harl 
\Tekili Tevfik Rüştü Bey 

İspanya maslahatgüzarı M. 
Uel del Morel tarafından 

\ olunan uı1-şma adli teıı
·' ve hakem muahedesinin su 
tebliğ edilmiştir. 

llf1 muahedeye göre Türkiye 
spanya arasında tahaddüs 
ek olan ve alelade diploma

't llaullerile halledilemiyen her 
'.'ııiahiyctte olursa olsun bil
\ ~ hukuki ve adli ihtilafları 
11._8!ıhane surette ve işbu mu
,"'<te ile derpiş edilen usullere 

ilran hal ve tanzim edilecek 

Zat itleri binası 
~~~t işleri dairesinin tamiri 
'ıstenilcr. tahsisat gelmiş ve 

raıa !>atlanılmıştır. 

S bin lira teni edildi 

lı..~lik sahibi gayri mübadil
... "llen 60 kişiye tevziat yapıl-

lıtanbul'da bir mayıı 
ve kırlar 

• 

Vereme karşı 

Vereınle milcadele 
işi harp aıt!se/esidlr 

------
Fahri Can B., veremle müca

dele cemiyetine yeni varidat 
membaları göstermekte ve bir 
senede sarfolu
nan içkinin ki 
!osuna 10 kuruc 
bir resim kon -
mak suretile bir 
milyondan faz!;; 
para temin et· 
mek mümkün o· 
labileceğini söy
lemekte idi. Verem dispaııse-

Bu mesele hak ri baştabibi 
kında vill\yet ve- Talat Bey 
rem dispanseri baştabibi Musta 
fa Talat B. şunları söylemiştir: 

"-Veremle mücadele para 
meselesidir. Herkesin, kesesi
nin vfuı'ati nisbetinde mücadele 
ye iştirak etmesi lazımdır. Fah
ri B. in teklifine ben de iştirak 
ederim. Bununla beraber vesai
ti nakliye biletlerine onar para 
zam yapılmalıdır. Sigara paket 
!erinden de bir şey alınmalıdır. 
Bu sayede veremle mücadele i
çin külliyetli bir para toplan
mış olur. 

VllAgette 

Birahaneler 
Yeni tallll'ainamenlrı 
tatbihlne başlaııdı 

Vilayetçe bar birahane ve 
meyhaneler için yeni tanzim e
dilen talimatname ve tahdit sa
atlerinin tatbikatına başlanmış 
tır. 

Bar ve birahanelere yeni ta
limatname ile birlikte geceleri 
açık bulanacakları saatler de 
tebliğ olunmaktadır. 

Bazı esnaf tahdit saatlerine 
itiraz etmiııtir. Bunlar da tetkik 
ediliyor. 

lakin ıtı 

Dahiliye Vekileti teftiş hey 
eti reisi Mustafa Arif Bey dün 
Vali Vekili Fazlı Beyi ziyaret
le iskin işleri hakkında görüş
müşlerdir. 

Maq verildi 
Mayıs maaşı dün verilmeğe 

başlanmıştır. 

Ömer Hayyam 
Türkocağında dün ak
şam verilen konferans 

Arif Oruç ve 
Şemsettin B. ler ---

Haklarındaki evrak 
a -~ır cezaya sevkedildi 

~~üçlüler fenni 
ahırlar 

aleyhinde .. 
- ....... . 

Ucuz süt satılması-
nında 

men'lni istigecehler! 

Şikayetler yerinde 
ve haklı mı? 

Hamallar cemiyeti 
reisi izahat veriyor 

-----·· 
"Yarın" gazetesi sahibi Arif 

Oruç ve muharrir Şemsettin B. 
!er hakkında ikinci müstantik
lik tarafından kararname yazıl-
mıştır. Müst<tntik iki gazeteci Sütçüler cemiyeti heyeti u
hakkmda lüzumu muhakeme mumiyesi dün fevkalade bir iç
kararı vemıiş ve evrakı ağırce- tima yapmıştır. 

Dünkü gazetelerden biri ha
malların şehirde müzmin bir 
dert haline geldiğinden ve bir 
çok münazaalarla daima zabıta 
yı işkil ettiğinden bahsediyo
du. Bu neşriyat üzerine hamal
lar cemiyeti reisi M uhhlddin B. 
diyor ki: 

Reemlmlz Uman tlrketl memurlannın 30 k ..t· 
ru,a dıılrelerlnde J•mek yll,lea~ını gösteriyor. 
Acaba bu ucuz ve mugaddi yemek uau:u me
murları kalabalık bUtan dairelere 1e,mu adi e
mez mi?. Hem memurlanmızın ucuz karın an 
doyar, hem de keseleri baelenlr: Hela kUçUk 
memurlar için gUnde 80-tOO kurut yemek pa
raeı vermek nekadar gUç dejll mi? za mahkemesine sevketmiştir. Bu içtimada ilk mesele ola- "- İstanbul'un içinde bir 

çok vak'alar çıkabilir. -o- rak sihhi ahırlar görüşülmüş-
Resimli ay hakkındaki tür. 

kararı nakız Şehremanetinin süt müstah 
Markalı ve markasız mikta

rı on binlere varan hamallar a
rasında vukua gelen hadiseler 
tabii görülmelidir. 

4 numaralı mektup 
Adliyenin hali, mücrim odur, 
unvanlı nıektubuıı metııi .. 

"Savulun geliyorum" ve "kö- sillerine hayvanlarını barındı
yümde neler gördüm?" yazısın racak sıhhi ahırlar inşası için 
dan dolayı Türklüğü ve Reisi- verdiği mühlet bu ayın sonun
cümhuru tahkir maddelerinden da bitecektir. Halbuki daha 
ağırcezaya sevkedildikleri hal- ~ehrimizde bir tane bile sıhhi 
de müheyyiç neşriyat madde- ahır yapılamamıştır. İçtimada 
sinden 2 ser ay hapse mahkfun bu nokta uzun uzun görüşül
edilen Resimli Ay mes'ul mü- miiş ve netice şimdilik her inek 
dürü Behçet B., Sabiha Zekeri- çinin asri ahır yapmasına im
ya H. ve Emin Türk Bey hak-, kilD 01ınadığı anlaşılmıştır. E

Maamafih bu gibi vak'alara 
meydan verilmemesi için hamal 
başılara tamim gönderilmiştir. 

Yalova açıldı 
Yalova kaplıcalan, dün hal

ka açıldı. Dünkü Yalova posta 
sını yapan vapur, bir çok ziya
retçi ile dolu idi. 

•••••••• 
Haydar Rlfat Bey bu mektubunda Kad

riye H. daoatJına, Ali l'en11nl Beye ve 
diğer bazı hadiselere temas ~tme!lfedlr 

kındaki karar temyiz tarafın-· 
dan nakzedilmiştir. 

Mahkemei temyiz "mühey- · 
yiç neşriyat kararının hangi me 
seleler hakkında verildiğinin 
tavzih edilmemiş olduğu ve Re
isicümhuru tahkir meselesinin 
mevzuubahs olmadığının hangi 
delaile istinat ettirildiğinin ta
yin edilmemiş olması itibarile" 
kararı nakzetmiştir. 

-o-
Vilayet gazeteai idare 

memuru malıkUm 
Zimmetine bin küsur lira ge

çirmekten maznun ve mevkuf 
Vilayet gazetesi sabık idareme 
nıuru Nuri efendi dün muhake
me edildi. Maznun cürmünü mü 
evvelen itiraf etti. Neticede 
mahkemede 5 sene 1 ay 15 gün 
ağır hapse ve müebbeden me
muriyetten memnuniyetine ve 
;-immetine geçirdiği miktarın 
tazmimine mahkum etti. 

Bedi B. hakkındaki 
karar nakzedildi 

Meb'us Hakkı Tarik Beyi 
cerheden muallim Bedi B. hak
kındaki 1 sene 4 ay hapse mah 
kumiyet kararı temyiz mahke
mesince bir noktanın tetkiki i
çin nakzedilmiştir. Muhakeme
ye 4 mayıs pazar sabam devam 
edilecektir. 

Öğrendiğimize göre, Gazi 
Hz. nin teşriflerinde, Yalova 
kaplıcalarının parlak bir resmi 
küşadı yapılacaktır. Seyrisefain 
umumi müdürü Sadullah B. 
dün akşam Yalovadan şehriıni 
zc gelmiştir. 

İdare, adalar hattı tarifesin 
de tadilat yapmakla meşgul
dür. Bu hatta, Yalovaya işliyen 
vapurlardan da istifade edile
cektir. 

-0·-

y alova 11afa111 

lstanbul Matbuat cemiyetin
den: 

Adliye vekilinin Ankara ce- _B -: İrtişa_ ttuıl_tti davasında cw " 
za mahkemesinde Haydar Ri- mud~eıumumı Na.ı( Beye tevkifhane 

. den ıntısap peyd~ eden lstanbulda 
fat B. aleyhıı:ıde a~~ış olduğu: iken Vekil tevkifhaneye gidip çık r 
hakaret, tehdıt ve ıftıra dava-ı mış ve digerlerine ve diğer alakadar 
sında H. Rifat B. in Gazi Hz. ne !ara daima başkatip Tcvlik ve ikincı 
göndermiş olduğu mektuplar ı reis Hasan. Be!lere ne veri:diğini sö
okımmuştu. Haydar Rifat B. in ylem.elennı mustantık Nazım B. va-

.. . . . sırası1e tekrar tekrar tekrarlamı tır 
henuz gazet~ler~e ınt~şar -~~ı- Bu böyle bir telkin idi ki, yalan da 
yen ve "Adlıyenın halı, mucnm olsa böyle bir şey ihdas ediniz, de- 1 
odur!" serlavhasını taşıyan 4 mek idi. Maznunlardan birinin vekili 
numaralı mektubunu dün "Po- olmak sıfatıle yakınaan biliyorum 
Jitika" refikimiz neşretmi:ıtir. Bu işte irtisa r.ıaznunları adliye veli · 
u k b "P J • ·k ., r·k· liodm nam1'shı olduklarını ubat , t· 
0 1:1 me ·tu u . o _ıtı a . re ı ı- miş.lerdir. 
mızden aynen ıktıbas eclıyoru1:: C - Memlekette her inkılap yalnız 

Bayramın ikinci günü yapıla . . . . bir membadan geldiği ve kendisinde 
cak olan Matbuat cemiyeti Ya- Devlet teşkilatının en muhimlenn yüksek hi · bir tecelli olmadıgı halde 
lova tenezzühüne ancak hüvi- den olan Adliye, uçurumlar _kenıı:ın-, her münasebet düştükçe ve düşmedi· 

manetin verdiği bu kararın geri yet varakasını hamil olan aza da dolaşmakta ve yangın adlıye bına- çe büyük J.iderin ir§adil. bunları ya 
alınması için tcşcbbüsatta bulu iştirak edebileceğinden henüz sını? sa_ç•~_ını sarm:ıktadır. ı;ıu bapta tık suretinde bir hi5se ıkarmak y 

im k .imi . halrikatı gormek. !~ın en hiIBıt v~ ~ ]unu tutmuştur. Büyük Lider büyi k [ 
nu asına arar ven ştır. hüviyet cüzdanının almamış o- emin yol toplu bır manzara ve şumul inldaplan düşü..,üp heceli göeterip 

Bazı yakm köylerden şehre lan azanın ikişer kıta fotograf- lü bir fikir verilebilmC9i itibarile, fır- yürü demiş Adliye inkı!Abı da yaln z 
getirilen sütleri bazı sütçölcr larilc cemiyet merkezine müra- kanın tamamen m ıcmet beş on ada- böyle olmuş, fakat adlıyedeki sersem 

caatleri ilin olunur. mınm bir gün nagihani fatanbul Ad- ilıataıw: ve biç bir 1lim şubesini tet 
20 kuruşa satmaktadırlar. Dün- liye binasına girerek raageleccldcri kik etmcmig lptldai bir zihniyette ol- • 
kü içtimada IÜt satan esnaf bu Tekzı"p edı"liyor.. iş sahipltrini, avukatları Vt sonra da duğundan yeni kanunların tatbikatı 
vaziyetten şikayet etmişler ve hakimleri birer birer odalara çekip mutlak bir ben:ümerç arzctmiş ve 
cemiyet hey'cti idaresinden bu sorulmalıdır. j bütün bir rmmleket bundan bizar "" 
satı m önüne 1 e ilmesin· · t Boğazlar komlsyo- . . mutahayyir bir hale düsmtie, ve senın t 

. § . g Ç 
1 111 e d •• " "'I i 1 Bu süalin samimıyetle soruldugu- bunu ne zaman göreceğini bcklem 

mışlerdır. ! 1 1 nun a goruşu mem ş nu görenler bila istisna yakasını yır- te bulunmuştur. 
Neticede Emanet nezdinde Boğazlar Komisyonu Umumi KA-ı tarak "İllallah!"' diye ba~ıı:acaklar-

bu hususta te ebbüsatta bul _ tipliiinılen: dır. Adliye inkıliıbının t~kıla ve tat . Bu halin devamı rejime k"'l' ve 
lmağ k Ş ·ı k . ~ Boğazlar komisyonu son içtimaın bilcattnm bu derece yanlış olmasında ınkılabını bani ve hami.ine ka'l' ta-

nu . 8 arar . veı:ı ~re ıçtı- da Romen murahhaaının kıinunuani- mücrim. Adliye vekilidir. Memleket, 1 arruzdı.:r. 
maa nıhayet venlmigtir. de Karadenize geçmiş olan Rus ge- adliye, inkılap bütün iyilikier müce~- .D - Her işte kor alet olarak kul- l° 

__ ,., ... ...__. .. ,_ .. ______ , ... ..._,", ........ ,,"........ ...._ milcrindcn dolayı hükUmctinin endi· ret senin tıcrin olduğundan bu balın landan, fakat ne kullananda, ne d 
~ ettiğini söylemi§ olduiu hakkında muhakkak böyle olduğunu g~~ncc kullanılanda basiret ve rüyetten mah r 
"Türki§e Post" ıazeteainde münde- elbette yeni bir hamlenle bu talı ve 1 rum fıtrctte olmalarınnt bir nİ§ilacsi l 
riç fıkra münderccatı bu yani!§ malu arızi pislikler de bertaraf olur. Adli- olarak müdcleiumur1; Kcna:ı Bey A • 
mata müatcnit müliıhazatla beraber yeden halkı nihayetsiz derecede bez- karadan a,·detindc Adliye vekilinden 
hakikata mugayirdir. diren ve bin türlü dedikodu vtttn pis duyduğuna yeminler edecek. Ali Cc

Komiayon böyle bir mesele ile tiklerini erbap biri ÜÇ ayda ttmizliye naaİ!lin huzura• çağınldığ:nı, borçla. 
asla rmtgul olmadı. Nttriyatı vakıa bilir ve saııa yeniden ıuimıetier şük- rını ödemek Üzre ı;:ı;;:et ler aleyhin 
tekzip olunur. ranlar toplıyabilir. Adliye vekilinin : dna açması lüzumu iı-ndc buyruld 

-- vaziyeti, guya hükumete• bir düşman ğunu ve bu halde ait oldagu -ı.- d 
Zatinin tıbbiye ile alakası lığı varmı ta cepheden hücumu mu- matça icabı,.. bakılacaııını ve iki yıız 

Doktor Abdullah Cevdet B. 
dün akşam Türkocağında "Ö- 1 
mer Hayyam'm hayat ve fcbse
fesi,, mevzulu bir konferans 

Yok 
vafık görmediğinden, arkadan ve ka- bin liraya karii> boı<un yiiz bio Jiı a- ' 
ranlıkta ve pusudan hücum için çare aı bu suretle temin olunabikceı1iru e l 

Darülfünun tıp talebe cemi ye arayormuş gibidir. Bu böyle olunca: "Milliyet" e ait olarak lıükmo!unl\Clllc ı 
tinden: Gazetenizin 30 Nisan "O mübarekttn bir şey beklenemez .. 1 mebliığm bizzat tcniyc buyrubıe& · 
1930 Çarşamba günkü ve 15 16 Bizde bu fikri hasıl edtn vakıalardan nı anlatmıştır. 

verdi. 
Doktor, Hayyam'm tetkikini 

iki kısma ayırmı§tır. "Garp p
irlerinde Hayyam'ın rulıu ve nı 
baiyatın en güzelleri,, unvanlı 
bahis, tetkikin ikinci kısmmı 
tekil etmiıtir . 

Konferansta münever bir 
halk kütlesi huır bulunmu§tur. 

Emanet doğum m 
Şehremaneti yeni bir doğum 

-evi tesisine mecbur bulunmakta 
•.dır. Yeni sene bütçesine bu hu
sus için icap eden tashsisat ko
nacaktır. 

1 Yeni tiyatro nerede 
yapılacak? 

j Emanet, konscrvatuar, tiya
tro binası, asri hamam, hal yap 
mak üzre bir Alman grupile mu 
kavele projesi tanzim etmİftİ, 
Bu proje cemiyeti belediyeye 
sevkedilmiştir. 

Emanet, yeni binaların yer
lerini tayin etmiştir. Hal binası 
Unkapanında keresteciler yan
gın yerinde inşa edilecektir. 

Konservatuar ile tiyarto yan 
yana inşa edilecek ve tiyatro
nun altı hamam olacaktır. Bu 
binalar Taksimde tam abidenin 
karşısında ve şimdi aptesane bu 
lunan yerde yapılacaktır. 

bir kaç misal ~ikredclim: Kadriye ha
nımıaralı nüshasında "Tıbbiye- nım davasının temyizden nalı:nndan 
li katil" şeklinde tanıttığınız sonra Adliye vekili Kadriye Hanımın 
Zati efendinin Tıp Fakültcııile beraetint çalısmıştır. Ezcümle: 
hiç bir alakası vukua gelmemiş 
tir. Keyfiyetin tashihi için bu 

, mektubun dercini rica ederiz. 

Solargum plaj kimin? 
Mahkeme 

vasıııı 

sahiplerin 
reddetti .. 

da-

Birinci hukuk mahkcmeai iki 
senedir muhtelif fasılalarla de
vam eden mühim bir dava hak
kında karar verdi. 

Davanın mevzuu ve safahatı 
şudur: 

Floryada Sularyum plijmm 
müsteciri bulunan M. Gober a
leyhine plaj sahipleri tarafın
dan 4 senelik kunturatosunun 
feshine razı olduğuna dair bir 
dava açılarak mecur plajın ken 
dilerine iadesi istenilmişti. 

Davacılar ayni zamanda mah 
kemeye M. Goberin irnzasile bir 
feragatname ibraz etmişlerdi. 
M. Gober ve vekilleri bu mek
tubun -.ahteliğini iddia etmişler 

ve fakat bu iddia mahkemece 
sabit görillmiyerek müstcciriıı 
mecuru tahliye etmesine karar 

vermişti. Temyiz mahkemesi 
bu kararı sahtelik noktasından 
nakzetmiş ve bu nakız üzerine 
birinci hukuk mahkemesinde 
cereyan eden dava neticesinde 
müddei taraf sahtelik noktası
nın tetkikatma girişilmcane 
meydan vermemek için dava
dan feragat etmişlerdir. Bunun 
üzerine mahkeme davanın red
dine karar vermiştir. 

Şu karara göre Sularyum pil 
jı iki sene sonra ilk sahibi M. 
Gobcrin eline geçmiş bulunu
yor demektir. 

Ne yapıyor 



1
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f,. A.srm umdeııi "Milliyet'' tir. Okturuva!? J 
2 MAYIS 1930 

:oAREHANlt - Ankara c:addeıi· 
lı . 100 Te!Faf adreıi: Mitu,.et, t .. 
•: [ <bul 

. i 

·, T elefun numaralan ı 
lıtımbul 3911, 3912, S913 

ABONE ÜCRETLERi 

aylığı .. .. 
Ttirlriye için Hariç için 
400 kurut 800 kurnt 
750 " 1400 .. 

1400 " 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
ddeti ı~n nuabalar 10 kuruttur. 
Ga.rote ve matbaaya ait 1'1er için 

a müdliriyete mUracaat edilir. 
Gazetenılr il!nlann mes'uliyetini 

kabul etmez. 

BUGÜNKÜ BAVA 
illin hararet en çok 23 m az 

l ~erece !dl. BuıtJn rUzglr lodos 
ı' cflt, lıı'l'ı &flit olacaktır. 

Londra bahri tahdidi teslihat dilen bu beş gemi hiçtıi. Fakat Bir taraftan kaldınlmasr öte 
muahedesi imzalandı ya, şimdi donanmaları külliyetli miktar- taraftan lpkası istenen şey ne
muahedenin tastiki meselesi da tahdit edildikten sonra, bu, dir? Kesilir ... 

Meho ile Fatka 
me~zuub~hsolmaktadı~. Muahe mü?imce bir kuvvet. teşkil et- Cevap: Oktruva! İşittik ki E Bilmem ne münasebetle idi: 
d~yı İngılterenln tas tık. ~dec~- mege baş!aı_nıştır. ~ılha~sa. A;l- manet oktruvanın ipkası lehin- - Gördün mü, dediler, herif
ğıne şüphe ?'oktur. İn_plız s~: man. f~nnının ve . ıcat ~.ıknnınl de çalışıyormuş. Eğer kalkarsa te hoşafın yağı buz kesildi. 
y~si an ~esıne glSre, boyle m~- tatbıkıle bu gemıl~r: m'.ls~es~a Emanet varidatı yalnız maaşla Hoşafın yağı, Sivasın bağı gi . . . -Sırp edebiyatından-
hım han~r mes:lelerd~ parla- k~vvet. vAe harp kabılıyetını haız ra kafi gelecekmiş .. Zaten faz- bi bir şeydir ama hoş laftır. Sık Sokak fenerlerını yakmakla Meho irkildi. Sonra yerinden 
~ento daıma h~il~etın n~~t- bırer sılah olmuşlardır. lasını düşünen de yok. Şu halde sık hepimizin başından geçer./ geçinen Meho, Hasa~ .ağanın fırlıyarak: 
aı nazarını tasvıp edıyor. Dıger * * * ipkasına sebep ne? Fakat, kesilen sade hoşafın ya- kızı Fatkayı alınak ıstıyordu. - Ne, ne diyorsun? .. Kim a 
taraftan Amerikada vaziyet Nihayet İngiliz gazeteleri, Od d h k t fı değildir. Babası razı oldu. Fatka artık hyor? .. 
başkadır. Amerikada hükumet Hindistan vekayiinden ciddi bir a a are e Hızlı hızlı yürümeğe gelmez; kocasının evine gidiyor. Meho - Kim olacak? .. Hasso Bal· 
tarafından imzalanan muahede lisanla bahsetmeğe başladılar. Bizim -Allah kimin varsa adam dermandan kesilir. Ya tıpkı ilkbaharda sevinen kuş- ta ... Fatkayi aldı, götürdü ... 
l · · t• · · A t bag"ışlasm- İstanbul ticaret o- - ti k ·1 · o la g'b· e apa ğ b·ı m· M h 1 b. h Id f ı erın men ye ı ıçın yanın as- Gandi harekete geçeli, Hint çocugun s tten esı mesı? - r ı ı n Y ca mı ı e ı- e o çı gın ır a e, ır a· 
tiki lazımdır. Ayan ile hükftme- milliyetperverinin tuz imali İn- dasında geçende bilmem hangi nun firaklı şey olduğunu bilen- yordu. Sanki başı gökyüzüne dı, duvarda asılı duran iri bıça· 
tin harid meselelerde uyuşa- gilzlere bir alay mevzuu ol- meseleden dolayı şiddetli bir !er bilir.Bağırır bağınr da bir- ermiş gibi . kendini sevinçten ğı aldı. Bu bıçak ona babasın· 
madıklarr meseleler uyuştuktan muştu. Fakat memleketin muh müzakere olmuş, reis B. derhal den: büyümüş hisseden Meho heye - dan mirastı ve şimdiye kadar 
meselelerden fazladır. Hatır- telif yerlerinde ansızın kıyam- celseyi tatil etmistir. Azadan - Sesi kesilir. canından kah şuraya, kah bura- kimse dokunmamıştı. Haykır· 
lardadır ki Ayan meclisi Reisi- !ar çıkmağa başlayınca hareke- birile görüştük, bize dedi ki: Eski devirlerde, hırsızlık c- ya koşuyor, bağırıyor, bir topaç dı: 
cUmhur Wilson'un Versailles'- tin ciddiyeti anlaşıldı. - Kırk yılda bir hararetli bir denlerin eli, yalan söyliyenle- gibi dönüp dolaşıyordu., Bir ta -Yok, ben sağ kaldıkça ki111 
dan Amerikaya götürdüğü sulh Hindistandan bize gelen ha- celse oldu ona da kader razı ol- rin dili kesilirmiş. raftan düğün hazırlıkları görü- se Fatkayi alıp götüremez. Bu 
muahedesini bile tas tik etme- herler tamamile İngiliz mena- matlı. · Kiminin de çocuğu olmaz: !ürken Meho da anasına, diğer gavura alemin karısını kaçırma 
mişti. Sonra bize daha yakın biinden veriliyor. Hatta İngi- Yahey! - Soyu sülalesi kesilir!. . kadınlara yardım etmek istiyor nın ne olduğunu gösteririm 

,1 bir misal, Lozan muahedesi- liz gazeteleri bile, Hindistan Fuhuşla mücadeleye dair o- Aspirin alır: elinden bir şey gelmemesine bek nf · Eğer kendi evinde onun 
, ; :Oöz ara S I O da dir. Amerika Ayanı, hükftme- haberlerini hükumetin tabi tut- lan nizam İstanbul gazetelerin - Ağrısı kesilir. . . rağmen iş görmek is ti yordu. a asını koparmazsam bana g3 

~ tin ısrarına rağmen, Lozan mu- tuğu ağır sansörden şikayete- de intişar etti, bu nizama göre Bazı muacciz misafirler var- Akşam oldu. Meho da artık vur desinler! .. 

1 
ahedesini de tastik etmemişti. diyorlar. Bu itibarla neler oldu- artık umumhanelere yeni ser- dır: yorgunluktan bitip tükenmişti. Bu hızla dışarı fırladı. 

Jzun lafın kısası . Fakat geçen hafta Lond~a.da ğunu iyice anlamak mümkün maye alınmıyacak .. Bu havadi- - Ah, bir ayağı kesilse ... Meho ayakta durabilec·ek bir Hasso'nun evi önüne gelditl 

1 
ıı_nzalanan. mua?ede, ~gl~~ ı~- değildir. Fakat şurası muhak- si alan eski gediklilerden ikisi der dururuz. halde bile değildi. Ufacık oda- zaman: 

Adliye Vekili söylemiş.• tımal tastık edılecektır. Çunkü kak ki ilk defa olarak bütün şöyle görüşürken arkadaşlar- Günün bir kaç saatinde mut- smdaki yatağına kadar güç hal -. Dişarr çık, diye haykırdı. 
ıddeiumwnl izah etmİf .. Hay Reisicümhur Hoover, tastik Hintliİer müttehit bir kütle ha- dan biri bir gece kahvesind; işit laka: gidip uzandı. Bu ufacık odayı !çerden evvela bir öksürük, 

. · Rifat Bey mahkeme salo- meselesi yüzünden çıkacak miiş linde İngiliz idaresine karşı cep miş: - Çeşmenin suyu kesilir .. . Meho herkese methedip durur- sonra bir kufür i~i tti. Sonra bir 
. j ıda bar bar bağırmıı. ~im.di küla~ karşı ta bidayetinden he almışlardır. Hint müslüman- _ Ayol artık evlere yeni kız . Allah düşman başına verme- du. Sözde bu odanın duvarları pencere açıldı. Bir ses işiıl'di, 

1 sıra gazetelerd~. Dün Mıl- tedbır almış bulunuyor. Ayan larmın bundan müstesna oldu- almmıyacakmış! sın. resimli imiş .. Fakat bu duvar- güzel bir baş göründü: 
~t,, t_e vardı; mec~is~ni~, ~yn ~ır~~lara men- ğu bazı Hintliler tarafmd~ _Ya! Desene yetmişine ka- İnsanın: !ar eskimiş kirden başka fır- - Yok, Hasso gavur det ıl· 

4 
- Bır teıı:at.. . . s~p ıkı mühım rüknu olan Ro~ söylenen nutüklardan anlaşılı- dar yahey! - Kısmeti kesilir... ça yüzü bile görmemişti. dir Gavur, hem de ı:avur oğlu 

. ~vvelki gUn de bır dlğerın- bınson ve. Reed Londraya g~- yor. Fakat nutukları İngiliz FELEK Yevmün cedit geçinenlerden Nerede kaldı ki resim? .. Zemin giivur sensin! .. Ben Hasso'yu 
den heyetı murahhasaya dahıl ajansları tarafından dünyaya - --- ise günün birinde şıp diye: katında bir oda, rutubet ve du- seviyorum. Seni değil, onu ıı.evi 

- Efkln umumiyeye tarzi- idiler. Demokrat ve Repübli- yayılan bu adamların ne dere- Sıfıhi bahis/er - Maaşı kesilir! mandan ne hale gelirse bu da yorum. 
kan fırkalarının meclisteki iki ceye kadar Hint müslümanlarr- Yahut, yoktan bir sebep icat öyleydi işte ... Eski bir yatak, es Bu, Meho'nun o kadar se~ _,l-

Jsun lafın kıaa11: Gazeteler mühim rüknünü heyete d~il nın efkirmı temsil ettikleri ay- Anne ve Çocuk edilip: ki bir yastık. Bunların ötesi be- ği Fatka idi!... Meho'nun kalbi 
- . uyorları etmekle Hoover, muahedenın n bir meseledir. Bir yaşına gelen bebeğin mi- - Alakası kesilir... risi yırtıldığından içleri çıkı- sanki kopuyordu: 

\ - Adliye Vekili "Türk hi- tasti.kini emri vaki haline koy- Müslüman olmıyan Hintlile- desi. hazım yollan az çok te- Çakı gibi, jilet gibi şeylerle yordu. Hem yattı, hem de ya- - Sen beni aldattın ha!.. di· 
· ılerlnln adalet ve istiklilin- muştur: B.ununla ~~raber, mu- re gelince; şimdiye kadar en kemmül etmiş bulunur kuvvet- oynamağa gelmez: vaşça kendi kendine: ye haykırdı. Penceredeki kadın 

hiç ldmıa fliphe edemez .. ,, ahedenın ~ır ç~k ıtırazlara he- mutedil ve hatta İngiliz idare- li, besleyici yiyecek ister. Süte - Adamın bir yeri kesilir... - Bir kere Fatka gelse, dedi cevap vem1edi. Ona doğru tü· 
or. Halbuki latanbul müd- de_f ?lacagına şüphe yoktur. sine taraftar olanlar bile hare- yine devam edilecek. Buğday Allahım, ne kötü şeydir o: bunların hepsi dü~etecek. Ya- kürdü. Sonra çekildi. Şimdi 
Jmumtıl matbuat davalarını Büyii~ donanma t~raftarlar~, kete iştirak etmişlerdir. arpa, yulaf, pirinç, mısır, mer- - İdrarı kesilir... rın akşam bu vakıt Fatka bu- Hasso pencereye gelmişti: 
-.a'ya naklettirdi. Niçin, ne- Aı_nerıkaya tahırls edden t?nıı:ı Diğer ta:aftan kıyam teves- cimek, muz kestane unları. İr- Bazan de kazaya gelip: rada, benim yanımda buluna- -. Çekil oradan, dedi, yoksa 
çekinerek?. mıktannm az olduğunu ıd.dı.a sü ettikçe Ingilizter idarede mik gibi kavrulmuş unların ke- - Kafası kesilir. . . cak. ı;enı hır kurşunla gebertirim. 
{aklı ıöze hiç bir feY dene- edecekler. Tesllhatın tahdıdı- tazyikat yapmaktadırlar. Umu- mik suyu ile çorbaları yapılır. Ortalrğın bir ande: Daha söyliyecekti, fakat Meho göğsünü açtı: 
~. Ancak ı,aret edllec.!k bir ne taraft~ olanlar .da ~-~mdra mi Vali Hindistanda fevkalade Sebze sularına karıştırılarak - Duman kesildiği de olur. tatlı bir .yor~uı:~uk her tarafım - Vur! diye haykırdı. 

d .ta varı muahedes.ıle, Aı_nerı~a sı.lahlan vaziyetin mevcut olduğunu i- çocuğa yedirilir,bunlarla, sütlü Soğuk gecelerde ayaza karşı: sardı .. Şımdı, guzel kolları çıp- Fakat Hasso tam nişan alıp 
1, \\ - Mtıddeiumumt kendi le- n~n t~h~:~ ~e~.1, bıl~k~s tez- lan etmiş, fevkalade salahi- sulu irmik çorbası, sütlaç, ma- - Çivi kesilir.. . lak bır. ha_lde, .. arkasında r~l- ta kurşunu yollıyacağı sırada 
.. 'e bile olacaıtını tasavvur et· yıt edıldıgını gorerek ıttraz e- yetlerini istimal etmeı.e başla- h 11 b. 1 s··tı · · ·ı · Vakıa her yiğidin harcı deg"il nız hafıf bır .. g.o. m. lekl.e ııe. vgılısl Meho kaçma"a ba~ladı: 
.r deceklerdir Çünkü Amerika ·· ·· 15 · a e 1 yapı ır. u e pı~ırı mış F k ü ö il 0 .. ,: lı j ıene naııl hlkinı\n bltaraflı- . · . . ' mıştır. Her gun yuzlerce Hınt- az şekerli, az sulu patates ez- dir amma, hazan da: . at. asını ~ozun n n. ne .~e- - Niçin, diyordu, artık Fat-

t L. 1~ dan füph-e dtiıehlliyor' kruvazör tonaıında İngıltereye li hapislere atılıyor Mat . . k b 1 ti - Para kesilir!.. tırdı. Meho ya tatlı bır nobet ka için ölmek l/lzım mı? .. "' -~ · il . 1 k ·,.ı d h · - mesını çocu sever, ununa g 1 . k. d F 
e Mahmut Eaat Beyin gür m savı 0 ~a ı~,n er al 70,000 buat hakkında öyle kuyut vaze- zelce beslenir .iskorbit hastalı- Kızdırmağa gelınez, baştan ge mış, san 1 yanıY.or u. ~t - Meho koştu, koştu .. Hasso'-
Tftrk vatandaılannın lru- ton k?-~ar ın~aat .. yapmalıdır. dilmiştir ki, bir çok gazeteler ğından korur.' aşağı: ka onu okşuyor, g~zel ellenle nun kurşunundan kaçıyordu. 

nda hlli çınlayıp durur- Tahdıdı teslı~at ıç~n topl~na~ tatili neşriyat etmişlerdir. Hü- 13 aydan sonra artık hiç me- - Sinir kesilir. . . on~ın bıyıkl~rını çe~yor .ve Me- Kan tıer içinde koşarken kendi-
?. konferansın hır garıp netıcesı 18.sa Hindistan istiklali için ça ı· ·r · b. ·k· Yahut ta hiddetinden: ho yu kollarıle tazyık edıyordu. nin birisi tarafından sarsıldı-d b 1 t • - me vermeme ı zaı ıse ır, ı ı ay M h ğ 

e u o muş ur. lışan bir milletin manzarasını d h ·· d 2 d f - Sapsarı kesilir... e o: . ını duydu. Bir ses: ıte asıl mim noktaaı bu en,. 
onin özerlnde, bu vebmin te 

· üründedir ki buna da Os
ılıca' da: 
- Ekval ile efal farkı ..• 

ı ır , lerlerdi. 
hl 1 1 o\I o\I ... 

Y
1 

· 'kuduz çoğalıyormuş 
tT ,ı 

6 · , ,ir konuımadan: 
b~ - Gazete yazıyor, kuduz ço
p 'yormuı. 

' , ' - Ya ben de okudum. . Bir 
ı rt ın hastanede ölmüt 1 
ııı 

1 
- Sokaklarda da köpek o ka 

yel · ı çoialdı ki ne aldıran var, 
ıoran .•• 
u sözlere bir tek ıey ilave 
>iliriz: 

L Hatta Babı&li caddesinde 

Japonya'ya gelince· burada d. T ·h h"f l · · · · a a gun e, e a meme ver- Ah d h k d b M .. . . • . . arze ıyor. an sa ı e erını ıyı meli. Yavaş yavaş çocuğa mer- Bizde olagan şeylerdendir. .. - . • ıye ay ır ı, u ne - eho, diyoı·du, haydi da-
da hukfunetın 7 :10 nısbetını fe- tetkik edenlerimiz için bu kla- · k h t f 1 1 · Sık sık karanlıkta kalırız. Sö- guzel hır şey olacak.· vetliler gelecek bu kadar uyku 
d .ğ. k. d·ı k . cıme no u , asu ye ezme en, K d. . d . k ' a ettı ı ten ıt e ı me tedır. sik manzaranın teferrilatı meç t .1 h . b t zün kısası: en mı zapte emıyere ya- yeter 1 .. 
Muahede ile tesbit edilen nis- hu! deg-ildir - et suyubı eşe rıye ç?r ası, a_zlıe _Cereyan kesilir... tağından fırladı, kendini oda- -------------
b .. A "k 1 . · uzsuz eyaz peynır, az yag S - k 

ete gore, men a ve ngılte- * * * . .k k b. . l d l Alıcı ile satıcı arasında: nın ortasına attı. ogu ve çıp- veni ne-"rlgat 
re•n· 15 · karş J 9 ırmı ura ıyesı, su an ırı mış F. t k ·ı· lak tahtaların Ü2lerine yığılarak ı 1 ır 
nl'sbıentı·ne ınmealı'k oı'ıacaapkotnıry.aF, a- Diğer taraftan Mısırlılar reçel komposto,.muz yedir.meli. - ıa esı ır ... 

- da başka bir vasi ta ile bu gaye- K b ı k t d Sonra: inler gibi: T" k S 
k~t her memlekette her zümre- ye varmak istiyorlar. Londrada iyel~~up~~ ~~:;;:~. ~~~=r~!ıal~ _ Saç keııilir.... - Uyuyabilmek mümkün ol- Uf por 
yı memnun etmemekle beraber Nahas Paşanın riyasetindeki b . f 1 k "ki · t k _ Sakal kesilir.. sa! ... diye söylendi. 31 inci sayısı dün Qaya!I dik· 
L d ı d . . .k. İ omın az a, emı enn eşe. - y · h 1 M h Y on ra mua ıe esının tastı ı Mısır h •· ·1e ngı·ı· h··kA B Tosunlar arasında.. erın ta ta arı e onun a- kat yazı ve resimlerle rıktı. bir em • ak· t !Akk• d"l bT eyeul l iZ U U- kÜIÜ için fosfor Vardır. unları T 

rı v ~ e *a * ı e ı e ı ır. ~eti aras~ndakj müzakereleri~ pişirmeden suda bırakıp kaba- - Afi kesilir ... ' ğırlığı altında çatırdıyordu. 
. . . . ınk:taa ugradıgı hakkındakı ran kabuklarını ayıklamalı ka- Kız tarafı ile oğlan tarafı a- Fakat Meho hayalata devamla: 

Tahdıdı teslıhat muahedesı- haber doğru çıkmadı Milzake b kl k h d rasında: - .. Sonra onu dizlerimin · b fi im .. · - u arını çocu azme emez. .. .. ğ Ö •. 
nın eş tara ı o ayıp, uç ta- relere henüz devam ediliyor M . k d . Ad Sö k T ustune oturtaca un. pecegım. 
raflı kalmasına sebe İta! a ·1 F k ·· · · · · ercıme te emır var. eta - z esı ır. · · · O da benı· o··epecek Gü'l •· P• Y .- .a at muşkill bır safhaya gır- et yerini tutar. Yumurta sarısı- Ben bunları sıralarken arka- · ecegız, 
le Fransa arasındakı rekabet ı- dıği anlaşılıyor. Müşkülat Su- 1. y· -· daşlardan biri ig"ilmiş omuzu- söyliyeceğiz. Sonra gene öpü
di Bu rekabet üzünden Fran · ·· · nı azar azar verme 1' ıy·ecegı • · 1 te b" 1 rkl b' · . . Y . . .. .. _ .. dan ıle Suveyş kanalının ış- ezmeleri. et suyuna karıştırma- mun üstünden yazdıklarımı oku şecegız. ş oy e 1 e uzun ır 
sa ıhtıyaç olarak ılerı surdugu gali meseleleridir Verilen ha lı h d' 1 y du. Bitirince dedi kı· .. zaman geçineceğiz. Lakin bir · 'k d · - azme ınce artırma ı. umur 1 k 
tonaı mı tarın a tenakus ka- berlere göre Mısırlılar Sfü·eyş d f f d . • _ En mühiınmini unutmuş- gün ge ece , Fatka bana bir de 

--o--

49 saat Zeplinle havada 
Geçen Teşrinievvelde bir 

Balkan seyahati yapan 'Graf 
Zeplin'e, o srrada Almanyada 
bulunan Cümhuriyet başmuhar 
riri Yunus Nadi Bey de binmiş 
ti. 

bul etmemişti. Şimdi Fransa- kanalının Asya sahilinin işgal ta ~arrsınk ah 0~ 0
:• .d~m~, yag çocuk verecek. Ben sokakta i-

"erdeıin ey Emanetpenah? ... nm bu husustaki müşkülpesent it d k 1 f k Af · var ır pe es eyıcı ır. eyazı sun_. ·N· edı'r o?. ken miljdeciler yetişerek: "Me-.•. . a ın a a masını, a at rı- bağırsakta tefessuh eder rahat-
' lıgmde devamına sebep teşkıl k t f k · ·ı H ho, diyecekler, bir oğlun oldu!,, 

Nadi Beyin seyahat intiba
larını kaydeden bu yazılar, ki
tap halinde mevkii intişara va· 
zedilmiştir. Her kütüphanede 
bulunan bu kitabı tavsiye ede
riz. 

ı , * * * d . a ara ına as er geçırı meme- sızlık verir Vücutta kaşıntı ya- - avyar. · · 
ı H 1 e ecek bır mesele daha çıktı. sini istemişlerdir Sonra Su k . 1. y t h Hakkı var. Ne tatlı kesilir Bu oğlan btiytiyecek bana: "Ba-
ı ayret. Al v ·ıı h d · - parsa esme ı. umur ayı az- ba, di cek B n se in · manya, ersaı es mua e e- danın idaresinde iştirak hakkı d · h tt bunda kafiri... ·· ·" ye ·· e v cım-
•1 '[e kadar gariplik vana bı'z- sile inşa edebileceg-i beş harp talep etmı.şle dı'r l ·1· ı · me emıyen a a n ze- M S den çocuğu öpeceğim, Fatkayi 

. . . . . . . . r · ngı ız erın hirlenen çocukl:ır vardır. Çocuk · · 
'
1 

ıörülür. İşte bir garibe da- gemısınden ıkıncısını de ınşa- bunlara razı olmadıktan anlaşı- 1 d · k lın · · .'!"' ---------~- öpeceğim. 

. . uş ere mı ıye a ı v.en - ispanak havuç ezmeleri et su- 1( ul11 k m tsa "_, F 

--<>-
Resimli "Ay" ın hürriyet 

nüshası 

.,ı · · b.. b 1 d B 1 1 ara aıma aynatı ış su ıçır- ~ M h b h'·l ·be . • ıçın teşe usatta u un u. una- lıyor. Sudanda Mısırlılara r 18 1 k ld k:Ji ~ e o u uyanın cazı sı-
1·1 ·.- Defterdarlık konservatu- rın birincisi Erşatz Preussen na m·· t k '/k' t h kk ·ı me ı. ay ı 0 u tan sonra ~ ne o kadar kapıldı ki Hakika-
i >lak yaptırıyor.. mındakı zırhlıdır. Teknık tara- mekle beraber mlişterek idare .1 .'. d. r .: k .. 1 ıu •, ten atkayi öpüyormuş gibi du 

iye tiı;aretha.ne farzetmı', frnı anlamıyoruz fakat, Cep zı h kk 'lıni ' İ ·ı· 1 · yu 1 e tınt ye ırme 1 yagsız u ;ıı ... llıı;;;;;;~;:..,.;..:;; daklarını şapırdattı. Sonra etra- Resimli "Ay" mecmuası, , . . . • . . - a ı ven yor. ngı ız enn bastı pirzolayı ateste kızartıp • 
, azanç V'Ell',..;_•i istcmı·,, rhlısı ısmı verılen bu "'emının b. s d d 1 t. t k·ı · · ' • -· . A I k f · . fında bulduğu şeyleri kucaklı- Ahmet Rıza Beyin ölümü mü-
• .. - , .• •• • . • " _ •1r . u an eve ı eş ı ıçın sıkmalı suyunu bebegın yıyece- ç ı tan ne esımız 
aptırılaıD plaklar: Milli şar- buyuk harp kabılıyetı oldııgu şımdıden program hazırladık- kl . k al k yarak müstakbel oğlunu kucak- nasebetile, Mayıs nüshasını hi.ir 

,rımız. Gi.idqlen yol aa mil- söyleniyor. Her halde Fransız- larr anlaşılıyor Gazeteleri di- enne :rış~ı:1: ~ _veya daz_ ı- Son senelerde işleri iyi gitmi lamış gibi seviniyor, bu sevinç- riyet mücahitlerinin hatırasını 
ıusikimizi derleyip toplıya- lar, bu gemilerin Baltık denizi- yor ki· "Mısırl~lar Mısırın Mı- zarmbış ke me ıçınkı 1ınce t.ogra- yen bir müessesede katiplikle le kendinden geçiyordu. tebcile hasretmiştir. Bu nüsha· 
' hfilt. 1 ki . ' yıp u ızarmış sı ı an e ın su- F k M h b lı h"l d Ah R 'lek ve .. Haf.l<ı kendi ruhu- ~e 

1 
. !m o aca arını ve sırlılara ait olduğunu söylüyor- yu ile ıslatıp yedirmeli. Et seb- çalışan bir zat anlattı: a at e o u tat u ya- a met ıza Beyin ve Sultan 

terennümleriRe ısındırmak, 
1 
e.ıı~ta~ a. Fraı:ıs~z ask7r- !ar, ayni mantıkla Sudanlılar ze hububat unlarile kayn~trlıp - Oturduğumuz odanın için- ya dalarken kahveci İbro'nun Hamit devrinde Avrupada Meş

'l, Acem, Bizans nağmeleri- e:.ının enızd. 1tarı~~l~ . na~lıne da Sudan'ın Sudanlılara ait ol- su~u içirilmeli Tuzsuz balık e- de bir koku pe"'.İa oldu .. Göniil vahşi, korkunç sesi kulağına rutiyet inkılabını hazırlayan mü 
tesiı-lerimlen koruyabilmek. mumaneat e ı ecegını ıddıa e- dug-unu iddia edebilirler İşte . k . · 1. bulandıracak, insanın içine tik- g~ldi. Kahveci söylerken sanki nevverlerin hayatı vardır. Ayrı· 

d k b k b·ı · . ..,, tı tavu etı verme ı. - k ı ki d k 
ı '.san şu iki anlayı• ve gı.dı« ere • u a 1 ınşaatı endışe Sudan'ı Mısırdan ayırmak için ' D C 1 z k. sinti verecek bir koku ..• Fakat agzı u a arına varıyor u: ca, büyük hürriyet şairi Namı • • ·ı !Akk' k d. r ema e 1 M h M h F ·ındaki farkı görünce: 1 e te a 1 etme te ırler. takip edilen programın ana · hiç kimse bu berbat kokunun - e o, e o. .. atka el- Kemal'in hayatı ve tanınmış 

ayret ediyor ve kendi ken- Filhakika harbin ferdasında hattı budur. imzalanan ticaret muahedesin- nerden geldiğini bilmiyor. den gidiyor. · · muharrilerimizin onun hakkın-
devletlerin nihayetsiz deniz * * * de bir tarziye daha vardır. Rus Dün öğle ü~ri, kaatların üs- ıı•t•••••••••••••••ı•ı•••••• daki mutaleaları neşredilmiştir. ·te soruyor: 

·- Böyle mi operet, opera ar 
· ~ri yetiştirmeği düşünüyo-

1 b' . 
! ır operetı yapr.ıağı düşü-

ı Muhiddin Beyin kulakları 

* * * 
Bir ta:ıhih farkı 

ljtçüler toplanmışlar ve .. 
1 i ahır yapmağa kendileri İ

l( mkin bulunmadı~ma karar 
f 

kuvvetlerine sahip oldukları bir Rusya, nihayet İngiltere ile ticaret mümessilinin diploma- tüne eğilmiş, tedahüle kalan Bir başkası: 
zamanda Almanyaya tahııis e- bir ticaret muahedesi imzaladı. tik salahiyeti haiz olduğu, bi- iki aylık maaşımı nasıl kopara- - Hayır, ayakyolunda tıka-

vermişler. 
Gazetede bu havadisi serlev

hasını okurken: 
- Haya!. 
Gibi okudum da tuhafıma git 

ti. Her halde: 
- Hayal! •. 
Olacak. Bir taıhih farkı. , 

Konsörvatör hükumetin 1927 naenaleyh meskeninin polisin bilirim diye düşünüyordum. nıklık varl Mütaleasında bulun-
senesindeki telaşlı hareketi le tecavüzünden masun kalacağı Bir arkadaş odaya girdi: du. 
inkıtaa uğrayan münasebatın kabul ediliyor. Hatırlardadır - Pöf ... dedi, bu ne koku Nihayet bana sordular: 
siyasi cephesinden sonra şimdi ki 1927 de İngiliz polisleri Ar- böyle. . - Acaba ne kokusudur? 
de ticari cephesi tamir edil- kos şirketinin yazıhanelerini -Bilınem derneğe kalmadan Güldüm: 
miş oluyor. Siyasi cephenin kırıp açmışlardı. Şimdi imzala- öteki odalarda çalışanlar birer - Hala anlıyamadınız mı? 
tamirine taraftar olmakla yeni nan mukavele ile böyle bir ha- iki~~-- düştüler ve söz bir ande Koku yabancı değil.. Bizim ken 
İng.iliz hükumeti, eski İngiliz reketin tekerrürüne meydan hı- kokunun mahiyetine intikal et- di J·-,knmuz .. Açlıktan nefesi-
hükilmetinin yaptıkları için tar- rakılmamaktadır. ti. Birisi: r. .ıyor yahuJ.. 

"° • ıiye vermi~ demektir. Şimdi A. Ş. - Fare ölüsü olacakl Kulak Misafiri 

Zayi 
Cuma günü köprüden l0.15 

de Adalar ve Pendiğe hareket 
eden vapurda kahve rengi bir 
çanta içinde Zeiss !kon markalı 
9 X 12 körüklü bir fotograf nıa
kinesi kaybolmuştur. Bulanın 
10 lira mükafat mukabilinde 
idarehanemize teslimi rica olu· 
nur. 
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be 
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le 
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"Aık hakimdir., filminden r Üç nikAh IMelıt'lc I 
Nansi Karol ve Çarl Roers (Sesli) 
Bu mevsim başında (Elham- ııarkıları vardır. Hatırlatmak 

ta) da gösterilip çok rağbet gö- için söyliyelim ki, filmin mev
ren bu fılrn bu hafta Melek'te zuu İrlindalı bir katolik ailenin 
&eçiriliyor. Aradan epey zaman kıu ile bir yahudt gencinin se
geçtiği içni evvelce bu filmi gö- vi§ip evlenmeleri ve bu izdiva
renıerin bir daha görmek iste- cm iki ailede naaıl tellkki edil
llı.eleri muhtemeldir. Bu filmde diğidir. Film heyeti umumiyesi 
gUzel Nansi Karolun çok güzel le çok güzeldir. 

Fransa hUkQmeti Rus vazu sikiyi mezcetmeğe çalıştım. Bu 
~ah·1esi Eeiııenıtelnin Franaada filmde bir kadın plyano çalıyor 
ıkametlne mllsaade etmemeğe ve çaldığı parçalar bir çok man-
karar verıniftlr. zaralar ilham ediyor. 

Bu meşhur Rus ırinemaoıaı - Bu filmde bu manzaralan 
~ransada çovirmeğe başladığı göstermeğe musiki bir vesile 
:Roınancea,, ismindeki filmi he mahiyetinde kalmıyor mu? 

ntiz ikmal etmemiştir. - Hayır bu rnanzaralann 
Eeiııenştein bukarar karııısın imtizacından bambaşka bir mu

da başka ve daha ziyade miııa- hit meydana gelmektedir. 
firperver memleketlere hicret Sonra Eeisenştein ayafa kal 
etrnefe mecbur olacaktır. . karak ilAve etti. 

Eeisenııtein çok sevimli ve - Allaha :ısmarladık. Eğer 
!:tiler yUzlil bir adamdır. San'a- mesele hallolursa kalırnn. Lo
tine bUyUk blr atk ile merbut zana müteveccihen trene binece 
Olan bu adamla göriişen bir ğim. Söz aramızda ben dişleri 
{;':ansız gazetecisi mülakatını arasında bir hançer tutan bir 
Şöyle anlatıyor: Bolşeviğe benziyor muyum? 

- Beni istemiyorlar. Tabif Hayır değil mi? 
ben de gideceğim. Burada kal- • • • 
llıaına neden mUııaade etmedik- . 
lennı anlıyaımyorum. Adolphe MenJou .Fr~nsad~ 

- Nereye gideceksiniz? (Mon gos~e de p~re) ısrnındekı 
- İıviçreye. Oradan da Al- filmini blt~nnlş ve New-Yorka 

llı.anyaya. Bu iki memlekette avd~t e~mı§t'lr. Menjou Fransa
konferanıılar vereceğim. Sonra dakı sıneınacılı~ ~ayatmdan 
da belki Amerikaya giderim. pek memnun değildir. 
ll:ııaııen Amerikada film çevir- Avrupa stildyolarmda tetki!a 
Ilı.ek için bir kaç defa davet e- tı nakıs bulmaktadır. 
dilrn!ştlm Menjou Avrupa halkmı A-

- F~ya tekrar gelecek merlkalılardan daha milııkillpe-
llı.isinb? sent bulmaktadır. 

. - Ne yapmıya geleyim? Be- * * * 
iti işlmi bıraktırarak buradan a- The Stom ismindeki filmde 
tıyorlar. Başladığnn filml bir başlıca rolü Laura la P!ante 
arkadaıırna b!rakıyorum. almııııtr. Bu filmde vak'a Alas-

-Romance filmi hakkında kada cereyan etmektedir. Wil
bazı ınalfunat vereblllr miainlz? liam Boyd da bu filmde oyna

- Bu filmde manzara ile mu- maktadır. 

"Aşk na/!melerl.: fllmindtn 

Aşk nağmeleri l~l~ı@, 
Korin Grifit (Sesli) 

Bu film kısmen sesli ve muzı ı şup avukat Nicalas'nm işe ınü
kalı kısmen de sözlüdür. Bilhas dahale ve kızı müdafaa etmesi
sa sözlü olan ikinci kısım daha 1 ni rica ediyor. Avukat genç kı-
enteresandır. zı mahkemede müdafaa eder-

Mevzu §Udur: ken ona aşık oluyor ve bu hali 
Bir genç kız Viyanada bir müşahede eden nişanlısı nişa

barda çalışırken orada sevdiği m bozuyor. Eser bir Amerikan 
birini bar sahibi kıskançlıkla filmidir. 
öldürüyor, kız da bar sahibine --.. ·...---
ram olmamak için oradan çıkı- 1 Paramount müessesesi cenu
yor ve küçük bir kasabada bir bi memleketler için (Beusa da
mcyhaneye hizmetçi oluyor. 1 vası) isminde bir film imal ede
Kasaba halkı genç kızı pek se- 1 cektir.Bu filmin İspanyolca kıs
viyorlar bu meyanda Sebfi is- 1 mını Antonyo Morreno ve Bar
minde garip bir aktör kıza tu- ry Northon oynıyacaklardır. 
tu~uyor. _Lakin kız • Nicalos is-\ Barry Northon üç se_ne evvel 
mınde hır avuk~ta aşık oluyor.

1 
Kaliforyaya gitmiş Ispanyol 

Bu avukatın nışanlısı vardır. boksörü idi. Sonradan sinemaya 
Bir gün bu genç kız bu avuka-\ haves etmiştir. 
tın da geleceğini bildiği bir mü j 
samerede şık ve güzel görün- • • • 
mek için dükklinın kasasından j Lupe Velez, İngilizce meş
para alıp rop satın alıyor. Bu iş hur tiyatro piyeslerinden "Eas
meydana çıkınca kızı tevkif etli. tis West,, i setıli olarak sinema-ı 
yorlar, aktör Sebfi hemen ko va alacaktrr. 

"Sevda Taza/ı., fl/111inden "Üç nlk4h. filminden 

Küçük sinema haberleri: 1 Haftada bir slJz ıı Küçük ıinema haberleri 

Joseph M. Schenk AY:r?P~ y. 1 ül h a:Şen dul» un methur bes;e-
dan Amerikaya avdet etmı;ıtır. an lŞ fil a aza klrı Franz Lehar Elotree de 
Kendisi Londrada 8 milyon do- Ötedenberi İstanbul sinema- yapılacak olan ve Viyana haya-
lar sarfedilerek 4 bin ki~ilıi.k bir lan garip bir düşünce mahsulü trna ait sesli filmin bestelemek 
sesli sinema salonu inp edile- olarak mevsim sonlarına zayif le meıguldilr. Fransızca, İngi-
ceğini haber vermektedir. filmler bırakırlar. Yalnız zanne lizce ve Almancaya tercüme e-

• • ,.. derim geçen yahut evvelki IClle dilccektir. 
Majik bunun aksine o!arak Uç 

Geçen Kanunusani ayından dört tane kuvvetli filmini mev- "I kiea your bitte hand, Ma
Anven ahalisi mühim bir sine- simin sonuna saklamıştı. Vakıa dam,, ı yapan Robert Land sah
ma ~ht~lafma ş~t oıı::ı~ı~ardır. zavahire bakarsak seyirciler ha neye vazedecektir. 
. Sındık~~a dahıl .müzistyen~e valar iyileşip yaz yaklaşınca si- * • * 

nn talebı üzerine sınema aahıp nemaya pek rağbet etmezler. " . . , . . . . . 
leri serbest milzisiyenleri alma Bunu göriip te artık sinema Bır an ı~, ıs~lı ~ı~ın 
ğa karar vermişler ve neticede mevsimi geçti, kuvvetli filme >:ıldızı İta ,Rina Pan~ gıı;ı;ruıı
mühim kargaşalık ve miinaka- ı hacet yoktur demek doğru de-ı tır. Bu 118!1 a~Ar Berın:ıde G~ 
<:alar olmu.,tur ıı.;ldi Ç kil h b b"l 1 geutoni., ısmınde b{r fılm çevı-w w • 6 , r. şn ava se e ı e s ne . ti 

Nihayet sesli film meseleyi mıwya gitmemek yalnız yazın mıo r. 
halletmiştir. Fakat orada ahali değil kışın da vaki olur. Çok fe
f\~manca ve Fransızca konuoup na havalarda salonlar bomboş 
ı~re ay~ıldıklar~dan.yalnız İn kalır, halbuki 0 zamanlar ıine
gıli~ce fılmler gostenlebilmek- manm mevsim ortalarıdır. Hele 
tedir. nisan ve mayis aylarında bizde 

siema mevsiminin başı olan ey
lQl ve teşrini evvelden daha se
rindir. Binaenaleyh mevsim so
nunda halkın biru gelm~ııiniter 
viç eder gibi zayıf filmler a-eçl
recek yere onlan ister istemez 
çekecek kuvvetli filmler koy
mak daha mantıktdir. 

La Teudresse isimli filmde 
başlıca rolU olan Mauyefferson 
Cohu bu filmin çevrilmesi esna 
amda oldukça mUşkiilAta ma
ruz kalmış, bir giln zar 
fmda beş defa heyecanla ağla-

; mıştır. 

Göz yaıılannı nasıl akıtrnağa 
muvaffak olduğunu soran biri
ne Mme Jeffeno şu cevabı: ver
miştir: 

"Bu çok kolay, filmi çevirme 
den on dakika evvel oturup be
nim ve sevdiklerimin başına ge 
lebilecek felaketleri diişilnii
rüm. Bu beni kafi derecede ağ
latır.,, 

ı Demekki artistler hakikı göz 
yaşları da döküvorlann1s 

• * • 
Hepiınizin perde üzerinde 

zevkle seyrettiğiıniz Billl Dov 
kaç yqındadır bilir misiniz? 
Tam 41. 

ıı 
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Şen ve Şatır Lora hazan dram 1 likler yapar ve bu _hal o e~de ~ 

ve ekseri komedi oynar ve bu lunan Sılos Harnngton ısını. 
kadının hususiyeti daha ziyade deki hakimin sinirine dokumt 
komedidir. d ı J k k ·1 

S d T - fil · d k Kız ora an çırı çıp a aç,r ev a uzagı mı e ço . . . 
entrikalı ve tuhaf bir komedi- eVlne geldığı zaman eşyasm_ 
dir. Lora la Plant çok şirin ve sokağa atıldığını görür. Tam 
şendir. sırada geçen bir otomobilde l· 

Filmin mevzuu: genç Eviini arabasına alır ve 
Evlin ismindeki genç kız is- vine götürerek müstakbel z 

tidatsızlığı sebebileı çalıştığı cesi olarak ailesine takdim 
tiyatrodan çıkarı_lı~. Ev sahibi- der, fakat çocuğun amcası 
ne.borcu _ol~uğu_ıçın kapı ~ışan los Harringtondur. İşe mü 
edılmek ıhtlmalı olan Evlin ar naat etmek isterse de muvaff 
kadaşlanndan bir kız tarafın- olamaz. 
dan Emory isminde bir zanpa- . • 
ranm evine götürüliir, orada Film Amenkan Üniverı 
sarhoş olan Evlin türlü kepaze , fabrikası mamulatmdandır. 

Aşk hakimdir (Opera'~a) • 

Mary Pıckf ord, Ghorles Rogers 
Ekranın bu ilci sevimli artis- lenin mümanaatine rağmen fi 

tinin bir filmde bulunması o fil lenirler. = 
min muvaffak olması için kUi- Film bir Amerikan eserid~ 
dir. ı 
"Aşk hakimdir., filmi esasen Lükıenburg kapandı 1 

sessiz olarak yapılmış, sonra- Uzun zamandanberi İstan· 
dan ,?na b~zı plak!ar .u~durula- lun ekranlarından birini teşf 
rak sononze,, edil~ştır. 1 eden Beyoı.lundakiLüksenbuc 

L Aki b · f lm sasen 6 • a n u sessı~" 1 e sineması yeni inşa edilecek ol_ 
o kadar hoşt~r ki sonor ,ı kıs: "Glorya,, ismindeki salona 
mm~. nazaı:ı dıkka~e almasak b~ hak edilmek ve dahilen yaı; 
le guzel bır eserdır. Kıymetli mak üzere dünden beri sedc 
artist Mary Pikford çok iıyi ve dilmiştir. 
pek sevimli Charles Rogers de ------
güzeldir. 

Filmin mevzuu: 

Miller isminde bir zengının 
bin bir çeşit satan büyük bir ma 
ğazasında çalışan Maggie is
mindeki satıcı kız yine o ma
ğazada Joe isminde bir gençle 
sevişiyor. Bu genç hüviyetini 
saklıyarak mağazada çalışan, 
ma~aza sahibinin oğludur. 

Bu sevişme üzerine iki genç 
evlenmeğe karar verirler ve ai-

"S..evda Tuzauı .. fl/mindtn 

Gloria Svanson ve Oven M 
ore Halivutta ''Wat a Wido• 
namında bir film çeviriyorl 
Bu film biter bitmez, Glo 
Svanson, Franz Leharın bir b 
tesi üzerine "Oueen Kelly .. ı 
mında bir film çevirecektir. 

* * * 
Free ve Easyyi İngilizce 

tercüme eden Buster Keat 
ayni filmi İspanyolcaya ten 
me etmekle meşguldür. 



· ri:konoml -? anayi kong·resinin kararları 
'.J 
~ r ~lillt tasarruf \TC İkltSat 
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cemi\ etine telJliğ edildi 
:' ~ 

'• 

nkara büyük sanayi kongre kuruştan muamele görmüştür. 
verdiği kararlar Milli ik- --o-

ve tasarruf cemiyetine teb Bir aylık muvaredat 
~ilmiştir. Bu~lar ik:ısat_ ve Geçen ay içinde Anadolu ve 
.ıne de arzed1lecektır. Eger Trakyadaıı şehrimize şu cins ve 
let buı:ılan k~bul ederse tat miktarda mal gelmiştir: 
.a geçılecektır. , . Arpa 134, Badem içi, 52, Buğ 
u meyanda İktısat :vekaletı day 6815, Ceviz 62, Ceviz içi 
ret odasında san_ap erbabı- 386, Çavdar 426, fasulya 348, 
•arı yarıya temsılı esasını fındık 31 fındık içi 11 merci
i ederse Odada yeniden in mek 19, ~ısır 1022, nu'hut 116, 
> yapılacaktır. susam 101 ton. 

--<>-- Bundan başka 42 sandık af-
Vehhi B. geldi yon 466 balye pamuk 467 balye 

nkara sanayi kongresine tiftik, 279 balye pamuk 101 bin 
tk eden Oda katibi umumi- av derisi g~lmiştir. 
~hbi Bey dün avdet etmiş- -o--

Afyon maden suları 
-o-

yeni mahsulümüz 

"Milliyet" in eğlenceleri 
, ...................... !. 

~eyriselain 12 456789--~ 

Buır;üokü yeni 
bilmecemiz 

SOLDAN SAGA: 

1 - ilerinin aksi (4).Dallı nebat(4) 

2 - Çiğne (2). Şöhret (3).Nida (2) 

3 - Uskur (4). Budala (4)-

5 - Zaman (2). Nida (2). 

7 - Çabuklaıbrma (5)-

8 - Avuç (3). izbe (3). 

9 - Yüze takılan şey (5). 

Dünkü biltr ecemizln 
halledilmi• cekli 

YUKARDAN AŞA(;!: 
1 - Geçilecek yer (5). Genişin zid-

dı (3). 
2 - Cefa (3). 
3 - Noluanm: (3). 
4 - Azap yapmak (7). 
5 - Duman (3). 
6 • Kilit açan şey (7)-
7 - Beraberlik ifl\de eden (3)-
8 - VabJi bii' hayvan (3). 
9. Kumda bulunan taf (5). Hasta 

lığa karşı ••rom (3). 

---'.\lcıker. Accnt•sı; Galat• köp;~ 
bc2sınd•, Beyoğlu 2.162 Şuho 
aentcsıı :'.Jahmudlye J lanı ılımdı 
lsıwbul 740 

TRlBZG~ BiHi~~i POSTU! 
(lZl\.IIR) vapuru 5 Mayıs 

Pazartesi 1 % de Galata rıhtı
mından hareketle lnebolu,::~m
sun, Giresun, Trabzon, Riıe 

ye gidecek ve Siirmene, Tra
bz. n, Tirebolu Giresun, Ordu, 
t'nye, Samsun, lnebolu, Zon
guldağa ııP;rayarak gelecektir. 

1 larcket J!:İİni.i yiik kabul 
olunmaz. 

j den suları membaında yeniden 5i :: 

ANTALYA postası 
(ANAFARTA) npuru 4 :llayıs 

?azar 1 O da Galata rıhtımındana 
hareketle lzm!r K ıilli!k Bodrum 

Rados Fethiye Fin .b Antalyaya 
gidecek n dönilşte mezkOr 
iskelelerle birlikte Dalyan \1ar 
mııris Sakız Çanakkale Geli
bolu'ya uğrayarak gelecektir. 

• 
INEMALA ,.. ~ 

' i 

IYEN~ITEN DE G~ZEL 

-

muazzam ~ahescrin dehak:lr münıcssilesi 

dünyanın en dilber, en şayanı pcresti7 kadını 

BILLI DOV 

ASBi Si NEMA Y 1 
her seansta hıncahınç ~ 
!olduran bütün seyir
i(eri heyecan ve nıerak 

içinde bırakmaktadır. , 

BILLll 

DOVE 

MERi PIKFORD ve ŞARL ROJERS 

OPERA Sinemasının 
ıösttrmekte olduğu Jladoludan gelen son ma

ta nazaran cenup vilayet
de on beş güne kadar yeni 

Hilaliahmer cemiyeti tara IJ::::~:;::;:::::::::::: :::::: :::;;:::~ ~:::;::: :::::::::: :::::::::::::::::::il 
fından idare edilen Afyon ma- 5! ANADOLU !S 
inşaat yapılmış, istihsal artırıl- 55 SS 11-----------

mıştır. f d d 55 SiGORTA ŞIRKETI E~ Buzeaad1 paslaıı AŞK HAKiMDiR ı 

1 
rnlün hasadı yapılacaktır. 
unun için borsada geçen se 
n kalan her nevi mal üze -

1 :n istokun tesbitine başlan 

Geçen sene zar ın a ma en :: :: 
suyu membaında 143 bin 933 şi :: :: (GELiBOLU) vapuru 3 :'liayıs 

·- •• cumartesi 17 de idare rıh-
muazzam sesli filminde bUtün ••yircilerin tıkdirkAr alkı~lannı celbetmektedlr 
llAveten; METROTON SESLi ve SÖZLÜ DtlNYA HAVADiSLERi 
Bunlar meyanında bütün dünya ma:buatınm uzun müddetle 

şe doldurulmuştur. :: Türkiye jq Bankası tarafından te .. kll edllmlttlr :: 
v v •• tımından hareketle Gelibolu 

--O- l:5 Yangın - Hayat - Naklly• - Kaza • Otomobil • mes'ullyetl :: 
Kam blgo borsası ~E maliye Slır;ortaıarını kabul eder. i§ Lapseki Çanakkale lmroz Bn1.ca 

1 5 930 •• Ad • tı ı v k r b •·t 11 ı •• adaya gidecek ve Çanakkale 

ır. 

-0--
mevzuu bahsettiği Filistindekl meşhur 
AÖLAMA DUVARI görülecektir. 

ı Kambiyo fiatleri 
_ _ :: res: ~ ne ı a ı an "' an u ;: 

:: Telefon: Jstanbul - 5JI Telgraf: imtiyaz :: LApsekl Geliboluya uğrayarak 

Bugün Deyu~IDD'~a MULEN RUJ Salonunda --ı' 
San'aık~r Na şit Bey ve Türklycnin bütün •üyilL TemsiOer 

1 
' i ün borsada İngiliz llrasl ü

ı den ilk muamele 1031,5 ku 
olmuş bir aralık 1032 ku

• . kadar yükseldikten sonra 
, ' 5 kuruşta kapanmıştır. 
~ tın 904 kuruştan, Liret 8,99 
1 
~· 

' Poliste -

<.EKLf.R 
l.ondra J031 56,llO 

paris 12 oı 00 

Cin ey re s 4300 

BükTC$ ;9 29 00 

Brük -;el ,J..;roo 

Bcrlın 1 ı.;.so 

1' cryork 
Atin:t 

Roma 

0,47 17,00 
J6 J5.0) 

o~ 9900 

Anıe~terdam lJI 17,00 

Sofya 65 ı l 00 

prak 15 IJl,00 

ij ! 
ı. ' 1 

' Pek. ieci bir kaza 
lşsiz bir 

kalarak 
amele tramvay altında 
feci bir surette öldü 

1 · ün Eminönünde Bebeğe git Bunlardan birinin komisyon 
te olan vatman Süleym.-ın'- cu Ekrem, diğerinin Vakıfha
aresindeki tramvay Orta nında memur İbrahim Etem, il
le Çifte saraylar önüne gel- <;üncüsünün de Mustafa B. ler 
zaman tramvaydan atlıyan olduğu tespit edilmiştir. 
arabanın altında kalarak e-
iş ve ölmüştür. Yapılan tah 

'1eticesinde bunun Mıısta 
. 1 c bir fakir olduğu ve 
,' Lkôycle bir tütün deposunda 

temek üzere gittiği depo-
önünde atladığı zaman 

ıvay altında kalarak öldüğü 
sılmıştır. 

-<>-

Spor 

Bugünkü maçlar 

Vefa - Beykoz - Is. 
Spor - Galatasaray 

İntihara teşebbüs Bugün Taksim stadyomunda 
yapılacak lik maçları şunlardır: 

1 atihte Kayyum sokağında 
: bir hanım intihara teşeb

, etmiştir. 23 yaşında ve kim 
ı olan Kadriye hanım ismin 

; . bu kadın meçhul bir sebep 
' , , dolayı tentürdiyot içmiş, 

ekinisa hastahanesine yatı 
ıştır. 

.1 
--o-

Dünkü sirkatler 

~ - Aynalıçeşmede Kiremit 
ğında oturan Sakine Hanı

• 1 evine hırsız giı miş ve bazı 
çalarak kaçmı~nr. 

'.- Asmalımescit caddesin
ı . turan M. Polun altın saati
! iıran Abdurrahman yaka
ı 1 uştır. 

- Sabıkalılardan Cemal 
1 . ıkpaşada oturan Hatc;e Ha
,: n 9 lirasını alıp savuşurken 
~ •ılanmıştır. 
1 ·-Beşiktaşlı tüccardan Ba
. . ewne götürmek il.ıre ha
l 

1 Mehmede 50 okka sabun 
• ·m etmiş, yolda bir adam 
' : metle yaklaşarak bu sabu

ı olandırıp kaçmıştır. 
' --o-

1 ~ 

3ekçiye dayak atan 
sarhotlar 

dvelki gece Tepebaşında 
, ,ıpalas oteli önünde büyük 
I· irbede olmuştur_ Mahalle 

.isi gece devriye gezmekte 
ı· .ğu sırada üç kişinin yıkıla
' izerine geldiklerini görmüş 
ı Jrında münazaa başlamış ve 

ç kişi bekçi Derviş ağayı 
J akıllı dövmüşler, bir az 

• a polisler gelmişlerdir. 

akat bu adamlar memurla
) dövmeğe kalkışmışlarsada 
urlar her üçüncü de der-

f ~ muvaffak olmuş ve Bey
ıj , merkezine getirmişlerdir. 

Vefa - Beykoz, birinci ve i
kinci takımlar. 

Galatasaray - İstanbulspor 
birinci ve ikinci takımlar. 

Beykoz muhacimlerinin ge
çen hafta Fenerbahçe müdafaa 
sı karşısında üç gol yapmak su 
retile gösterdikleri muvaffakı
yet, bugünkü Vefa - Beykoz 
maçının hayli hararetli olacağı 
nı göstermektedir. 

Galatasaray - İstanbulspor 
maçına gelince, Galatasarayı 

Fenerbahçe ile yaptığı son maç 
tan beri sahada görmedik. 

Yalnız Viyana muhtelitinin 
2-1 mağlubiyetile neticelenen 
son maçta, İstanbul muhteliti
ne dahil beş Galatasaray oyun
cusu çok güzel oynamışlar ve 
kendilerinden beklenen vazifeyi 
yapmışlardır_ Bu hal gösteriyor 
ki Galatasaray takımı bir iki ay 
evvelinden çok daha iyi bir va
ziyettedir. 

İııtanbulsporu ise en son, 23 
Nisanda Fencrbahçe ile yaptığı 
hususi bir maçta görmüştük. 
Bu genç takım o maçta bu sene 
nin İstanbul şampiyonu olmak 
üzere bulunan Fenerbahçeye 
ancak 1-2 mağlfip olmuştu. 

Bütün bunlar bugünkü Gala
tasaray - İstanbulspor maçı
nın güzel ve heyecanlı olacağı
na bir işarettir. 

Güreş müsabakaları 

Güreş Federuyonundan: 
Üç haftadan beri devam eden 

güreş müsabakalarının dömi fi
nali 2/5/930 Cuma günü saat 
14 te C. H. F. Beyoğlu merke
zindeki idman salonunda yapı
lacaktır. Evvelce neşredilmiş o 
lan tamimlerin ahkamı bakidir. 
Tartıya devam edilecektir. 

:: --
•
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Devlet Demiryolları 
idaresi ilanatı 

Kayseri - Sivas hattının %9-603 kilometreleri arasında Kara 
özü - Bedirli ve Sivas istasyonlarında yapılacak mebani ve tesi
satı sabite, kapalı zarfla münaıkasy konmuştur. 

Münakasa 19. V. 930 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Dev 
Jet Demiry-0lları İdaresinde yapılacaktır . 

Münakasaya i~tirak edeceklerin teklif mektuplarını v~ mu
vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar komısyon 
katipliğine vermeleri Iazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 50 lira mukabilinde Anka
rada, Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden tedarik edebilirler. 

* * * Berveçhizir malzeme kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 19 Mayis Pazaııtesi gilni.i saat 15,30 da Ankarada 
Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
vakkat teminatlarını ayni günde saat 15 şe kadar münakasa 
katipliğine vermeleri 15zımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Anka
rada, muhasebat dairesinden, lstarı.bulda Haydarpaşa veznesin
den tedarik edebilirler. 

Kaol, zımpara kağıdı, toz boya verni.k, gomaika·nef<t ve bezir 
yağı ve daha mufassal maJCımat için münakasa şartnamesine 
müracaat olunmalıdır. 

* * • 
Beş ton kalay kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 26 Mayıs 1930 Pazartesi günü saat 15 te Ankara

da Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin tekl if mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarını ayni günde' saat 14,30 a kadar Münakasa 
katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde An
karada Maliye ve muhasebe dairesinden Istanbulda Haydarpa
şa vczne~inden tedarik edebilirler. 

* * * 
A~ada ~·azılı malr.eme pazarlıkla sat:n alrnacağıııdan taliplerin 

5-5-930 pazartesi gıinü saat 9 dan 11,S a kadar isbati vücut et· 
melcrl n !iat vermeleri il~n olunur. 

200 Kg. Amonyak 
5100 ., Tuzruhu 

2 adet A ı arlı biiyük amerikan rende tığı 

21 O ,, ,\tuh telif çelik bllya 
2 ,, Pcrgcr takımı (biiyük) 
5 ,, Caz dişi pafta lokması (muhtelif) 
8 ., Otomobil hbtiği iı; ve dış 

2000 ,, l.lakır nınyantlı rondela 36X52 
6 ,, l<:lekririk torna vidası ve muhtelif Per 

350 ,, Tc•v kif musluğu muhtelif pus 
100 ,, (;aıv:ınlze gaz bonısu iç tapası 
40 m l~i helezoni telll lastik bom 

3000 Kg. Yuvarlak İs\·eç demiri (muhtelif) 
40 adet Pirinç levha (numune) 
51 ., Su ve yangın musluğu 

150 Kg. Çinko üstübeç (şabari marka) 
856,500 ., Demir tel 2 m/m 

4 kalem !stilo mürekkebi, kalem ucu, renkli lıAğıt, ~p defteri 
J top J\Iilimetrelik kiat 
3 tüp .\laklne mürekkebi 

ı 50 adet Dosya Ağralı 

ı 5000 ,, Kcstntr kopyA kAadı 

32 ,, l\lakine IAstlği 

40 ., Adler ve konıinantal makine kAadı 

2 ,, Kurşun pen>i lokma hAkki 
Saat 11,5 dan sonra fiat kabul edilmez. Malzemenin muhte

viyatını havi cetveller cumartesi pazar günleri mubayaa kısmına 

müracaatla talep edilip işbu cetveller lmlA edilmiş olarak pazarlık 

günü teslim oluna<.:aktır. Yerli olacak aksam için i,tlrak edecek 
talipkrin. numunelerini beraber getırmeleri, numuuesiz vuku bula
cak tek lifıtın kabul edllmeyece!l cetvel alan taliplere tekrar lbte 
• Wı:n.tt .. . • 

Kiralık dükkan 
YaloYada Tütüncü, gazete

ci, tubafiyc ve a'ctariyc 
dükkanının ;cneliğ! ( ı 75 
Yüz yctmi.ş beş) ve Bost:ıncı 
bkelcsiııdcki dlikkanın sene
liği ( 84 Seksen dört) lirada 
talipleri uhdesindedir. 

Fazlasile kira!a'llağa talip 
olanların 4 ı\lnyıs 930 tari
hinde saat J 6 da Leva1.ım 

ınüdürlüğ[ın~ gelmeleri. 

--~~~~111!1!!1!1!11!1!1• 
SOÇETA ITALYANA 
Dl SERVIST MARITTIMI 
ITALYA va-

puru 5 :\la y ıs 
Pazartesi glinü 
sabah tam 9 
da ( Sitınar 
Soria Ekspres) 

olarak ( doğru Beyrut Trablus 
ye Larnaka ) ya gidecektir 

AFRODIT vapuru 7 Mayıs 

Çar~anıba (Burgu<, Varna, Kös
tencc, Sulina, Kalas ve lhrııile) 
ye gidecektir. 

A LB-.\NIA vapuru 8 Mayıs 

Perşembe (."lapoli, :\larsilya ve 
Cenova) ya gidecektir. 

Tafslllt için Gıılatada merku 
rıhum hanında umumi acAnte
slne mllracoat . Tel: Beyo~lu 

77 1 - 772 ve ya Beyoğlundı 

Perapalas altında Nstta Nasyo
nal Tlirldş turi>t acenaiye. 
Telefon Beyoğlu 3599 ve yal 
Tohtlıyan kar~mnda beynelmile 
yataklı vagun lcumpanı asıua . 
Tel: Beyoğlu 2330 ve yahut 
lstanbulda l~minöntlnde lzmlr 
sokağında 8 '.'lumarada acente 
vekiline müracaat. 

Tel. l~tanbul 7 79 

1 SADIKZADE BlRADERLl':R 
VAPURLAR! 

KARA DENlZ MUNTA
ZAM VE LÜKS POSTASI 

Sadıkzade 
PAZAR vapuru 

4 Mayıs 
&hl aqamı Sirk.el nlıtı

•t•d•• lıareketl• (Zonıuldalr, 
lııebolu, Sam•ua, Onye, Ordu, 
Glreson, Görele, Vakfıkebir, 

Pulathane, Trabzon, Sflrmeoe 
ve Rize l•k•l•lerlne azl•ıt ve 

komık mukll!ltlerhıin işılrakile U Ul 

Gündüz 16 dı 1 Gece 22 de 

. akli~li F )Y.~ ~ :erde lar~!!~ı f~:~~ 3 '!!!~~ati 
',;: ,iı Bey ( KARAGÖZ ) rolilntl ıem•ll edecektir. 

'

0 ,!.irc Sabriye Hınım hrolmdın yeni şarkılar ve sololar 
m Dııhu liyc :>O. mevki 60, 75 localar 200, 300 kuruııur 
i.lıa--ıın--• Meşrubat mecburi değildir 

Ünümüzdeki 5 Mayii 1930 Pazartesi akş•m• 

ELHA!\1RA StNEMASI 
ELEM YOLCULARI 

muhteıcm seıli ve şarkılı filminin mOmcssilleri 

JORJ BANKROFT 
BETTi KOMPSı)N ve OLGA BAKL:\NOVA yı 1111 ................. aımakmdmimiilım•d•e•c"•k•ti•'ııım ................ ~ 

ÇİFTLiK Parkı 
Bu gün açıldı 

ALK MUSlKİ HEY'ETI saat üçten 

itibaren icrayi ahenk edecektir. 

Taksim bahçes 
Bugün hava müsalı olduğu takdirde 

Saat 11 • 13 arasında 

MATiNE KONSER 
ve 16 1-2 ı 9 1-2 arasında 

''ARYETE PROGRAMI İLE 

BÜYÜK 
Bugün 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
KORIN GRlFFIT in temstll 

AŞK 
NAt\MELERI 
ıemamile sesli sözlıi ve şarkılı 

filmi 

MA TiNE 

. Bugiiıı 
MELEK SlNEMASIND.\ 

ŞARL RO.JERS ve NAN~I l\,\ROI 

iin temsili senenin en parlak 
muvaffakiyetleriııJ gören 

ÜÇ NlKAıı 
SESLi VE ŞARKIJ .1 müstesna 

şaheser ıötterihne~tedir. 

lihcten; Pl~KIN'OF. BiR GEC~:, 
ANNA ÇANG Vt 11 \T'>C KUi\l.I 
namındaki Çin ırrisılcri tarıfınd• 

11gınni edilen bit perdelik opertt .. avdet edecektir. Buğüıı muılalı:ı ıeyrct;ncnlz llzım 

Tataııaı için Slrlrecld• M••j P.Tul~~ens/~r:~:~SININ 
adet hanı atlında aceatalıtınaa söstermckte ,,ıdugu 
111Uracaat. Telefon:latanbul 214 KONSTANS TAL:ll.\C ve OON 

ı ALVARDO nun ıem•lli 
Haftalık seri ve muntazam posta K 1 g K A N ç L ı K 
"ATTIKI,, ve "MIAOULIS,, fllınl ile ANTONIO MORF.:-<O 

LUks vapurlarlle ve ESTl<:L TAYLOR carafınd•ıı NEiL HAMiLT~N 
PİRE-ISKENDERIYE-PORTSAIT ıemıll olunan MACAR AŞKI her 
ilk pom Mıı·'"ın 13 üncü Sılı ıünil iki sesli film de pek pırlak mu· 
.aat 18 de Galıta nhumından hore- vaffald etleri ihraz etmektedir. 
ket edecektir. ..iiiiiıllıi-

Faıla tafsi!Aı için Galaıı'dı Mer- Saulılı kelepir vı gayeı luk• ,ı'ııı'ni ir1e etmekte nlın 

kez rıhtım hanında 4 numarada U - TENEZZ~B M~TÖHll < A J i K Sli\1,:\HSI:\ \ in umumi acantaluı Çelebtdl ve O 
St• fllopıd vapur ac•n ta lıjtın ı mil ra · ._.ü......_oo:ıtıı.ııuıa..milucuı--IJl.ım ___ ı;•iJ•i•n ;.'·----• 

'I'.ol . ..ı:o· .._&.uu..11-~ı.-~~~...ı..~H~ 

un temsili 

. · fı~DA T~ZAGI 



BUYÜK 

TlIYlHE PlllNG~S~ 
8, INCl TERTİP 4, uNCÜ KEŞİDE 

11 MA YIS1930 
Keşideler; Vilayet, Şehre
ıııanetı, Defterdarlık, iş, Zi
raat, ve Osınanlı Bankaları 
Mlırakıpları 're halk huzu-

rtında yapılır. 
Büyük ikramiye 

45.000 Liradır 
F-lcr keşidede çıkan 111ımara
lar tel(rar dolaba koııınaz 

Ban~ırma Mal Mo~orıoıon~en: 
20 bin lira bedel ile talibi uhdesinde olup haddi layik göriil

memesinden dolayı pazarlıkla terk olunan Manyas Gölü 20 Ma
yıs 930 tarihinde Salı günil Alafranga saat 18 te pazarlık sureti
le ihale edileceği Um olunur. 

Bursa'~a kaphca ve otel infası ba~kın~a 
münakasa ilanı 

Bursa Kaplıcaları T. A. Şirketinden: 
Bursa kapbcaları Türk Anonim Şirketi, Bursada miltesamf 

olduğu arazisi üzerine bir kaplıca ve bir otel binası inşaatını 
münakasaya vazetmiştir. Münakasaya iştirak etmek istiyenler, 
pl!nlarla, makta, cephe, ve sair tafsilat resimlerini ve mukave
lename ve şartname suretlerini şirketin İstanbulda Bahçekapı
sında Türk Ticaret ve Sanayi Bankasındaki merkezinden elli 
Türk Lirası mukabilinde tedarik edebilecektir. 

Mezkur münakasaya iııtirak arzusunda bulunacak talipler 
işbu evraka nazaran ihzar edecekleri teklifnameleri ile beraber 
atideki vesaiki Şirkete ibraz etmeğe mecburdurlar: 

A) Talibin kudreti maliyesinin tasdikini ve inşaatın o talibe 
tevdi halinde taayyiln edecek maktu bedeli taahhüdün yüzde o
nuna mukabil teminatı kat'iyyenin Banka tarafntdan ita edile
ceğinin temin ve tekidini havi olmak üzre şirketin kabul ede
ceği bir Banka tarafından teminat mektubu; 

B) Şimdiye kadar vücuda getirdiği ehemmiyetli inşaata ait 
'7 fotograflar ve sair izahat ve resimler. (Bu vesaikten: Şirket, ta-

lST ANBUL VlLıı.YETI 

1 
libin kabiliyeti fenniye ve ilmiyesine kesbi ittila edecektir.) 

i Talipler teklifnamelerini İstanbulda Bahçe Kapısında Türk DEFTERDARLIK ILli..NATI Ticaret ve Sanayi Bankasında (Bursa Kaplıcaları Türk Anonim 
.... •••a•••••••••••••••--••lllİİ Şirketi) ne 1930 senesi Haziranının Yedinci Cumartesi günü 

Kahtane seyir mahalli kiraya veriliyor 

saat on yediye kadar teslim edeceklerdir. 
Taliplerin teklif edeceği bedelin azlığı ihale için başlı başı

na bir sebebi tercih teşkil etmiyecek ve ihale hususunda şirket 
serbestisini muhafaza edecektir. 

Bursa Kaplıcaları Türk Anonim Şirketi, taliplerin bu bapta
ki mesai ve mesarifine karşı bir güna tazminat ve ücret itasına 
kat'iyyen mecbur tutulmiyacaktır. 

lstanbul ikinci Ticaret mahkeme 
sinden: 

• 1 

... i _. . 
. , 
' 
1 
1 

YEGANE ve MUSTESNA FIRSA T~i!l!JI 
A T L A S kundura ticarethanesi 

İstanbul' da Emin önünde 51 numaradaki l 
Şubemizin 

Mukaddema Zındankapıda Nalbuı 
tarda 369 numaralı halen Galatad' • e 
Karamustafa Paşa sokağında Demir· • 

Seddı• hasebı"le cibaşı Hanında 4 numaralı hırdavaı 

i 
j , , 
~ 

1 

1 1 u 

Mevcut bütlln ıyakkıplano tas!iyesine başladık. 

Hakiki f iatlarının nısfına satılıyor. 
Bir defa ziyaret kanaat kesbetmenlze ktfidir. 

Ertek lstarplnlerl 300 kuruştan ltlbare~ 
!Cadın ., 290 ,. ,, 

ocut ,, 120 ., ,, 
c :: :.: . : : : : =-~: ~ .: ~-:'.~=-~::: - - - ---"-

' i ı ticaretile müştegil Ali Bey zade Ha· -
san Beyin mahkemece 27 /4/930 t ~ 

· rihinde iflasına ve 28/Nisan 930 , 
rihinde iflasın açılmasına ve mahke· 
me aza müliizimi Celal Fuat Beyin i! 
!as memuru tayinine karar verilmiş- U
tir. 

1 - Müflisten alacak ve istihka~ 
iddia edenler işbu haklarını tarihi 
ilandan itibaren bir ay içinde mah· 

Gaz Benzin ve Yakunı1an1 nıOnakasası ~~;::!~!e~:ri i::re;~~~~:~~:~ 
1 Y ılrin asıl veya suretı musaddakaları-1' üksek Orman mektebi kektörlüğünden: nı tevdi etmeıerı. e-

• • 2 - Müflise borcu olanların dah 
Mektebimize mayıs 1930 nihayetine kadar muktazı 1800 kı-

1 
bir ay içinde kendilerini iflas idaresi 

lo ben.ıin 1650 kilo Gaz ve 150 kilo Vakumyağı kapalı zarf usu- ne bildirmeleri (hilafına hareket ce
lile müımkasaya konmuştur. Taliplerin şeraiti öğrenmek üzre .zai mea'uliy~~ müciptir). 
her gün münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 7 mayıs 930 3 - Muflıaın mallarını her ne su 

b ·· ·· f d 1 k b. d .. retle olursa olsun ellerinde bulundu 
Ç~.am a gunu saat o'? beşte De ter ar ı ınasm a muessesatı ranların o mallar il7crindeki haklar 
zıraıye mubayaat komısyonuna müracaatlan. m,hfuz kalmak prtile ken bir aı 

-ıenı·z latınalına koını·s1onun~au· :~~.d:!::ı;;~:~.~m~~~.~~i~:~:t:f rıyacakları gıbı makbul mazeretler 
1 bulunmadıkça rüçhanı haklarındaı 

1500 kilo Fasulya, 1500 kilo Sabun pazarlıkla ihalesi '3/5/930 mahru
4 

mMk'afıl~caHkları. B . . . 
. . . . . . - u ıs asan eyın san atını 

cumartesı saat lOda Dz.kuvvetlen ıhtıyacı ıçın yukarıda yazılı devam edip etmiyeceği tasfiyenıı 
iki kalem erzak ayrı, ayrı pazarlıkla ihale edileceğinden şartna- sureti cereyanı ve iflas idaresinin te 
mesini görmek isti yenlerin her gün ve vermek isti yenlerin iha- ~!i .. için alacaklıların 4 Ma~·s P~~ 
le günü ve saatinde Kasımpaşada deniz levaznn satınalına ko- gunu saat 14 te mahkemenın ıfla 

• .. 1 odasında hazır bulunmaları ve müfli 
mısyonuna muracaat an. sin müşterek borçlularile kefillerinu 

lınasra Bele~iJe riJasetin~en: ~; ~~~:~:~~~~~~il~~~~r~~ 
_ . . . • . sine tevfikan ve tebliğ makamına ka 

Sogukpunar memba toplama amelıyatının bınncı kısnn ın- im olmak üzre ilan olunur ;ıu 
şaatı hitam bulduğundan ikinci kısım inşaat için berveçhizir şe- -, <le 
raitle yapılacak inşaat kapalı zarf usulile münakasaya konul- (DERi ve BARSAK) 
muştur. T. Ta. C. İstanbul tubesin- 'iil. 

1 -Son depodan yani değirmenin üzerindeki noktadan Vila- d . r 
yet hastanesi civarındaki yapılacak depoya kadar 1000-1200 en. . . te· 
metre tulündeki mahallin hafriyatı ve kapatılması. Orhangazı ve Manısa şubele' 

imrahor köşkünden itibaren çağlayan ka

' · önündeki köprüye kadar derenin sağ tarafı 
n1ayıs '13.J tarihinden teşrinievvel 930 nihaye

tine kadar kiraya verilecektir. Bedeli peşin 
olınak üzere tahmin edilen kirası 900 liradır. 
Kiralamak muamelesi pazarlık suretile 4mayıs 
930 pazar günü saat 14,30 da defterdarlıkta 
Yapılacaktır. (M-121) 

2 - Son depodan hastane yanındaki depoya kadar olan rince toplanacak kurban der· !üş 
1000-1200 metre mahalle döşenilecek beton künklerin imali ve ve barsaklan mahallerinde mi

1 
:lü 

ferşi. zayedeye konulmuştur. Müzayı tir. 

Saat 3 - Birinci maddede muharrer hafriyat bir metre derinli-! de şartlan ş be . d d ız 
-· d b' d 1 k ·· h f d'l k · t u mız e e mevı gın e ve ır metre arzın a o ma uzre a re ı ece ve ınşaa ın tt T . ~ .. ·ag 

Bursa kaplıcaları Türk Anonim Şirke.ti Murahhas Mimarı, 
Şirket Merkezinde taliplerce istenilen izahatı vermeye amade 
bulunacaktır. 

(Müracaat zamanları Pazartesi ve Çarşamba günleri 
on"i)rtten on altıya kadardır.) • 

* * * 
Satılık oda ve n1atbah: No 12-18 valide ha· 

nında çakmakçılar, tahmin edilen kıvmeti 
bedeli defaten alınmak şartile 550 lira, satış 
111uamclesi pazarlık suretile 31 nJayıs 930 cu

lllartesi günü saat 14-30 da defterdarlıkta va-

pıiacaktır. ( R - 54 ) • 

• • • 
. Satılık kftgir ev: No 17 Ali efendi sokağ-ı 
ın1rohor ilyas bey mahallesi, Yedikule 2 katta 

3 oda ve sair müştemilat, tahmin edilen kıy
n1eti bedeli defaten ahnınak şartile 120(1 lira

dır. Satış muamelesi pazarlık suretile 31 n1a yıs 
ı:ıo cumartesi günü saat 14 - 30 da Def ter-

1<1rlıkta yapılacaktır. ( R - 75 ) 

• • • 
. Satılık arsa No 1. Eski kurbalı dere yeni 

bırinci n1uradiye sokağı Hasanpaşa n1ahallesi, 
1 tarafı 3 harita numaralı mahal, 1 tarafı 26 

tıun1aralı arsa, t tarafı n1uradiye sokağı ve 
1 tarafı kurbalıdere caddesile mahdut 1600 

ll.rşın arsa satılıktır. Bedeli defaten verilmek 

Şartile tahmin edilen kıyn1eti (600) liradır satış 
llıuamelesi pazarlık suretile 31 mayıs 930 cu

ll1artesi günü saat 14,30 da defterdarlıkta 
Yapılacaktır. <H-53) 

* * * Haliç iskelesinde mazbut 3 adet meşe eğrisi, 
1

72 adet çam ve 121 adet köknar tahtası, 190 

~nJık, 160 adet kızılcık saplığı ve 14·J8 adet 

rt\ayın varil tahtası ve 36 çeki n1eşe odunu 8-

ayıs-930 perşembe günü ve keza 17::! kilo 

llıahlut, 1699 kilo meşe kömürü, 800 kilo çiriş 
lınu, 8 den1et kestane çemberi, 13 eski okka 

:>'apraklı ıhlaınur çiçeği ve bir adet n1amul 

ıı:ı?dal dahiu-Mayıs-930 pazar günlerinde iha~e 
~idılm~k üzere mü_zayedey~ çık~rılmıştır. Ta

dPlerın mezkur ıhale gunlerınde saat üçte 

e~terdarlık binasında ihale komisyonuna 

'111.1racaat eylemeleri. 

~-....... ,. ...... . 
SATILIK TAŞ KIRMA MAKİN ASI 

Elyevm Yunınistın'da Atina'da bulunan ve saatte 90 ton taş kırı· 
bilecek [,ır derecede mükemmel bir taş kırma maklnası utılıktır. lıbu 
llıak· A ına merıkan mımu!Atı olup yalnız Marıthon Dam'm inşasında 

•ncak ikı sene ta~ kırma hizmetini ıra etmiştir. Talep vukuundı tafsi· 
ltu IAzıma ita edilir. AIAkadaranın ziröeki adre;e milucaatları. 

Ulen et company, 23 rue Phllhellenea, 
Athena • Grece 

::+: ••• ==•••:::o:ee ı 

~' - ~~------~------

lzınirin en ~özel sineması olan {Tayyare) sineması 
kiraya veriliyor 

T. T. C. lın1ir şubesinden: 
İzmirde Birinci kordonda kain İzmirin en güzel ve en büyük 

sineması olan (Tayyare Sineması) mükemmel techizatile ve 
müştemitatile berber üç sene müddetle ve kapalı zarf usulile 
müzayedeye konmuştur. Zarflar Mayısın Yirminci günü akşa
mı saat beşe kadar İzmir, Ankara, İstanbul Tayyare cemiyeti 
şubelerine tevdi olunmalıdır. Verilen bedelin yüzde yedi buçuk 
teminatım ihtiva etmiyen zarflar keenlemyekün adolunur. Si
nemanın bir sene müddetle isticarına talip olanların zarfları da 
kabul edilecektir. Müzayede şartnameleri: İzmir, İstanbul, An
kara Tayyare şubesinde mevcuttur. Bedel haddi layik görüldü
ğü takdirde sinema Mayısın Yirmi dördüncü günü ihale edile
cektir. 

Külaby a Jan~arnıa yeni elral nıekle~i ınü~ürlllınn ~en 
Kütahya Jandarma Yeni efrat mektebinin üç aylık kırk ka

lem erzak, yem ve mahrukatının aleni münakasası 930 senesi 
Mayısının Yirmi Birinci Çarşamba günü saat 15 te Kütahya be
lediye dairesinde müteşekkil komisyonda icra edileceğinden 
taliplerin şartnameyi almak ve görmek üzre mektep müdüriye
tine müracaatları. 

><><>ı:X><><)( En ala ve her cins x;:~~>O<X 

Mevsim ayakkapları 
Beyoğlunda istiklAl caddesinde 367 No. lu 

N. AMIRALi 
kundura majiazasında bulursunuz. ~ ~ ~ 

Akhisar Beledivesinden: 

hitamında yapılacaktır. Ve bu kısım 1000--1200 metre tulünde-1 ~~ ur. aliplenn muracaatlar m 
dir. ılan olunur. 

4 - İkinci maddede muharrer beton künklerin kalıbı be- ----
0
-h-l_d ___ ..:_ __ _ 

lediye mühendisi tarafından gösterilecek şekilde ve evsafta mü- ı 3 ılen idareli 
teahhit tarafından yapılacak ve künkler çimento ve.kum ve de- YEN FORD 
mir icrası belediye fen memuru tahtı murakabe ve kontrolünde Otomob!lı hareket huebile ı ı 
bulunacaktır. Malzeme nisbeti ve demiri noksan çimentosu bo- bir fiatla sıtılıknr Beyoğlu 19.rı 
zuk olarak dökülecek künkler kabul edilmiyecektir, Künklerin ı numeroıuna telefone edilmeal 
keşifnamede münderiç eb'ada göre bir metre tulünde ve beş san- veya Galata 303 posta kutusu 
timetre kalınlığında ve kutru dahilisi 0/30 santimetre olacaktır. adresine ya1.1lmısı ••Iİ 

5 - İnşaatın mebdei noktasından nihayet noktasına kadar ı ,.... 
olan 1000--1200 metro mesafe arasında mühendisliğin gösterdi- Dr. Horhoruni 
ği ve projede muharrer şekil ve eb'atta 12 adet mahzenler (kum-
luk) ve bu mahzenler suların harice akmaması için ayrıca kuru Beyoglu Mektep sokak No J5 
taştan (turublen) savaklar yapılacaktır. mua~ene sabahlan akşam~~ 

6 - Münakasaya iştirak edecekler belediyelere ait usulü Deri ve Baraak müzayedesi ' 
münakasa ve müzayede hakkındaki kanunun mevaddı mahsusa- T. Ta. c. İstanbul şubesin-
sında muharrer şeraite tabi ve %7,5 depozito akçası veya teklif den: 
varakalarile maan veyahut banka mektuplarile irae ve ita edile- K b b d ki • 
cektir. ur an ayramm a teş la ki 

tnnız tarafından toplanacak -ra 
7 - Müteahhit ihaleyi müteakıp mukavelenamesini kati- deri ve barsaklar ayrı ayrı mi :tr 

biadilden tasdik ettirmeğe mecbur olduğu gibi hipotek usulile zayedeye konmuştur. Mayısın 
depozitosunu teminatı ve kat'iyeye tahvil etmediği takdirde be- üçüncü Cumartesi günü saa1 
her ay kendisine verileck istihkak raporundan %7, ksilerek te- on beşte ihalesi icra edilecek-
minatı kat'tyeye irca edilecektir. tir. Taliplerin şartnameyi gör· 

8 - Müteahhit her ay fen memuru tarafından verilecek C mek üzre ağaloğlundaki şube 
istihkak raporu muhteviyatı tediye edilecektir. Müddeti inşaat mize müracaatları ilan olunur 
4 ay olup hitamında bir heyet tarafından kabulü muvakkati ve 
6 ay sonra kabulü kat'i yapılarak teminatı kendisine iade edi
lecektir. 6 ay zarfında fevkalade ahval müstesna olmak şartile 
bO'Zulan inşaat müteahhit tarafından bila bedel tamir tecdit edi
lecektir. 

9 - Müteahhit taahhütlerini kısmen veya tamamen ifa et
mediği takdirde mukaveleyi ve depozitosu irat kaydedilir. İnşa
at emanet veya ihale suretile ikmal ettirilip müteahhidin depo
zitosu zarara kifayet etmediği takdirde emvali sairesine müra
caat edilecektir. 

10 - 1200 metre tulündeki mahallin hafri ve kapatılması 
ve beton kilnklerin imal ve ferşi ve mahzenler ve kuru duvarla-! 
rın inşası cem'an 7000 lira ile olacağına dair tanzim edilen 7000 
liralık keşif varakası eblediyede mahfuztur. 

11 - İhalesi ilan tarihi olan 25 nisan cuma gününden iti
baren 15 mayıs perşembe günü saat 15 te ihalesi Amasya bele

ALMANCA DERS 
Mükemmel Fransızca ve ln

gillzce bilen bir Alman Madamı 
her gOn Oğleden sonra Almanca 
dersleri vermek arzusundadır. 
Arzu edenler Galatada 479 nn
merolu posta kutusu adresine 
yazı ile mDracaaı etmelidirler. 

--------- ·-

SIHHA TiNiZi 
,, iHMAL 

Akhisarda Belediyeye ait hali faaliyette bir elektirik fahri- diye meclisine icra edilecektir. 
..::.~. :.~ız r /ı 
... uıı. vlfuf • ı•· / ~ 
UrUcn L N A ile· 

kası vardır. Bu tesisat memleketin hakiki ihtiyacına tekabül ve 

fen~i teka.mülatı tevafuk edecek şekilde idaresi ~ir müteahhide, ,~-l!V!!!ll!!!lllAll!!llllllJ!!!!!I!!lll,·All!!!!!llllllJ!!!!!N!!lll!!!!I!!!!, !!!!I!!!!!!!l'!!!!I!!IN .... l!!!!!l!l!!!!!!!!~~-lll!I 
venlecektır. Deruhte edecek olanların mevcut tesısatıgörmekve 
teklifatım vermek üzre Akhisar Belediyesine müracaatlan i15.n 
olunur. 
~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~ 

El~ise Münakasası 
Emniyet Sandığı '.\lüdıirlüğünden: 

Emniyet Sandığı odacılı ı için yalnız kumaş Sandıktan verilmek üzere 
34 takım elbise imalettirlleceğinden talip olanların 5 5-930 akşamına kadar 
her gün Sandık levazım memurluğuna müracaat eylemeleri llAu olunur. 

• 
Ml~iT MEHMET KlHlKl~ 

Ticarethanelerinin 
Tuhafiye toptan dalrelerl Ue 

yUnlU, ipekli, pamuklu kuma' dalrelerlnln 

Kamilen Tasfiyesi 
rnllnasebetlle 

KAT'i ve 

EYİ BİR VALİDE 
Evladının .ıhhaıini düşünen, her 

·hangi bir rahalsızlık sebebile zair 
duşduaıınü gören. bu münasebet
le kansız kalan. iştibasız bulunan 
çocuklarına 16tif lezze1li ve mü
k~ınnıel bır kuvvet ilacı olan -

enoferratosı 
,-crmelidır . Her ccıantdt bulunur 

aıeri ıemlıllli lıalc ' t 
eder ve vcfcudun ; 
hvtata•u jnccltir. : 
EIJıtild ve daya- •. 
nıkh bir trikodan 1 
mamut olan LfNİA' 1 •-·••· 
hem apoı·cuların :- c. 1' 1' 

ltcm •mcliyat görcnlcrın kt'm.eri o1ıtp 
fcnnt vr cc&crt ta&yıkı saycundr (ıtı· 

kın ıuhuruna nıanı oluT 
, lstanbul'da yalıııı Be\'oğluııda t 

Tünel meydanıııda·12 ıİuıııarada 
,ve latikliil caddesinde :ııı~ No.da 

~ J.RouHel .. 
mağazalarında saıılır. 

Huıad mataaasında onu tecrübe cdıntı 
•c_yalııut ba1nın kutru vıt tam boyunuzu 
bfldirmck ıarctilc adrcıinızr ı;ondrrmt• 

nılıi isteyiniz • 
flatı 17 Türk lira" 

Poeta Oc g6ndcrilcn kemerler muvafİ\ ol· 
•M•tı talcdfrdc tebdil vcy11 hr-dclı ıadc 

edilir 

lnanbul icra rlva.<cılnden: 
llç-oııunda islikl.ll cadde>indc 4bJ 

numerolu mljtıızada mobilya ticare 
tile iştigal ed<n Marko Eskinazi ve 
şeriki şirketinin konkordato talebilc 
vukubulın mi.ıracaatı üzerine icrı 
kılınan tetkikat netice inde konkor
dato ulebınin nazarı itih~re alınını

sını ve •Cra ve it,h kanununun 278 
ve 2~9uncu maddeleri mucıbınce ikı 
ay muhle• \'trilme;ine ve Galatada 
Arslan hanında avukat l,•on 7.iver 
beyin komser tayinine '"" i~bu mllh· 
!etin ilinllı beraber icra ve ıa;ı~ 

si~il memurluklarına bildirilmesine 
kırar vc:-ilm:ş t..WUğu iliı. ofu.nur 
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BlN SÖZ 
BiR RESİ\f 

""Oi&lıllt.ıı.:._.__,. _~ ......... --
Ödemişte resmi küşadı le ·.ı edılen Ticaret bankası ,.e 

bankanın küşat ınerasimône ait intıba 

CUl\L\ 
2 \IA 11.' 930 

Bofu(a çocuk bayramında yapıliln eglencelerden .-"' 

lil~Jel ~aiıni encünıenin~en: 
Ebussuut caddesinde kain 40 atik cedit 19' ve 4~ atik cedit 

No iki dükkAnın ıniılkiycti satıımak üzre J 8-5-9JO pazar gu , 
~aat on bire kadar nııizaycdeı·e ronulmu~tur. Taliplerfn cncııınt' 
müracaatları. 

• •• 
lif ayet ~ainıi en cünıenin~en: 
C kudarda 'cllmiyc+lc harem iskelesi cadde inde 74 'o nı< 

tep bina>ı ile Pangalııdc Akbaba sokagında kain 5 No hane ı,ı 
verilmek üzre l 8-5·9JO pazar günü saat on bire kadar mti• af 
deye konulm u~tur taliplerin encümene müracaatları. 
X>ı:~::>Oô:C=<X:>::X~•><>:><>c-::>ôôôre-e:<:~ı 

Yaz yaklaşıyor 
Sıcakları 
diişiinerel{ 

DU~ Mnyısın biri idi. Bir çok kimseler sabah erkenden kırlAra dökülmüşlerdi. Vantilatör 
s·nel, sivrisinek, tahtakuru~u. pi•.-, gU' c. örümcek ve 

bDtUn haşeratı kat'!) en itlıl.f ve ifna eder. Kokusu latif ve 
sıhhi olup in•anlera ve hayvanlara zara'.! (,lmaz. Y uli malıdır. 
Türk sermıt}e•i, Türk akıl ve irfanı, Tllrk dlmaKı. Türk ame
ksl ile imal edilmişfü. Avrupa ve Amerika mamulatıne karşı 
müthiş bir rakip olup yarı yarıya daha ucuzdur. Ticaret ve 
~an':ıt sahasında kAzandıgı muvafla"lyct hasebile rakiplerini 
a,ırtmıştır. Pompesı gayet saglam ve aynen yarı yarı)a 

ucuzdur. Kat'iyen leke }·apmaz. 

damla (inme) 
fartı semen 
romatizma 
alamı mafsaliye 

t1AM!Zl BEVLIN ( AStr URIK ) KURBA.Nl.ARI 
Tıp akademisi reisi >abıkı .profe-;i\r 

( Lansero )tarafından uıvsiyt .'<lllmlşru 

Paris hastalıanelen miitAahhıtleri 

Şatelen müessesatı 

15 büyük mükafat 

AEG TurJ.; 

ihtiyacınızı 

şimdiden 

temin 
ediniz. 

Elektrik ,irkrti 

umurniyc~i. Galata Bahtiyar ı ıan 

-.:"'><"'-><-"'->..; ..... ;:...;·;;"'..;~>;>.>C-C-0< ••• ,. ~ , 

Blltün dcvairi devlet, n;Ues•esatı mil:iye ve hususi)e, 
Devlet demir yollı.r;. Evkaf, eyrise!ain, HilAlahmer, yatı 
mckteı;lcd, hastaneler. Sc,·ahili sıhhiye. ecnebi müessesat. 
tUyUk <.teller. bil) lk lokantalar hepsi F L l DA yı istimal 
e)lemekte, müstahzırı bulunan eczacı Hasan Beyi tebrik et
mektedirler. Şişesi 50, teneke ve pompası 75 kuruştur. 

baıııızı h-ı (asit urik) ile ıehirlenmı~ alam""ve oztınlbabı> 
tabb tehdidinde !:ıulunmu• olanlar aocaı. 

.. .-.-.-.-.... -... ·.-.-.-..... ,. .... ,,., D ·.-.·-.-.-.-ee-.-........ ,. 
ft-- ... • ... --------· ·----..,·-----~ 

::~FIRSAT!f FIRSAT!! FIRSAT!J! 
De~ osu: ti asan Ecza deposudur. Toptancılara tenzilat 

...................... IElll ....................... . 
Merkez Kumandanlığından: 1 l<ırnlıul 8 inci icra memurluğundao· 

F. 4. Levazım hesap memur- :\labcuz \e S• lma<ı mıı,arıer 

bir kıt'a ıenfzzuh ut< m.>lıili :\layıs 

ayınır.ı 7" in.:i çar~Jmbı glinu ~ıat 

I~ de Sebıadehaşın•lı Fc-ıııe cad~ 
de \e mahalle inde 12 ııuına'3lı 

~arajdı ~.ıtılac-ağı H .n u'.unur. 

URODONAL ı:ı1 Hanın1efendi l 

'· :·ı Kadın eşya dairesinin tasfiyesi 
lugundan mütekait Edirneli M. 
Tevfik Efendinin (327-34) M. 
K.lığı 2 inci subeye acilen mü-

1 racaatı. 

sayesinde halis olabilirler Z>ra urodonal; bamın 
halleden yegane maddedir. bilumum eaııhanelerde 

bevD 
satılır. 

~: münasebetile 
::
1
Manto, rop, muşamba ilıih .. gibİ 

OKSl/llENTOL .(PEROO!H) n..a.;;1c-Bo§n ~Mhılllılfftnd•. VE.LUTA SABUNU 

VCRCHLİLCHE, SJRACALILARA, UZI'~ 
Vt llEHllt ZAY:Fl.ll(L4R/NA NAN/LE 
~t SÜT Vf.REN #ADINl.AHA,fOCUluA
li/N 80YUHESfNE; ICEHIK /{/R/KL/Kl.A 
NJNll. HASTALIKOAIJ KALl<ANLA/IA. -

r ........ -- - _ .. .__ ___ .... ...._ ... - ... -- ......... ·-- ; 
cp; Bug~~t!!=n itibaı~~..!!:l~~.!~.r!~~~.POO 

ıi PANORAMA 

, ... -- .. ·--·----------··--··--! 

(:::,~5~z SATIŞ 
7/l dolar olan 

bu makine 

lzmir vapur 

ve şlmendüfer' ~ 
teslimi 60 lira ' 

ya çok sag-

lam her hu· 

~ 

...... tn.:i lcrasında..~ , 
Huseyın paıa , ade Abdullah Be

yin Orhan Beye mcdyLn bulunduğu 1 
ma!lımiıl miktar mcbalığın temini is
tifası ıimnında tahtı hacze alına~ ki.! 
çük Bebckde Kı:yucu başı nam m•
halde vt hamama ~ka~ında atik ı 
No. tarlanın birtarafı operatör Orhan 
Abdı Bey arsası ve Adbı Beyin arsası 
ve kibar Faıh Beyin refikasının v(. 
yiizbajI Adil Bey ve mektep ve ka· 
rakol arsaleri vt: d üa meydill1ı ve 
muh~faza · memuru Arif Efendi ve 
Mister Bcyam arsalan ve Küçük be
beke inen dere ve keza binbaşı Arif 
Uey zrvcesırun ve Ba.smacidis ve 
Papas Efendiler ile Abdullah Beyin 
iki arsasile mahdut ve şarkdan garbe 
dogru gayri mezru ve escardan halı 

1 

ve i· inde ne~an c-den suyu havi ve 
9 dunumdcn ibaret arsanın 6 hıssc 

1 

itibarile bordu Abdullah Beyin uhtti 
1 tasarrufında bulunan 4 hissenin artır 
r!'.aya vazolunarak 300 lira bedel ile 

1 
müşterisi uhdesinde olup vaki olan 
nıda üzerine başka talip zuhur etme 

r 
dikibi alacaklı tarafından fazlaca bir 
bedel verilmemiş ve kıymeti muham 
mcnesi ise 800 lira bulunmuş olmak-

ıusta garan· la icra kanununun maddei mahsusa-
sr mucibince 20 giın müddetle 2 inci 

tlll mUceddct ~- .... .,...,., 

ambalajlı. r f1P-" ·-"'· • ~~ . :;;ı~~~d~;~~::atai!7~~~-~~:~~:ib~~ 
DRIANCE PLATTE MOLIN PLOW.Co. No.:10, 1:J A ren 20 gün sonra yani 24/s 930 cu-

Te ki ışgal ı..1 1 1 ıle n: \CUdum olan u marka Çl\tr nıakın le in martesi günü saat 16 da ikinci arttır-
okka dcırir t :ı ı!J 'ır aı11oru .. lkı k şı ı ımr ~ureıil uık ması icra kılmacaı;ından talip olan-

b . !arın kıymet muhemmenesı olan 800 
ıçm< ıe u " ) non H )C+..« parç 'a ı çok, f 1 sı fa lıırııc liranın yüzde on nisbetinde pey ak~e 

olan hu ma ıneladc mch Jum ., ki ırıııtır. l ır aııa ısıi ade edip ı •ini hamilen 929-207.0 No. sile İstan-
ıalsilılı ıstcıır z er l 1 ll •ı ı..e b.am ıe hi r • . 

"L l. ı ı·ı·i\· .• · l I · ·bul 8 ıncı ıcrayc muracaatleri ilan 
.'1.th<: n. • " HR'lll.\I -.\1.\.f.\ [olunur. 

KEFALJIN 

DOKTORLARA SORUNUZ ; 
. SA#' tMlkACSJN ... :;!Galata '":M ... A y· E 

ICOHPllllMl!,KAıtl:,TOZ VE GRANULE:' 

Gümle 3 11d11l yahol 3 ktJ!jik 
ocuklara "'''"' 

ı:ı 
'•1! mağazasını ziyaret ediniz. 

ı!">,.trl•·~ _ 1 l ı 'L \ ~ .ır ıra.!;! 

n1n a!c.ı\ ındc... 

lkinı:i <C\ \'.ır ıntlarıııa alayı
ıl'ıı l laziranıl~ıı ııharrn n tı aYhk 
1hti1«Kı olan 1!!0000 hin kilo 
\q a· ka~a·ı .ı ırf ı; ul k 2tı .\ i· 
<andan ırib;mn ır. ınal q,,.ıı;ı ~·ı· 

k.ırıl ııı:tır. \lt,ı ı!kJ..~ tu'1inaıı 
'ıuo ı.ranın nhıha i re ı ,1i J~d r 
\ c ıınılhakaııdı•. 

'.\11111 ıka'a Ilı \I ı~·ı, <ı.rn ı~
rihindt l'ıırıl:ıc;ıl.tır 

-lsıanbal -m--~-h-k_e_m_Cf 

asllye birinci ticeret 
dairesin dan: 

\lullı, ka, ıp Hemzı llc>e ıiı 
ohp furuhw ı.ıkarrur cdco m rıelil 
Ct"'S \C rc.arncttc k<•lo::' , le\ant.ı 
\C lo.s,un -.i~cl~nnın h ~-'13Ut1rhine 
musadif alı ~un~ soaı ıo .ıo dan 
12 ve kadn 'e kabıl ol•m•dığ' la 
dinle a·ıı ıak.p eden ~ünkıdc açık 
arttırma surctilc Sultanhamamın<la 
\laciı ;\lchmet K",bş tıcareıhanc· 
sının usı kaııntl. kı Bcpoda satılacağı 
ıl:ln olıınıır 

lstanbul yedinci icra mcrrıurlu
j';undan: 

ifa lıurcıaıı dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilme i mukarrer olan 16 
çuval anason 1 .5 mıyı! 19a0 per
şembe gilnil •aaı 9 dan itibaren Is· 
ianhul llulıkpazarında ilam i•kck
"lndc '..!.l namarılı "ımyun Eftndi 
nin arJİ\C' i onunde o.ıçık arttırma 
ile saıılacağıııdan talip olanların güo 
ve s~aıi mczkurd:ı mahalll mezhhda 
hazıı beı1undurulacak memuruna mu~ 

racJatları il.\n oltıru• 

1-ırnhul 4 u ı<u ina nı;;',~ 1 ~= Bu müstesna fırsatı kaçırmayınız. 
gıında:'.! .--4-.-~.-.-.--.~· ..... -.-.-...... -.-...... t ............. - • .-..-...... - .......... ~, 

'.\IukaJJcma 'l'opkapı haricındc.: • ··•·· ..... - ... - ---...... -- ... -· ~ ·- - - - - - - .... _ .. _ -
tcıke\'.i nıa'ıı:llcsitıdt sJLin \C ehcvm 1 
ikJmeı~:lhı nıoçhııl ~l.ryem honım!ll Bey0ğlllnda İstiklal caddesinde 318 
:\lah!T'tıl Al'il l'eı• mdıun o!tb~u nunıarada h 
ıneb•ligıcn dolaıl emvalinin tıhıı ~ nıeş ur 

h:ıl·ze ft.lınrT'a'-ı tal~p edilmiş \'C vızi
\Ct re n1ah1llinde h~u:,z muameleq 
icra ·llJnac.ıgıınlan h-5-<l,iO ~111 
~unll <ı~leJen r11 el mahJlhde ha 
zır bulun :n:ı~ı 'c ~ ;t 1 ir nıuıncs~il 
bulundumıa" ak ı takdirde ~ı) abın 

d~ u ınc c Ha kılınaı,;:ı~ı i •\n olunur. -------
S;\'i'ILIK V3 l\.İHALJK ı 

l\uzgu · ,k uz rıı'dc I' cnk ·re 
pede i< ekn \C ll~lar .ı:ı Trlm· 
va\' d!Jr ı 1 ı r <l tkJ me .... fl,,de 

kılın. ht•~aza \ı! \larm:ı:r.ı":ı h:ıkim 
1 \'kal de mamur ıe dıvarla çe1rılı 

bahçe içinde ~:mınc Sul1<r ~ara\ ı 
narnHe ın:ırJf k·ı~kl ·r \C mu.tcmiiiltı 
tüptan ve 'r· &\rı satılık\ c kıralık.tır. 
hıeyen!erın Şamlı ilanın la 15-16 
numcrol ı \a1.11ıane)c nH..ir·ıca:ıtlilrı. 

Tclcfıın: l•ıgııbcl .ıı2ı_ı ___ _ 
l l ınınıdcndil r 

~'.~lık ... !~~ı'ı~~~~! ı ı 
MELE 
He\Oğlu: l ıikW caddesi ·o .ısu 1 

' ( Rı" Suaıı karıı>ınd• Zaman 
ı mo~aza-ının kvkinde 

1 

TOLA 
GÖMLEK MAGZASI 
Tcrkı ıic;ırct m_iinasd1Ct ;c 3 \layıs (\ımarıe-ı gunııııdcn ıtı 

hıırtn hı.tun mallarını kar'i ,urcuc tasfi\'c edecektir. 

Bu nıüstesna tirsattan nıutlaka 
istifadeye ko~unuz! 

Bu 'atı~ Ticartt < ı<la·ı~ın .. 
l~e~cığllı dıırd•Jnl"Iİ SUI 

malıkel!le<lndcn: 

'l'erck.ı.: ine ınahkt:mt.:ce vazıyet 

t''unan Rukiye hanımın tahtı tascr
rufund.a bulunan J•"erikC-i\ r.nde Kur~ 

tulu" cadde~i l lc ıtik 2 ınlikLrr~r 
ve cedit ~3·23·, nun1erolu h tor. 
armr. caddt'" sc\t\ı.:sınc 1a1.:,ır.ın fev· 
k.1zzrnıin dört ve tahtı.:zzı.:.nir ikt 
kat ki ccınan alıı kaıtan Ilı.ret \ c 
ıalıuııda bir htp dükk~nı mc<tcmil 
l ·~ur nomlle m -ul apartmanın rü· 
somu dellaliye \'e ıhale pulıı milş

terı:>:ne aic <'lmak u:1.erc ac,:ık araırnı:ı 

surl'rilc sıtılması11a ve tarihi ih\ndan 
ııibaren yirmi gtin hit•mında 21-5 9JO 

cıım:ırıeıl sa.aı ı ~ de en çok 
.ranın Li>tünde bırakılmasına ~s 
verilmiş lduğundan ulip olııııl 
kıy.ııcıi mııhammincolnln vilzd• 
nlsbctindc r•ı •kçe-lnl ın'usıo;~ . 
~ J~ 
mL'zkUr gün \'" saatta !~evoğhı t 

dunrıi ulh hukıık mahkeıne•1 . 

bızır hulunm;ı!Jrı ve ırttırmı .. ır 
mcslni 9~9-134 nurn<ro ile J \fl', 
930 ımhinden itibaren dçık '' 0

1
1 

durul"·ı~ından gormek i<ırr<~ 

kaleme müracaıtlan lüzumu 

olunur, ~ 

M ' 1 ··d·· .. B ha~eJI' es u mu uru ur .... 


