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1- Topk:a~fAyt a lı!ı 
2- Hartct haberl"r 

3 Dncıı sahifede 

~ 4 !1'1~'1 sahH~d' , ı ıeı-.:k" ___ --
2 l"ema'a hayatı 

- 1 Hlkıyo 
~ 4·- Ro:n.t'.1 

1 Perakend~ raz sati"şınd• ~ 
lhtlkAr varı 5 inci sahifede: 

1- ~adullah B. Ank.araya ıtltıJ ~ 1 A~kerlrk 

eynelmiıeı t~minat'M Mahkemenin Abdülhamit veresesi haknznda kararz 
meselesı '.1. 

1De'!l~tler mevcudiyet ve istik 
lcr~ı kendi hayatiyet ve kuv 
tlenne istinat ettirmekle be
her, beynelmilel bazı garanti 
rlınden de istifade ederler. Bey-
e ilel hayatın bir nizamı, bir 
Uvazenesi vardır ki her dev-
t ' 

1
, az Çok bunun muhafazasile 
akadar<lır. Bir devletin orta
an _kalkması veyahut zaif düş
esı diğer bir çok devletleri de, 
trhang; şekilde olursa olsun Abdülhamit veresesi hakkında kararım vtren TOrk-Fransız mahkemesi 
.~eessir eden bir vakıad~. B!1 
. "'ll"l her devletin emnıyetı, 
ır ~ereceye kadar beynelnıilel 
~:tın kefaleti altında sayı-

Abdülhamit veresesi 
Türk-Fransız mahkemesi Abdülhamit 

çocuklarının davasını reddetti 
• 

Reynelmilel emniyet temina
,• ne kadar kuvvetli ve itimada 
Yık olursa, milli teminatın 

.h§lıca esasını teşkil eden tes
ata da o kadar az lüzum ka-

~~ Cihan harbinden evvel_h~r Abdülhamidin zevcelerinin iddiasını da kendi 
let daha ııiyade kendının • • • h · · d ·· d ·· 

ey.ahut mütefekkirlerinin kuv- salahıyetı arıcın e gor u 
etıne istinat etmekten başka Abdülhamit veresesi tarafından Muhtelit Türk - Fransız 
~e g~remiyordu. Bu siyasetin mahkemesinde Fransa hükumeti aleyhine açılan dava neticelen-

netıcesi de sililhlanma yarı- Abd Jh "d" k ı old · · miş ve bu baptaki karar dün tebliğ edilmiştir. ü amı ın ız 
1 u, ve yanıtta ileri gıtmış ve og"ullarile zevceleri tarafından Suriye, Halep, Berut ve Lüb
anlan, emrivakiden istifade tnı k · · nan'ın muhtelif yerlerinde kain emval ve emlakin iadesi talebile 

e ıçin harbe sevkettı. b"" 
.. ~.evletler bu vaziyetin teker- açılan bu davada, Abdillhamidin kız ve oğullarının Türk ta ııye-
rune meydan vermemek için tinde olmadıkları tahakkuk etmesine binaen bunlar hakkındaki 
IJ>ten sonra beynelmilel temi dava reddedilmiş zevceleri hakkında ise Lozan muahedenamesi
tı kuvvetlendirmek istediler. nin 65 inci rnadde~ine göre istianai harp tedbirleri şeraitinin bu 

1 
u arzuda bütün milletlerin bir meselede mevcut olmamasına binaen ademi saHlhiyet kararı ve
eşıniş olduğuna şüphe yok- rilmiştir. 
tur. Ancak beynelmilel temi- Bundan başka sakıt şehzadelerden Mehmet Selim ef. tara: 
kat, devletlere karşılıklı bir ta- fından ayrıca Fransa hükumeti aleyhine açılan ve Halep, Suri-
ırn hak ve vazifeler tahmil et- ye, Berut ve sair yerlerde mevcut emlaki,n m~ra.sçı sıfatile ken?i

tııektedir ki işin de asıl müşkül sine iadesine dair olan davada da ademı salfthıyet karan venl
~~.k~.ası bur:ıdan başlamaktadır. miştir. 
1 

utun eınnıyc:_t ve tahdidi teali- :__ _________________ _..... 

~atmeselelen dönüp dolaşıp Hanımlar arasında u nokta etrafında toplanıyor. 
ve ~evletl~t' .aramdaki haİı: v~ 
vazıfe telakkılerinın ihtilafı do 
ayısile, muammaya kat'i bir 
al. çaresi bulunmuyor. lnscıni
~tin umumi men aati, gene bü 

~Uk devletlerin egoizmine kur
ban olup gidiyor. 

İşte Londra konferansı da, 
iirndi ayni muammanın diken
lerine takılıp kalmıştır. Beyne! 
milel teminatı kuvvetlendire
rek mim tf.'minat vasıtası olan 
teslihatı tahdit edebilmek için 
türlü formüller düşür.:ilmekte 
"e fakat her devleti memnun 
edecek hiç bir şekil bulunama
lllaktadır. Latin mantığının kuv 
"etinden istifade eden bir dev
letin diğerleri tarafından müda
faa edilmesini istiyor. Anglır
.ı\merikan mistiği ise menınu 
Olan harp kelimesinden ü~.kü
>'?rrnuş gibi görünerek böyle 
bı~ taahhüde girrneği kabul et
l?ııyor. 

Mektepliler 
müsabakası 

Cuma günkü yapılacak mitingöe 
kimler nutuk söylivecek? 

Nezihe H. listeye dahil olunmamasına 
rağmen nutuk irat edeceğini söylüyor 

Mübadele 

Tevfik !{amil B. 
bugün geliyor 

Bitaraf aza Cilün mu
rahhaslarımızla 

uzun müddet görüştü 

Muhtelit: mübadele komisyo
nu türk heyeti reisi Tevfik KA
mil Bey Ankaradaki işlerini bi
tirdiği için bugün şehrimize ge 
lecektir. 

Tevfik KAmil Bey Yunan hü 
kfunetinin cevabi gelinciye ka
dar şehrimizde kalacakur. 
~Muhtelit komisyon bitaraf 

M. Hol~tat Ttvjik Kt1mll B 

azalarından M. Holştat ve M. 
Anderson dün Türk delegesi Ne 
bil Beyi müştereken ziyaret et
mişler ve iki saat kadar görüş
müşlerdir. 

Bir istifa 
Hamdi Bey Oda reis 
vekilliğinden çekildi 

Türk parası [Adliye v.ekili, H. Riiat 
Malive vekaletinin :B. aleyhıne dava açtı 

tebJirri o 
ANKARA, 9 (A. A.) -

Maliye Vekaletinden tebliğ 
olunmuştur: 

Kambiyo vaziyetinin Türk 
parası lehine inkişafta de
vam etmekte olması hasebi
le Türk parası kıymetini ko 
ruma hakkında evvelce neş
rolunan 1 numaralı kararna
me ahkamından bazılarının 
hafifletilmesi ve bazılarının 
kaldınlması muvafık görül
müş ve bu esaslar dairesin
de hazırlanan 2 numaralı ka
rarname vekillerce tastik o
lunmuştur. 

Bu karaname bir iki gün 
zarfında neşr ve tatbik edile
cektir. 

iki dava 
"Yarın,, gazelsi aley
hinde açılan davalar 

«Yarın» gazetesi aleyhine iki 
yeni dava açılmıştır. Bu dava
lardan biri B. 
M. Meclisinin 
manevi şahsiye
tini tahkir da
vasıdır. Diğeri 
hükfunetin em-

Dava iftira, hakaret ve tehdit dava ıdır~ 
Ankarada büyük bir makama 

gönderilen iki mektup üzerine açılmıştıı 

Muhakemeye Ankarada başlanacakhr. 
Haydar Rifat Bey ue diyor? 

l gönderile ve iftira maddesine 
esas teşkil eden iki mektuptur. 

Bu mektuplardan biri "Bir 
cürüm vardır,, diğeri de "Müc -

.4dllge Vekili Jllı: Esat Bey 

Politika refikimiz dünkü 
nüshasında şayanı dikkat bir 
haber neşretti : 

rim odur,, serlavhalanm taşı
maktadırlar. 

Mektuplan alan bu makam 
tarafından Başvekalete ve ora· 
dan da Adliye vekaletine tevdi 
edilen bu mektuplarda, Hayd
ar Rifat Bey, Adliye Vekili 
Mahmut Eiat Beyi, hükıimetc 
düşmanlığı ve Kadriye Hanı
mı beraet ettirmek için 

mahkemeler üzerinde tesir yap 
mış olmakla itiham etmekte ve 
İrtişa meselesinde ise, adalet
siz nareket edildiği gibi, baz, 
ızharlarda da bulunmaktadır. 

Bagdar Rl/al &11 
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HARİÇTEN ALDIGIMIZ H·ABERLERt 

Tahtelbahir harbi insanileşti .. ! 

" 

Ha re nı dairesi halka 
açıldıktan sonra •.. 

Babü.r,;selcimdan giren bir ziyaretçi 
neler göriir ? 

Tahtelbahirler kaldırılınamıştır, yalnız 
ta
" bı· Maliye vekili tı.:kaüt kanunu ve vaziyeti 

vaziyetımız 

1 1 beynelmilel kaidelere olacaktır.. n1aliyemiz hakkında beyanatta bu:unacal\ 
Inıilteret!_! 

Bahri 
konferans 

Tahtelbahir meselesi 
nihayet bitti.. 

1172 

lı . Bu kapı, Padişah Üçüncü 
ıc [ustafa zamanında esaıh ta-

1 1 ir g&mllıı, daha sonralan İkin 
1 Mahmut tarafından da bazı 

lveler yapılmıştır. 

Söylendiğine göre bu man
gal, Fransa Kralı XV inci Lu- • 
inin Birinci Sultan Mahmuda 
hediyesidir. lngtli:ı Bahriye Lordu 

Aleksander 

or: 

Topkapr 911'8ymın öyle bir 
kaç saat dolaşmakla içinden çr 
kılır bir yer olmadığını söyle

açılı- meğe bilmem hacet var mı? 

Divan meydanı .... Az ilerde Sarayın kapanma saati yak
lıl<la görünen azametli fakat laştığı halde ben hala görüle-
• ın harap köık, meıhur "Kub cek yerlerin belki yarısını do-

? altı,, binasıdır. laşıp bitirememiştim. 

Osmanlı saltanatının ilk de- Harem dairesinden de artık 
irlerinde başı tuğlu vezirler müsaadenizle yarın bahsederiz. 
.ırada toplanırlarmış. Köşkün M. S. 

hakkında cereyan eden uzun bir 
münakaaadan sonra tahtelbahir 
terin istiap hacimlerinin 2 ,000 
tonilfi.to ve toplannın azami 5 
pus olarak tahdidi hakkında bir 
itilaf akdinin tavsiyesine karar 
verilmiştir. Bununla beraber 
her bahri devlet azami 6 pusluk 
toplarla mücehhez ve 2,800 to
nilatoluk 3 büyük tahtelbahir 
bulundurabilecektir. 

urulması Kanuni zamanına te Tahtelbahir muharebelerinin 
ıdüf ediyormuş. Mimarı da Alman11ada daha insani bir şekilde yapılma 
ıeşhur Koca Sinanmış. - sr meselesini tetkik ile uğraşan 
İşte şurası da arz odası .. Fa- Diplomatlar arasında komite konferansa iştirak eden 

ve aşağıdaki ahkam ve şeraiti 
h devrinde yapılmış, fakat son BERLİN, 9 A. A. - Diple- kabul eden hükumetler namına 
ıları bir yangında yandığı için matlar arasında mühim tebed- bir beyanname neşredilmesini 564 te yeniden yapılmış. 1 dülat icra edileceği ve Paris se-

1 
birinci komiteye tavsiye etmeğe 

Burada vezirler Padişaha ma firi M. Von Hoesch'ın hariciye I karar vermiştir. 
ıza tta bu.~uı:urlar.mrş. Köşe~~ ~üsteşarı olacağı söylenmekte- ı - Tahtelbahir.ler diğer 
ınçta~ ?uyuk bır oca~la ı.<~ dır. . . 1 harp sefinelerinin tabi olduğu 
knelı bır çeşme nazarı dıkkatı 1 [Bu telgrafta ısmı geçen M. ·hukuku düvel kaidelerine riaye
Jb_divor. Vaktile mühim bir Von Hoesch (Fon Höş) Umu- te mecburdurlar. 
ıescle _konuşulacağı zaman bul mi harpten sonra 919 de sulhün 2 - Tahtelbahirler ile diğer 
? menm suyunu akıtarak orta- aktile Parise gelmis ve o zaman harp gemileri; ticaret sefinele

r çağıltıya boğarlar_m.ış ... C'.e- danberi orada kalmıştır. Fransa rini, yolcuların, tayfanın ve ge-
k c~~~e v~ gerek 5ınılcr .cı.d- - Almanya arasında itilaf saha-1 miye ait evrakın selamet ve mu 
n buyuk bırer saa at escrıdır. sında bu sefirin çok hizmeti ol hafazasını temin etmeden batı-
Ü ·üncü havlu, enderun havlu muştur. Şimdi kendisinin hari- ramıyacakları gibi bunları, ar
dur. ilerdeki mermer bina da ciye müsteşarlığına tayin edile malarmı indirerek, battal bıra

ı ierun kütüphanesi. . • ceği söyleniyor ki, bu kendisi- kamıyacaklardır. Yolcuların ve 
nin bilhassa şu son on seneden- tayfanın em;ıiyet ve selameti -

Havlunun sağında eski ende- beri ettiği hizmetlerin bir neti- karanın yakın olması, yolcu ve 
ın mekt.,hi görülür. Şu yedi cesi elemek olacaktır.] tayfaları nak!edeni'ec<'l< rli~<'r 

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

' Franaada j Hind/standa 

Milli 
mtıkavemet 

İki numaralı kararname dün heyeti velci
lede kabul edilmiştir Mahkum 

kadın 

Nihayet serbest 
bıra IJıldı. 

Tuz kaçakçılığı 
yapılı yor .. 
_ _.,.. ............ -

- -----
ANKARA, 9. (Telefonla) - Heyeti vekile bugün iç,iın:ı 

derek iki numaralı kambiyo kararnamesini müzakere ve l:ab 
etmiştir Kararname tastiki aliye iktiran ettikten sonra ya 
matbuata verilecektir. 

Ayni zamanda yarın Maliye vekili de tekaüt kan;.ınu, vazi 
yet maliyemiz ve diğer bazı mesai! hakkında beyanatta buluna 
caktrr. 

PARİS, 8 A.A. - Madam 
Hanau saat 20 de serbest bıra
kılmıştır. Madamın tedavi edil 
mekte olduğu Saint - Lazare 
hastanesinin kapısı önünde 300 
kişi beklemekte idi. Madam Ha 
nau, tahliye edildiği sırada bun 1 

!ardan bazıları hasmane teza
hürlerde bulunmuşlardır. 

MADRAS, 9 A.A. - Gandi
nin taraftarları Kokandada bu 
sabah tuz yapmak suretile tuz 
ı;esmi hakkındaki kanunu yeni-

İki numaralı kararnamede esham ve tahvilat hakkında, ali 
re satışlara dair ehemmiyetli tadilat vardır. 

Siyasi, iktısadi vaziyetimiz ve Rusy 
den ihFıl etmi~lerd;- ·~~-ülipa- MOSKOVA 9. A.A. - Ecnebi menabi tarafından Türk k8 

binesinin guya yakında istifa edeceğine dair muttasıl işaa edil· 
' mekte olan şayialar münasebetile İzvestiya gazetesi diyor ki 
'İki sene arka arkaya hadis olan fena akim ve bir de Türk iktı5' 
diyatının esaslı surette ıslahı yüzünden çıkan bazı mühim bozuk 
luklardan doğmuş iktrsadı buhranı fursat bilerek u son aylat 
zarfında alacaklı devletler Türkiye hükumeti üzerinde mali i• 
trklalini elinden a'mak için bir tazyik yapmağa çalışını tardır. 
Ayni zamanda burjuva matbuatının aHikadar olduğu mali grup
larla elbirliği eden bir kısım matbuat Türkiyede hükumet buhr• 
nı olduğuna ve İsmet Paşanın yakında istifa edeceğine dair şa
yialar yapmağa başlamışlardır. Bu propagandanın beynelmilel 
piyasa üzerinde yaptığı tesir Türk eshamının düşmesi olmuştur. 
Bütün bu tedbirler Tiirkiyede mali bir felaket tevlit etmek ve 
Türkiye hükumetini Avrupa bankalarına teslim olmağa icbar 
eylemeğe matuftur. Sovyet efkarı umumiyesi yeni Türkiyenitı 
meleketi mali boyunduruktan kurtarmak hususunda sarfeyledi· 
ği gayretleri m\lhabbetle takip eylemektedir. Emperyalistler 

-~ 1 Türkiyeyi Avrupa mali sermayesinin yeniden bir müstemlikesl 
haline getirmeğe muvaffak olamamışlardır. Türkiye hük!lmeti· 
ni mali istiklalinde feraget ettirecekleri hususunda besledikleri 
ümitler de boşa çıkmıştır" 

tik kadm ayan 

ŞİKAGO, 9 (A. A.) - A
yandan müteveffa M. Maccori

ANKARA, 9 (Telefonla) -
Amerika ile Ticaret muahede
si tabedildi. Cumartesiye Mec 
liste milzakere olunacaktır. 

ANKARA, 9 (Telefonla) -
Kadın yardım cemiyeti senelik 
içtimaını bugün yaptı. İçtimada 
bir senelik mesat raporu okun
du. Rapor tasvip edildikten son 
ra yeni heyeti idare intihabatı 
yapıldı. 

--~~~---

Yunan/standa 
Pangaloaa ceza 

nick'nin dul zevcesi Madam ATİNA, il (A. A.) - Eluaiı 
Reith Maccamlck ateııli ııilAhlar kulübü hadisesinden dolayı 
ve bombalarla yapılan bir ka- ceneral Pangaloa iki sene ha
çırma teşebbüıüne sahne olan piı ve 5 sene mliddetle mede
şiddetli bir mlicadeleden sonra ni haklardan mahrumiyet oeza
rakibi iyindan M. Charlea Di- sına, sabık nazırlardan Vogo
neen'i mağU\p ederek İllinois puloa iki buçuk sene haplı ve 
llyinlığı için kendisini Cüm- medeni haklardan mahrumiyet 
hur.iyetçllerin namzetliğine ta- cezasına mahkQm edilrniglerdir 
yin ettirmeğe muvaffak olmU§ Ceneral Pangalosun cezası mev 
tur. Bu suretle mumaileyhanm kuf bulunduğu mliddete mah

Yolovada feci bir 
cinayet oldu 

Y alovada müthiş bir cinayet 
olmuş ve bomba ile bir ev yıkıla 
rak iki kişi öldürülmüştür. Bil 
hususta aldığımız mal!lmat şu· 
dur: Yalovada oturan Hüseyin 
efendi ve zevcesi Fatma hanı:ır• 
gece evlerinde uyuduktan esna 
da drsardan iki şahis tarafından 
yatak odasının pençeresl açıl· 
mış ve içeriye bir el bombası 
atılmıştır. Bomba şiddetle pat· 
lamış, ev kısmen harap-olmakla 
beraber uykuda bulunan Hüse
yin efendi ve zevcesi Fatma ha· 
nım da feci surette can vermiş
lerdir. 

Memleketlerine gitmiyorlar ilk kadın ayin Azası olması ih- sup edilecek, fakat rütbesinin 
timalleri çoktur. ref'ini intaç eyliyecektir. 

Cinayet üzerine mahalli za· 
bıtaaı takibata geçerek bomba 
atan katil LO.tfi ve Osmanı ya· 
kalamrştrr. Katillerden birisi, 
maktul Hüseyin efendinin ka· 
yınbiraderidir. Cinayetin aile 
arasındaki bir meseleden ileri 
geldiği anlaşılmaktadır. Tahki· 
kat devam ediyor. 

LONDRA, 8 A.A. Sovyetler 
hükumetinin Londradaki şeh
bender vekili Londrada bulunan 
bir çok Ruslara Rusyaya dönme 
teri için emir verildiğini, bunla
rın Rusyaya avdetten imtina et 
tikleri takdirde idama mahkum 
edileceklerini teyit etmiştir. Bu 
emirle alikadar olan Ruslar 
memleketlerine dönmeyi kabul 
etmek istememişlerdir. Bunla
rın arasında sabık ticaret heye
tine mensup bir çok aza da var
dir. 

İşsizlerin miktarı 

LONDRA, 8 A.A. - Martın 
31 inci günü akşamı işsizlerin a
dedi geçen haftaya nazaran 38, 
701 kişi fazla ile bir milyon 6 
yüz 7 7 bin 5 yüze baliğ olmuş
tur. 

İtilafa doğru .. ! . 

LONDRA, 9 A.A. - Bahri 
konferansta M. Briand ile M. 
Mac Donald arasında vuku bu
lan mülakat dolayısile 5 devlet 
arasında bir itilaf husulü imkan 
larr derpiş edilmektedir. Fran
sa ile İngilterenin Cemiyeti Ak 
vam mukavelenamesinin tefsiri 
hususunda mutabık kalmıs ol
dukları rivayet edilmektedir. 

Italgada 

Adli ıslahat meselesi ... 
Faşizm idaresi jürileri tasvip 

etnıiyor, herkes btınun)a meşgtıl .. 
Romadan yazılıyor - İtalya 

da jüri meselesi günün meselesi 
olmuştur. Faşist idaresi jüri u
sulüne karşı itimat gösteremi
yor. Onun için hükUınet şekli 
aleyhinde yapılan cürümlerin 
failleri jüri bulunmryan hususi 
mahkemeler tarafından muha
keme ediliyor. Şimdiye kadar 
bu usulün düzeltilmesi için muh 
telif çareler ileri sürülmüştür. 
Yeni bir muhakeme usulü kanu 
nu hazırlanıyor. 

Darülbedayi Adanaya gidi· 
yor 

ANKARA, 9 (Telefonla) -
Dariilbedayi Cumartesi g!inÜ 
Adanaya hareket edecektir. 

Tekaüt kanunu layihaıı 

ANKARA, 9 (Telefonla) -
Tekaüt kanunu layihası teksir 
edildi. Layiha yann meb'uslarll 
tevzi edilecektir. 

Romanya kralıçası 
Romanya kıralıcası Marie 

hazretleri dün adal~r ve Boğa• 
-da bir tenezzüh yapmqlardır. 
Kıralrça Hazretleri şehrimizde 
bir hafta kadar kalacaklardır. 

GANDH/'ye GÖRE 
LONDRA, 9 A.A. - Dail1 

~ail'in Bombay muhabiri bildi· 
Meslekten yetişmit hakimler rıyor: 

den mürekkep heyetlerin j!iri Gandhi Bombay eyaletinde 
cari tuz kanununu nakv·tmcl•· yerine konması, yahut ta jliri 

ile hakimlerden teşkil edilmiş te berdevamdır. Mumaileyh tıı· 
muhtelit hey'etler teşkili düşli M. M11ssollni raftarlarına tuzu teslim etrne1'· 

tense hayatlarını feda etmele· 
nülüyor. Diğer taraftan halktan inti- rini tavsiye etmektedir. Gand· 

Fakat bu takdirde pek çok hap edilen jürinin mahkemeler hi'ye göre ahaliyi ayakland~ 
masraf edilmeğe mecbur oluna- de bulunarak halkı temsil rt· bilmek için behemehal kan dök 
caıh sövleriivor. mesi fikri d<'! kuvvetli-lir mek la7TTPrlır 
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l; lno-iliz ordusu Mısırı 
e. k? nasıl boşal.taca ... 

924 programına göre Fransızlar 
bir kruvazör 

• 

askerlik itibarile Afril\aya 
ehemmiyet vermektedirl~r 

ço 

• 
~lısırlılarııı teklifle_rine karşı verı-

1 
len cevap Nasreddııı 1 !ocaııııı sırtı 

1 

na kiirl( giydirip altına Mısır katırı ı 
vermek gibi hirşey ! ~ 

i 

1 
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Fransızlar Aftikada kendi i- mumi harpte olduğu gibi istik- dan asker getirruek Fransızlar 
dare ve nUfuzuları altındaki halde Avrupada bir muharebe için hiç bir zaman hatırdan çı

yerlere askerlik itibarile büyük olur da Fransa da iştirak etmek karılmamış bir çaredir . .'\hiren 

bir ehemmiyet veriyorlar. U- mecburiyetinde kalırsa Afrika- Cezair ve Fas hudut kıtaatı bir 

Mısırda lngtllz askeri 

Ma!Uındur, ki 1881 yılında' caklar. Ne ala, Mısır paytahtı-1 
Arabi Paşanın isyanın' bastır- nı tam göbe~den ve yanınd~ J 
ınA bahanesile (Nil) vadisine tehdit eden ılci kuvvet, oldugu 
ayak basan İngiliz askerleri o yerden kıpırdamıyor bile. 
zamandan itibaren orada yer-
leşmiş, 1897 de dahi işgal saha- (3 Te~kil edil~ce~ Mısır or
ları:nın içine Mısır Sudanıni da dusunun kuv.vetı, ~~vey~ kana-; 
almış idiler. 1914 cihan harbi lı etrafmdakı lngılız ordusun
başında İngiltere Mısır üzerin- dan fazla olmıyacaktır. Bu şart, Bu kruvazör de Amerikanın- f 1 
ele resmen himaye ilan etti; fa- İngiliz kanal ~rdusu~u Mıaır- dır. "Pensacola,. ismindeki bu 
kat. 1922 de bu himayeyi tekrar dan gelecek bır tehdıde karııı kruvazör 924 programına göre 
gen aldı "e Mısırın müstakil ol emniyete almaktadır. Mısırlıla- yapılmıştır. Bu resim Amerika 
dugunu soyledi. n da büyük bir ordu beslemeğe f la N York d · · · ·ı ·k t nmmaru o n ew em• c· . mecbur etmek ıtıban e, ı tısa 
r . ıfı:an,har~ı _bitince Mısırlıla- itibarile Mısırlıların lehinedir. tezgahlarında yapılmı§, gemi-
s ~~:~1:1llerını vereceğini, Mı- Fakat bir gilrı gelip te İngiliz- nin sUr'ati tecrübeleri eanaıım.-

d d ı ış1gal~ son vereceğini !er kanal boyunda yalnız tek da alınmıştır. 
ra e en nga~tere ile Mısır mil bir zırhlı alay bulı~n?urmakla ________ • _ • __ • 
ı~_etı>erverlerı arasında yapılan iktifa eylemek çaresını bulurlar 

rnusademeler, dökülen kanlar sa tekmil Mısır ordusunu da blr İ ·ı · d 
alay piyadeye indirmek hakkı- ngı ız onanmasının 

r 
-;: 
• \ 

\ I 
1 

' ' 

' 

"11<, D[Nız 

1 
I 

nı elde etmiş oluyorlar. Bunun 1 
manası da Mısır ordusu yok de- . manevra arı 
mektir. Bilhassa mevcut Mısır 
ordusunun büyük bir kısmının 
daima (Sudan) da bulundurul
ması adet olduğuna göre asıl 
(Aşağı Mısır) için bir şey kalı,., ı 
yor demektir. 

r • 

• 

Amerika tayyareleri ve hendese! 
, 

l 
' ·' 

Bu resimde glSrdUfüniis tay-ı vetlerine mensuptur. ı zam bir hendese ııekli 
yareler de Amerika hava kuv- Tayyareciler havada munta- getirmişlerdir. 

i 

viicude 

kumanda altına verıldı. 

Bu resim yeni kumandan r 
ralay Cirand tarafından y 

kıtaatın teftişini gösteriyor. 

Rusyada bir gönüllü ve bb 
partizan kadın. Biriel sill~ 
siliyor, öbürü makineli tüfekte 
endahtı tanzim ediyor. , 

-. 

( 4 Süveyş kanalı mm takası
na nakledilecek lngiliz ordusu 
için Mısır hüklimeti orada yeni 
yeni kışlalar yaptırmağa, kuyu 
far açmağa, talim meydan/su 
ve spor meydanları ve tesisleri 
vücude getirmeğe, ağaçlar di
kip ormanlar yetiştirmeğe, yol 
açmağa mecbur tutulacaktır. 
Ne külfetli nakli mekan! İşte 
İngiliz zabitlerile Tommileri
nin hamamlarına, aptesaneleri

Almanlar Parisi bo111bardımaı1 etmişlerdi ? .. 
' 

' 
' -

Ve nihayet beş altı yıldan beri ne vanncıya kadar hepsi hazxr
~1rsrr mil!;yetperverlerile mu. !anacak, Nasreddin hocaya ya
r alakiir, liberal ve şimdi de pıldığı gibi sırtın~ bir kürk giy-j 

·le İng !iz iıtikumetleri ara- dirilecek, altına bır Mısır katı-, 
1 ia geçen müzakereler ma-

1 
n çekilecek ve böylece izzeti_ ik 

1 '1dur. Bu meyanda, son gün-, bal ile Kahire ve İskendenyeJ 
erde (Londra) da devam eden: kışlalarından kalkıp kanal mm 

... akcrelerde,. İ_ngilizlerin Mı takasında milyonlarca Mısır li-1 
sırı bo altmak_ ıçın Mısırlılara rası ile kurulacak yeni mesire-
Yaptıkları teki fler ~erakı uyan lerine göçedecekler. Ge enlerde İngiliz donanma-
dıracak ~eyler oldugundan bun- B I d !arı civarında bü-
, n askeri 'cı~ımlarmı Milliye- ( 5 Mısır ordusunun teskili, 8~. a ear a a t 
t"n askerli't sahifesik ..,Iakası 1 talim ve terbiyesi için bir lngi- yuk manevralar yap 1• 
0l:ın okuyucularma bildirnıeği /iz asker!, hey'et! memur ;dile- Manevralar esnasında alınan 
tıı nasip gördüm [*J: cek. Tabu bu ~alım hey'etı ay: şu resimde İngiliz harp gemile-

. . nı zamanda hır kontrol hey'etı rinin gök yüzünü dumana hü-
r ı M ı~uı bosaltacak l ngılız olacak, bunu anlamıyacak ne rüdiiğü, denizi altüst ettiği gö-

~rıı '•su (Siiveyş kanalı) nın şar var! rülüyor. 

~;d1 yerle~ecektir. <?yle. am: İşte, Mısırlıların kırk dokuz ··---
lıu • Mısırın şarkınd~_kı sıyası yıllık zorlu konuklarının,misa-
~abut (Refah) me~kıınd~n (A- firlig" e nihayet vermek için tek- Macar ordusu 
•1 . e) ye uzanan bır hat ıle tah . . . B d t d ı 
"it cd"l · . k 1 · lif ettıklerı şartların bir kısmı u apeş e en yazı ıyor -
var 1 nııştır. O halde a.n.a cı- . , ·" . Yeni sene bütçesi münasebetile 
" trıa nakledilecek İngılız or- yanı asken olanları, d1ger bır .111 "d f b" . 
"Us . • mı mu a aa utçesı mevzuu 
lıy u Yıne Mısır toprağında ka- çokları da varsa da sıyasete ta- bahsoluyor. Milli müdafaa na-
.le~ demektir. Yalnız .ş~ f3:rk alluk ettiklerinden bahsetme- zırı M. Goemboes nutkunda or-
di lı:e evvelce _merkezde ıdı, şım dim. dunun gençleştiğini söylemiş-

nara çekılıyor. · y · d k 
. B k t ersin Mısırlıların tır. enı or u adroları sırf Ma 
, (2 ., ere e v 1 . d .. kk 
I . ~ahirenin iç kalesindeki k . h 11 . müsaittir de kendi car genç erın en mure ep ofa , . 
ıtıgı/ız piyadesi ·1 (Helyopo- va tı a en. . b" k caktır. Macaristanın orclusıı "Berta,. namıle Almanların retmiştir. Amerikalı 2skeri mu Fakat topun fcnnı tertıbatı h~k şu resmı Koymu~tıır . 
• '. J tayyare · ! e d k" h memleketlenn c · •e 1 as er- 11 1 , ·ı t ht.t 1.1 umumi harpte kullaııdıkları ce- harririn yazdıgma göre bu top 1-ında alınabilen malumat salii-•ıı k ıstasıyonun a ı a . . .. · · , • , "-J, su ı mı a ıeGesı e a ı er ı - . 
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uvvetlerı· 1 . d k la lerını gornıerr.. • ·· ' • •~ -- . . 8. d" 1 .. kıl . 1 sım top ıne~hur o mıntur. yetmis beş mı! mesa et en arı ııye tar o an an rç ;atmm et- u resım er en bırı l'l1.' l•ı•r 
yer erın e a - , . · >ıı 0 tır. ım ı ıu metın gaye- p . Be, , d" d 918d Alı · t" A ··ı ı k , B . •ı· . ·. · ......__ karlıkları yap :1 , ' · .. ~ · .• : ı ·'. .~ · . . "rıse top atan rtanın es- se ateş c ıyor u. c 1?-an-. men:ış ır. meu :a I as en mu- eı tanın c.: ', cesametı \'C: k ı 

---- tisecek. ~ı., ı rnahcl~t sa:ı? da.hılmde or r~rcl'~·z 1ı·r icat.'.>ldıığu.söyl_en-ılar Parisi boı.n~ard:'!1a!ı_ .cttıler.l'harrır top!!n 1'.~_sıl bir ~aziyctle dırılmak içi:ı ne !:ibi t rtib~tı 
l [ ] ltark · , ,· .. 11 g~o ı c.ıc:...~:::ı kcyfıyet ıtıbarıle kıymc- 1 ,~ı All'ren Aın~rı. ~11 l.ı·r mıra- Bu topun~ .:rını tesoıt ıçın Fran hulundugunu o< reıımege ınuvaf oldı;zu ham da hiı· fikir veri· ı~ı..,:. · 1 otan s:ıtırla·· -- • J ., • ..A. b • 

~ ,telcı:n_..,",. . Cı, OGLTT tini arturnı;ılQ.ıı:- · ___ J._ ~lı~dıi ~iı:Jüt.1.'11"S ~ ·~x-:;c •C•~a.& •• JIRr.Mt\\,u, 1'"'4~f1ui_wıu yazarak kitabına yor. hu l!e ....... ~ · • · 11, .... ...,ı .... ~ ... 1.u.,10. •ıı"'cl!lo~.a&..ı :l.tıt11ye t.nU,.....::;- .. ... .. 
g ~ ... • ·- "" "-~- 1 ·-:''.. -:··· e.Jv•d•i••e•tmek suretlle meıktepte müteşeWdl komlıyo- nat ve teklif mektuplarını •evmt me7.kurda valctı muayyene kadar bllveklle mürac•" .-.ı-eteri ııto ı . ny surenıeracn ıuu ae 2,; k~~lu~, ••. , ••rıcı~ lhn~•~ 1~rla becılıgıne ~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~i!ta~e!VYk~m~e~le~r~l ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~~n·~·~h~nı~~~~~~~~~~ l ırı [>ı,- .ı , r le. 11 m117~ m r r:ıatları. 
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SiGORTA ŞiRKETi 
TGrldye ı, Bankası tarafından te~kll edllml~tlr 

Yaarıa • Hayat • Nakllya • l(aıa • Otomobil • mea'ullyetl 
maliye llcortalarıaı kabal eder. 
Adneı 4 lacll Vüd hu ı.tanb:ıl 

----.... ... ·-== ·-== -···-c: ·... -... --1 --1\ : Telefon: lıtubul - 581 Telr;ral: mtlyaı :: 
ı hnj' ııııııııtııınııı ı ııı ı ı ıı 11111ıı11111ııııı.. .-..ıı 11111111111111111111ı11111ı1111111·· • 
ıa 1111111....,111111111111111111111111,. "'ııııııııııııııııııııııııııııııııtıı• 

1 

--··-• SAt.LA\I, UCUZ, SIK .\lOBilYA ___ ı_ .. 
, . · ~1ARANGOZLAR MOBİLYA SATIŞ YERİNDE 
: E 
C[ Her nevi yemelr, ıatak odalar~ salon ve yazıhane takımlan •e bilcilmle 
, ~5 

mobilyalar ıatıhr ve siparlşat kabul olunur. MUTAVASSITLARA 

1 M lilzum kalmadan ve bir elden mobilya almak istlyen ve istifadesini arzu 
• avı edenlerin 811lf yerimizi bir kerre gezmeleri iddiaıııızı isbaıa lcAfidir. 

Adr~: Galaı.t'da Galata postahanesl yanında Güzin Hın 

/ K Tediyatra ıcshil&ı --------· 
or: 

D ••••••••••••••••••••••••••• 
J ıld> lngilterede kazanmış oldukları birinci 
·ırı~ milkAfattaıı rnnra 

. ;r: p· i t i r 1 (r B i t i r 1) 

fil' ~ko ım~k!.~ '~~.ı ~ ~!.ıu mo 
tşC> valfakıyet kuanarak 200 kişiden 

h d(> mürekkep bir hakem heyetince 

1ıa14" Dünyanın En mükemmel 
364 

.du 
ı le 

H 

RADYOLARI 

Tuz in~isarı lstan~ul la~ Mü~ürlü~ünden: 
930 senesi maliyesinde Konya Tuz inhisarı baş müdüriye

tine tabi Yavşan ve Tosun memelehalenndan Konyanın Sara
yönü ambarına nakl olunacak bir milyon kilo tuzun ücreti nak
liyesi kapalı zarf usulile Konya tur. İnhisarı baş müdüriyetinde 
müteşekkil komisyonda 7/4/930 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle mevkii münakasaya konulmuştur. Talip olanlar pey 
akçelerile birlikte ve şartnameyi görmek istiyenler Balıkhane bi 
nasmm üçüncü katında İstanbul Tuz İnhisarı baş müdüriyetine 
müracaat eylemeleri. 

lslanbul Limanı sa~ili sıb~iJe ıertezi serlebabelin~en 
Merkezimize ait Sinop motörü teknesine konulmak üzre ben 

zinle müteharrik bir deniz maki nesi münakıısai aleniye suretile 
mübayaa edilecektir. Taliplerin mezkftr motöre ait şartnameyi 
almak üzre her gün Galatada Kara Mustafa paşa sokağında ki.
in merkezimiz levazım şube9ine ve münakasaya iştirak etmek 
üzre yevmi münakasa olarak tcsbit edilen 1 mayıs 930 tarihine 
müsadif Perşembe gUnii saat 14 te ihale komisyonuna müraca
atları ilan olunur. 

Müzayede ile satış 
Nisanın il inci cuma cO.nü sabah 

saat 1 Oda Beyoğlunda Taksimde me
zarlık ıokağında Köseoğlu apırtıma
nının 3 numerolu dairesinde bulunan 
moteber bir aileye ait eoıl ır mUzı 
yede ıuretlle saıılıcıkıır. 

Akaju renkıı asri 8 parçadan mü
rekkep nefla yemek oda takımı, 3 
parçadan ibaret maroken ıakım~ 11rl 

zarif yatık oda takı mı, 3 parçadan 
mürekkep kadife takım~ elektrik avi
zeler, 45 parça yemek tabaklan, IAke 
lı:aryolalu kadife perdeler, Japon 
vızolar, london marhh bir adet yazı 
makineli, muferıbi ıedefll etajer, 
sedefü dlvar etajerleri, Bohem f&lll
danlar, bronzlu ılgara masaları, döner 
etajer, portmanto, kolonlar, (Deke) 
ırıarkalı gramofon, kriıtıl yem141ikler, 
çsy tıkımlan, keman realmler, çini 
sobalar , likör ıalı:ımlan , taıh 

lı:qıklar~ muflmbalar, saatler ve sair 
etyal beytlye, Anadolu ve Acem 
halılan ve seccadeleri. Pey ıilreııler
den IOOde 2S teminat abnır. 

Adanada Mezbaha inşaatı 
!~ana ~ele~iJesin~en= 

f - ı•:vvelce münakasası icrı edileceği bildirilen milnıkea, görillen lüzum Ur.erine 
Per~cmbe günü saat 16 ya talik edilmiştir. 

2 - ln~at ve tesisat için heyeti vekileden Kambiyo müsaadesi istib1al edllı:ıılştlr. 
.J - Belediye talipleri tatminen Banka taminatı lcra edilecektir. 
4 - Arzu edenlere milnaka'a zeyilname.;·n·n gönderileceği ll&n olunur. 

•••••••••••••••••••• , 11N 
J BEYLERLE ÇOCUKLAR Ç 

15 Mıyıs 

En şık kostümler 
Galatı'dı Karaltöy'de börekçi fırını iıtisalindekl büyük 

maballeblclnln Usıündı 

EKSELSiOR 

i 1 

1 r n 

TI 
Erdek l\lal vliidiirliiı!iiı1deıı: 

Sulh ~~~~!:nPerşembe 
günü Sirkeci nhumıodan hare
ketle ( faegli, Zonguldak, Hartın. 
Amasra. Kuruccşile, Cide ) iske
lelerine azimet ve avdet ede
cektir. 

Yük ~e yolcu için mahalli 
müracaat: Sirkeci salonu karşı
Slnda Mizan Oğlu Han No: 2 
Telefon lsıanbul 354 

Bartın -İnebolu Postası 

vapurulO 
Nisan 

HlLAL 
P~rşembe 

gilnU akşamı Sirkeci nbnmıdan 
hareketle Eregll , Zonguldak, 
Baran, Kuru.:aşile, Cide, İnebolu 
iskelelerine azimet ve ıvdet 

edecekdr. Yük ve yolcu için 

Sirkecide yeni bandı 1 numrolu 
acentasına mUracaaL Telefonıı 

lııtanbul 3105 

lZMlR - KASABA ve TEMDlDl 
DI<:MIRYOLU TÜRK ŞIRKEn 

lÇI'lMA İLANI 
Şirketimiz Hissedarın Hey'etl 

ıımumly~sinin 31 mart 1930 ıadbiııde 
saat onbir bu~ukta SURE11 ADI
YEDE vuku bulan içılmaındı nisabı 
müzakere tehusol edemediğinden bu 
defa Hey'eıi meskı\renln iıbo SO 
nisan 1930 tnrihlne mU11dlf çarfamba 
gtıııU ayni saatte ve ayni Runa
mel müzakerat ile tekru SURETi 
ADIYEDE Galaıada itimadı Milli 
hanında ıkd içtima edeceği firket 
bl11edaranına bayan ve tebliğ olunur, 

MECLiSi iDARE 

l\1 ı 'Tlıi~teıni : ı 

" .. 
" ,, 

.,, 

" 
., 

" ,., 

~eyrisef ain 
Merkez Aeutısı; Gılıtı köprll 

bcasında, Beyo~lu 2362 Şube 
aentesı: i\'Uhmudlye Hını altında 
lstanbol 7 40 

Mu~anya ,oslası 
Cuma, Pa1 .. nr, Salı. Çar· 

şamba gunlcri ıdare rıhtımı n 
dan 9 da kalkar. 

lzınir sür' al ~oslası 
( GCLCEMAL ) vapuru 1 1 

Nisan cuma 14,30 da G ·aıa 

rıhtımından hareketle Cuma•-
tı:sl sabahı lzm!re gıdece' v 
Pazar l 4,30dıı lzrnlrden !ure 
etle Pazartesi sa1'ahı gelecektir 

Vapurda mJke·.ım~l blr 
Ocvekestra azbant me\ cuıı ,r ---
Tra~zon itinci ~osf ası 

( Rc~iıpaşa ] upuru 1 O 
nisan perşembe a~mı G 
htımından bar e Zon 'ti k 

İnebolu Sinop 2cmrun Ünye 
Fana, Ordu, Glreson, Traiwvı 
Rize yı:: gidecek ve Of, l'ra· 
bzon, Polıthane, Gire ın, 

Ordu, Fatsa. Samsun, ı ıup, 

lneboluya u~rııyarak gdecek
tlr. 

BoıcıaJı poslaıı 
(GELiBOLU) \apuru 12 

cumartesi ı 7 de idare rıh 

tımından har~ketle Gelibol 
Lapseki Çanakkale lmroz Boıc 
adaya gidecek ve dönu,rc 
Çanıkkalt! LAp. eki ~llbolu

ya uğrayarak gelecektir. 

ANTALYA POSTJSI 
(Inebolu) vapuru 13 Ni arı 

pazar 1 Oda Galata nhtıınındıO 
hareketle lzmlr Killlülc BodruOI 
Rıdos Fethiye Flnlk: Antalya1 
~decek ye dönUşte meık41 
lakelelerle birlikte Andifli, Kal
kan, Sakız, Çanakkale, Ge JI 
boluva uJtrayarak gelecektir· 

Levazım ınbarındı terıkiitıl 
eden takriben iki yüz adet tıof 
makinı yılt fıçıları açık arınrıt' 
ile sıtılacaptlr. 

Kaı'I ihalesi 17 nisıın Q~ 
tarihinde icra k,lınaca~ından ıallf 
!erin o gün saaı l b da ıemı• 
ıkçelerlle levazım müdUrlıi~uıı' 
müracaatlar. - Loklnla takımı müakasnıı 

iJ.ı. :t.... ..... ......... ·-
.-~.nsil rt- bilme~ için beh~ınehal kaıı (i 
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e az ı- Cinayet .. el Ce il a 
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...... r var .. 
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Ahmet ağayı niçin 
vurınuş?. _ .. _ 

ıViustafanın muhake
mesi dün yapılmıştır 

---
Dün akşam Ankara-· 

ya gitmiştir. 
1 ~-

Yalovaya Gazi Hz.nin 
heykeli dikilecek 

Sıvas Relediyesinin 
su boruları 

Paralar evrakı nakdi
ye verilecek 

f ·TUanet narlı koyma 
ğı salahiyeti 

h1ricinde görüyor .. · 

Hasırişkelesinde hamallar 
kesedarı Ahmet ağayı vuran 
Mustafanın muhı-kemes; dün 
görüldü. Maznun mr ıdı.ılün ke
ndisine İş ve meme .inden mü
teessir olarr" cinayeti yap
mıştır. Mazm n kendisinin ka
til olmadığını söyliyerek de

Seyrisefain umumi müdürü Dakye ve sürekası tarafnıc 
Sadullah B., yeni sene bütçesi- dan harpten evvel yapılan su 
ni intaç etmek üzre dün akşam yolalrında kulalnılan borula· 
Anka•·· ··a hareket etmiştir. Ha rın bedeli olan 5,0~4 altınla 
reketinde.ı evvel, kendisile gö- 185,000 frank tazminat talebi
rüşen bir arkadaşımıza Sadullah ni havi hükumetimizle Sivas 
B., Ankarada bütçe işleri.le meş belediyesi ve o zamanki Sivas 
gul olacağım söylemiş ve yeni valisi aleyhine açılan davaya 
s~ne _faaliyeti arasmda çok mü- dün Muhtelit Türk - Fransız 
him ışler bulunduğunu ilave et- mahkemesinde bakılmış ve ev
miştir. Sadullah B. Yalova hak vela salahiyet kararı verildik
kında da şu izahatı vermiştir: ten sonra Türkiye hükilmeti-

\\uhtekirler gaze kolza 
d Yağı karıştırmakta 
evam etmektedirler ... Emanet iı.ıı ut mildürlJ 

Kemal Ömer Bey 

di ki: 
"- Afımedi açlık öldürdü,,. 
Dava bazı şahitlerin celbi i

çin kalmıştır. 
-o-

Gaz ihtikin gene başladı .. 
lan. Son zamanlarda toptan fiatinde bir kunış kadar tenezzul O-; 

:a Petrolün perakende satışında ihtikar olduğu muhakkaktrr. 
akkal!arın mühim bir kısmı okkasını (26-27) kuruşa aldıkları 

gazları (28) kurusa satacak yerde fuzuli olarak 4 kuruş zamme 
trck halkın zarar:ına olarak satmakla gayri tabii bir vaziyet ih-

Şehremaneti Foto F ranseyi 
dava etti 

"- 1 Mayısta kaplıcalar hal le Sıvas valisi aleyhindeki 
ka açılmış bulunacaktır. İmar davalar reddolunmuştur. Si-

s etmişlerdir. 

g Emanet İktısat müdüriyeti 
ı e~ek bu hususta ve gerek kol
h a ıle karışık petrol meselesi 

1 akkında tahkikat yapmış ve a
ı:!T1ası ic_ap eden ~ı:aslı ted~ir-

ıı. salfilııyeti hanemde gore-

bt~k Vaziyeti İktısat vekatetine 
lldirmi ti § r. 

d Gazın perakende fiatlerin
f c liakaı iki kuruş kadar bir 
~I laı.ık oldug" u resmen tesbit e-

rııi . tir. 

Fakat Emanet, yeni belediye 
tanunu tatbik edilinceye kadar 

llkk/ıllar Mml11•t1 umumi 
klUbl f'ethl &g 

ıza narlı koymafa kendisini 
lahiyettar bulmadığı için bu 
Yri tabit vaziyete müdahale 

emektedir. 

~z işlerini düzeltecek şid
li tedbirleri ittihaz için yeni 

lediye kanununun tatbiki bek 
ektedir. 

.~iırıdiye kadar icra edilen ta
_ıı.ta rafmen kolza suiistirna
ın önUne geçilememiştir. 

liaklcatlar cemiyeti kltibi 
llnıiııi Fethi Bey, piyasada 

Şehremaneti tarafından Foto 
Fransez sahibi M. Vaynberg 
aleyhine açılan intihal davası 
dün ikinci cezada görüldü. 

Emanet, yaptırdığı ehir 
1 - 28 kurustan aşağı fiatle haritalarının M. Vaynberg ta- ' 

satılan gazlar saf değildir ve i- rafından teşhiri dolayısile hak
çinde ehemmiyetli miktarda kol kı telif kanunu mucibince 10 
.r:a vardır. bin lira tazminat istemektedir. 

2 - 30 kuruştan yukarı fiat Tarafeyn vekilleri davalan-
ı~ gaz satışı yapılması doğru nı izah ettikten sonra dava ba 
değildir. zı husus için talik edildi. 

Emanetin bundan 3 sene ev- -0--
vel olduğu gibi piyasada ucuz Şevket Beyi cerheden tevkif 
satış depoları açmak suretilt: edildi 
gaz ihtikarının önüne geçebile- Muharrir Vala Nurettin Be-
ceği beyan edilmektedir. yi vurmak isterken Akşam ida-

l vas belediyesine ait olan kısma 
gelince: tazminat talebi redde 
dilmiş ve 5,034 liranın da ev
rakı nakdiye olarak itasına ka-
rar verilmiştir. 

Bundan başka gene ayni mah 
kemede Tare varisleri, M. Jiro 
ile Apostolides taraflarından 
muhtelif yerlerdeki mallarının 
iadesi talebile h!i"ftmetimiz ale
yhine açılan davalarla M. Mişel 
tarafından şehrimizin muhtelif 
yerlerinde umumi hal'i yapılma 
11 için kendisine verilen milsaa
denin yerine getirilmemesinden 
dolayı tazminat talebini havi o
larak açılan davalar hakkında 
ademi sa!Jhiyet karan verilmiş 
tir. 

Madam Elefteriyadis tarafın 
Fakat Emanet, şimdilik bö- re memuru Şev~~t Be)'.i cerhe

yle bir müdahale yapmak nive- den Şevket B. dun adlıyeye tes 
tinde de değildir. · lim olunmuştur. Şevket Beyin 

evrakı müddei umumiHk tara-, S d 11 • 
Bakkallar cemiyeti, Beyoğ- fmdan yedinci m!istantiğe tev- • u an Beg 

lunda bir bakkal dükkanında di edilmiştir. Müstantik maznu- f r . d . 
taklit bir teneke gaz bulmuş ve nu isticvap etmiş ve hakkında ~~ ıyetı ~v~ etmek~edir. Ye 
takibat icrası için Emanete mii tevkif kararı vermiştir. 111 ·~~r.pro~enuzde, plaJ yakının 

• dan Fransa hükfuneti aleyhine 
mütarekede Fransız işgal kuv
vetleri tarafından alman eşyası 
bedelinin tazmini hakkındaki 
davanın da mesmu olamayaca
ğına karar verilmiştir. 

racaat etmiştir. --o-- de buyuk bır otel inşası, iakele-
~ahrlmizde taklit ve mahlfit 8 . t "h nin daha müsait ve güzel bir 
...... bi ır avzı şekle ifra~ı. kasabanın muhtelif 

gaz ifinin büyük ve gizli r şe ı> 
beke tarafından yaplıdığı IÖy- Müddei umumilikten: yerlerinde halka kira.ya veril-
lenınektodir. 12 mart 930 tarihli gazeteni- mek Üzre küçük, zarif 88yfiyeci-

zin birinci sahifesinin birinci sü kler yapılması vardır. Bir emeli 
tunundaki Yenişehir hakiminin miz de kaplıcaların en güzel bir 

Spor r!işvet alırke:ı cürmümeşhut ha yerine, Gazi Hz. nin muhteşem 
linde yakalandığından bahis fı- bir heykelini rekzetmektir. Cid 

Muhtelit - G. saray kra muhtacı tavzih bulunmakta den her hususta büyük; bir kıy-
---- dır. meti haiz olan "z!imrüt" Ya-

Mahalli mezkftrda biri ceza lova'yı bize kazandıran Gazi 

Vllllyette 

Yeni teşkilat 

Kaza ve nahiyeler 
hudutları için 

mutalealar ahnıyor 
Boks ve güreş 
müıabakaları 

dig" eri hukuk i•lerile muvazzaf Hz n· "ril len"dir Heykeli 
Y • ın gu § · n Vilayetle Emanetin tevhidi 

hakimlerden hangisinin bu h~- rekzinde bilhassa bu cihet naza üzerine tatbik olunacak yeni 
disei müessifeden maznun oldıı rı "tı"b lı maktadır 1 ara a n · mülki teşkilat hudunu teabit i-

Viyana muhtelitile karşılaş- ğunun zikredilmemesi, diğeri- İlk köril§te yabancılar üze- çin Vali Vekili Fazlı Beyin 
mak üııre hazırlanan İstanbul nin de sfü zan altında kalması- rinde iyi bir tesir bırakması için riyasetinde Meclisi umumi baş 
muhteliti ikinci tecrübe maçını na sebebiyet vermiştir Rt.isvet Yalova kasahasma ehemınJyet kltibi Zühtü, Şehremaneti hari 

Gal t tak ·ı alan h .. kimin hukuk hQki-"mı· v k 1.. d İ k 1 · yann a asaray ımı e ya- " d erme .. zım ır. 8 ·e enın tam ta ıubeııi müdürü Galip, Def-
pacaktır. İlk maçını Beşiktaş'la Tevfik Bey olmasına nazaran karşısına tesadüf eden meydanı terdarlık ikinci şube müdürü 
yaptığı zaman muhtelitin bazı mevzuubahs neşriyatın ceza ha ıslah ve burada bahçeler yapıla Hilmi, polis üçüncü şube mü
:ı:aif tarafları göze çarpmıştı. Ö- kimi Nuri Beyle refi iltibası caktır. dilr!i Hilmi Beylerden mü-
yle ümit ediyonı.r: ki, Futbol he- ~ımnında tavzihi mUtemennadır Vlllyetin, kasabaya ehemmi rekkep bir komisyon te kil e-
yeti yarmki maç için muhteliti yet vermesi zaruridir". dilmiştir. 
daha kuvvetli bir hale getirecek ipekli yerine Sadullah B. in Ankarada ne Komisyon dün toplanmış ve 
şekilde tadil etmiştir. Galatasa- kadar kalacağı belli değildir. maliye tahsil şubeleri müdürle-
ray takımı, son zamanlarda kap rinin, mali ve vergilerin tahsili 
tanlan Oberle ve Muslihln mil- Paket içinde muşam- Vakit küresi cihetinden mütalealannı almış 

t ----
Sokal l rın t mız 

olması için 

Ziftlenmesine lüzum 
olmadıgını söylüyor. 

Şehremaneti, İst nbulun şim 
di her zamankinden daha temız 
bir hale getirilmiş oldugunu id 
dia etmekteydi. Esbak şehremi 
ni Dr. Cemil pnşa, bu iddianın 
doğru olmadıgını şehrin eskisi 
kadar temiz olmadıgını beyan 
etmiştir. 

Cemil pa§oi!, sokakların zift
lenınesine de llizum olmadığı ve 
bu hususta yapılan masrafların 
beyhude olduğu kanaatindedir. 
Şehrin katranlanmasını gülünç 
bulan Cemil Paşa, İstanbulun 
bugünkü hali icin sadece· "Gö-.. . 
ren göz açin klavuEa ne hacet 
v.ar? .. ,, demekle iktifa etmiş
tir. ---·----
Köy kanunu talimatnamesi 

Köy kanununun sureti tatbi
ki hakkında yapılan talimatna
menin neşri bazı esbap dolayısi
le gecikecektir . 

Dahiliye vekaleti kanunun 
tatbikinde müşkitılta tesadüf e
dilmemesi için tamimler hazır
lamaktadır. 

-o-
Tayyare kulüpleri 

Muhtelif şehirlerde yapılacak 
olan tayyare kulüp ve meydan
ları hakkındaki tetkikat ikmal 
edilmiştir. 

Bu ay nihayetinde toplana
cak olan Tayyare cemiyeti mer 
kezi umumi içtimaında bu bap
ta kararlar verilecek ve ondan 
sonra inşaata başlanacaktır. 

Tayyare cemiyeti İstanbul 
şubesi reisi Fehmi Bey de bu 
mesele hakkında merkezi umu 
mi ile temas etmek üzre bugün 
!erde Ankaraya gidecektir. 

Ekonomi 

• 
ır 

'imait Y e<lib a 
l(azımı öldürdü 

.... .. .. _ -
Cinayet bir kadın 

yüzünden çıkmı l • 

Küçük A., y ' M dres 
sokagında Cebin nanı c naı uf 
İsmail ;Je ayni mahalde } ed. 
bela diye anılıın !< , • 
ralannda bir .,.......,..,,......
kadın yilzüncleı 
münazaa çık 
mış ve İsmail 
hamil olduğı 
bıçakla Kazım 
vurarak öldür 
müştür. Her i 
kisi de ayı 
kadını seviyo 
lardi. İsmaili 
Zehra isminde- il' t• ~ •d b ı · 
ki bu kadına küf- Kium 

retmesi cinayete • ebebiyet verı 
miştir. 

-o-
Apartımanm üst kıı.tmdıı.n 

kendisini atmış 
Şişlide Bezazyan apartıma

nında oturan musevi ef. miibte· 
18 olduğu hastahğır kabili teda 
vi olmamasından nevmit olarak 
dün sabah kendisini a rtıma
nın ilst kat penceresinden soka
ğa atarak ağrr surette yaralan· 
mıştır. Mecn•h hastaneye kaldı 
nlrnışsa de kafatası parçalandı
ğından ölmilştiir. 

-o-
Beyıı.zıttıı. bir airkıı.t 

Sirkecide Samsun otelindıı 
oturan Matlı Arnavut Htisey
nin dün Beya.zrtta 4 İngiliz ve ! 
farnsı.r: altınını çalınmı tır. 

Pamuk piyasası canlandı 
Son (Ünlerde pamuk flatleri 

suratle yilkselmeğe başlamı tır. 
Bir İtalyan heyeti milhim bir 
parti pamuk mubayaası için gel 
miştlr. 

Aldıfnnız malftmata nazaran 
Ruslar 15 bin balya daha pa
muk mubayaasına karar vermiş 
!erdir. 

Bu alışlar piyasayı birdenbi
re canlandrrmıştır. 

-0--

Adanada demir fabrikası 
yapılacak 

Aldığımız malfunata naza
ran Sanayi ve Maadin Bankası 
tarafından Adanada bir demir 
fabrikası tesisi için tetkikat ya-

Bu demir fabrikası eski Ja. 
nlınış demirleri eriterek isteni
len şekilde işleyecektir. Elyevm 
Adanada tetkikat yapan İktısat 
vekili Şakir Bey de bu mesele 
ile meşgul olmaktadır. 

Borsada vaziyet 

Dün Borsada İngiliz lirası 
~bii vaziyetini muhafaza etmiş
tir. Sterlin üzerinden ilk mua
mele 1029,5 kuruşta olmu;ıtu. 
Bir aralık İngiliz 1030 kunış o
tuz paraya kadar yükseldikten 
sonra akşam üzeri dü erek 
1029,5 kuru·ta kapanını tTr. 

. tılan petrollerin yiiıde sekse
kolza ile mahlftt olduğunu, 

1 nlann ucuz satılması, karışık 

111 1rn~dan ileri geldiğini sö
cınıştir. 

temadi gayretlerile daha esaslı b kt tır. 
bir ıtekilde çalışmağa başladığı a ÇI I Dün vakit küresi munase- Diğer alakadar dairelerin mü pılmaktadır. -

Altın 922, dolar 4 7 ,30 kuruş. 
tan muamele görmüştür. 

için, eski halini bulmamışsa bi- betile Rasathane müdüdü Fatin taleaları da alınacaktır. 
le, daha iyi bir vaziyete girmiş- İstanbul paket gürnrllğünde Beyden bir mektup aldık. Fatin -<>- Ad liy< \rekiliı1iı1 da y H Si 
tir. Bunun için muhtelitin yarın garip, garip olduğu kadar da Bey bu mektubunda şöyle di- lıık8.nda --..~~--~ili!-~-------~ Emanetin tahkikatına göre, 

Yİde kullanılan kolza mik-
~ senede ancak 10 tonu bul
gu halde şehrimiz:de 3 fabri
tarafından günde 20 ton ':ol 
çıkarılmaktadır. Bunların 

trole kanştınlmak suretile 
rfedildiği anlaşılmıştır. Bu 
hhlt petrollerin sikleti izafi. 

sini yükselterek petrole ben
ınek için içine bazı mevat i

Q;;J Vt edilmektedir. 

if . Emanet, tahlil neticesinde 
Yle bozuk olduğu tahakkuk 
t:ı petrolleri musadere etmek 
dir, 

Gal ,1 ğ şayanı hayret bir hadise olmuş ( :: atasaray a yapaca ı maç, tur: yor: Dahiliye Vekileti teftiş he- Birinci sahifeden ınabat , 'yükü hafifletmek hakkı idi 
Galatasaraydan Nihat ve Bur- "Muhterem gazetenizin 2 ni- yeti reisi Mustafa Arif, İskin Doğruluğunu ispat edemiye· Bunun da cevabı budur ' 
han h ). lm ğ Avrupadan celbedilen iki pa M ~ · bi · · ın mu te ıtte o asına ra - san 930 tarihli çarşamba g!inkti müdürü umumisi Hacı ~h ce&.mız r şeyı yazmak elimi?:- Gelen arzuhalde Kocaeli 

• ket ipekli kumaş gümrüğe gel- d im men, haylı meraklı ve hararetli nuahasında ücüncii sahifenin 7 m_et Berle_r dtin. Va.li Vekilini en ge .ez. . meb'usu Salahattin Bcyı"n ·ımza. 
1 k M b 1. 1 akk miş ve gümrükten çıkarılacağı . - · k ~ ı hakk d T hd d ı E o aca tır. u te ıt 1 ında, mci sütununda Vakıt üresinin z~yar~~le _sk~_n ış ~~ı . ııı a . e _ı e ge •.n.c~: v_et! et- sı ve bir de Sadettin Ferit Be-

Galatasarayla yapacağı bu maç zaman -paketler tartılmış, mil- işledilememesinden bahsedildi- bır muddet goriişmuıılerdır. tımt_.1Adlihyde. Vekil~nı Aç~·lıyk~. kbuv yin vekil olduğuna dair işaret 
tan sonra daha esaslı ve daha hürleri muayene edilmiş, hiç ği sırada "Hatta Kandilli Rasat --O- ve 1 e te ıt ettım. un u e- vardır. 
kat'.! b_ir fikir edineceğimiz şüp bir noksan bulunmamış. Fakat hanesindeki vesait te kürenin iş Köylerle telefon muha- nim. naz_an1!1~a .Mahmut .. Esat Davanın Ankarada açık bir 
hesızdır. paketler açılınca ipekli kumaş !edilmesine kafi gelmediğin- beresi ~eyı'?- lııç hır ımtıyaz ve ruçhan muhasebe tarzında rüyetı Alla-

y arın g· · yerine bir sürü mu•amba ve bez d " b" f k c he"" kt h .. !ne zengın sayılacak Y en.... suretinde ır 1 ra m!in İstanbul kazaları ile bu kaza- 1 
': yo ur. _ ın büyük bir nimeti olurdu. 

spor gunlerınden biridir. Futbol parcalan bulunmuıtur. deriç olduğu gö~ül~üşt~r: Ra- !ara merbut köyler arasındaki ~ov~et _ve hakaret bahsıne Ancak İs~anbulda Kadriye H. 
maçlarından maada "Cumhuri- sathane bu Vakit kuresının va- muhaberatı temin etmek üzere gelınce .. ~1 taraf ta bunu yap- davası mustantiö-i olan Nazım 
yet" refikımızın güreş müsaba- Muhiddin B. geliyor zedileceğini ve edildiğini yalnız evelce telefon tesisatı yapıl- ınış olabilir ve ~u arada halledi- Beyi tahkir et~is olr,ıaklı-
kalarına yarın Beyoğlunda C. Şehremini Muhiddin B.in gazetelerden anlamışt~r. Bu hu mıştı Fakat, bu tesisat bozul- lecek meseledır.. . .. ğım isnadilc dört.aydır bakıl 
H. Fırkası binasında başlanaca- mezuniyeti bu ayın 12 sinde susta Ras,:ıthaneye hıç bir mü- muş ve tamir için tahsisat hu- . Zannetmem kı Adlıe V~_kilı makta olan dava ile Mahm.ut 
ğı gibi akşam saat 19 dan itiba- b" racaat vakı otrnaını~tır. Ve hat- lunmamıştır. bı.rcok yolsuz davalara boyle Esat Beyı" n davası arasıııda ır-

~ G 1 t k r·b ıtmektedir. Mumaileyhin Cu- ~ b d "-Olz:ı meselesini hazine le- ren a a asaray u u ü salonun ma veya Cumartesi günü avdeti ta halk için mi yapılıyor yoksa Vilayet, bu sene bütün köy- ır ava daha ~~zam ol- tibat . vard~·: Bu i!ibarla bun~-
! olarak halletmek için ha- da mühim boks maçları icra edi beklenmektedir. Liman için mi yapılıyor? Bura. !erle kazalar arasında telefon ma~ına cev~z verebılsın. nn bırleştınlmesı usuldendir. 
anan ılahili istihlak kanunu lecektir. Maks, Menase, Naza- -o- sını dahi bilmiyoruz. Şu iza'lata muhaberatını mutlaka tanzim Yilksek hır makama "mücrim Dört aydır bakılan dava, o mah 

1
1' Siiratlc c;ıkması temenni e- ret, Hüsamettin, StaV'.ro Mekin Bo ~ f«.ı:-:k . göre yazılan fıkrada bir yanlış- edecektir vardır., ve "mücrim odur,. ser kemeden alınıp yeni haşlıyacak 

ı.llıektedir. Garip olan nokta gibi tanınmış boksörlerin maçla _gaz r IO[ ?mıııyonu Jık vardır." · -o- levhalı iki liiyiha yolladığım olan bir davanın görüldüğü 
ten d nndan başka Fransız Andre Re- Bogazlar nusyonu dün A- M. Faıı·n . B . dog"rudur. Adliye Vekilini, yfı.· mahkemel'.e.gön. derı. ·ıme.z. 

· c enberi gaz piyasasında · ı v f p · · Sel S ın k f ne bi ile Sıtkı arasında yapılacak mıra ası . a_şarun nyasetı.n- ım ırrı • on eransı ni icraatını, kanunların tatbi- Bunun ıçındır kı Acllıye Ve-
1 n dolapları tetkik ile meş- d h ft Irk tı k 

V

olan Emanetin hfıla gazın maç, zengin bir proğram teşkil .e a a ıç maını a tetmış- Selim Sırrı B. dün akşam sa- katını beğenıniyen bir adam, kilinin davası da maalesef bu-
ay· · etmektedirler. tır. Poliste yeni bir kısnn at sekizde Erkek mual ·m mek Galata köprüsü üstüne çıkıp ta: raya gelecek ve t .. b{w1 hafi 

bıı/~~ 2b-rııriyeden olup olm~ Vasıf Paşa,_ K~radenize ge- , .. .. . . . tebinde beden pedagojisi mev- "Ey ahali! •• ve ~Y. Ülül~mir.: olıırak.rüyc~ olu•.rcaktır. 
it\ ınaenaleyh ekmek:::• çen Rus gemıl_eı:ı h~~kında. Polis .~udurıye~ı e~rın_de ol- zulu bir konferans vermiştir. Filan Vekil naehıl~ır!,, c_Uye .na . Saıahattı~ B. Barooıın izin 
il ~~ırtcleye tabi tutulması i- T fi . . Romen delegesının muracaatı mak uzczre polıs bıruncı şube Selim Sırrı B. in bu konfe- ra atamazdı. Kendı fıkn ne ıse •' ;madan vekalc~ l,.ll.ıuJ <'t: ıiştir 
rt~t ıp et!11ediğini henüz kat'i aıı ye 1' 1 üzerine meseleye komisyonun ye bir kısım, illve edilmi§tir. ransı iki devreden ibaret ol- ve bu fikir ne kadar aciz olursa Sadettin Fer it Beyin istidarla 
·~ bi~ ~.n ve tesbit edeme- Tasfiye ko~isyonu ~~top vaz~et ettiğbM: dair vaki ol:ın Bu ~eni ltıııım polisin mühim muş ve birinci kısmında profe- olaun, onun s!hha~ ve samİ?1i: imıası yolttıır.,,. 
1':nta •QLıyette bulunmasıdır. lanmış ve yenı harflen ıyı ya- neşnyatı tekzip ederek kom111- tahkikat işlerilc meggul olacak ııör Dekroıt'nin bu husustaki i- yetine kanaatı halıncle bu fıkn Haydar Rifat B. Adi, e Vc
iııd.,. net uzun tetkikatı neti- zamıyan ihtiyar bir ınem~ yonun böyle bir meaele ile 1!iç tır. Bu imanın amirliğine mer- ki parçuı okunduktan sonra memlek_etiı~. -~:ı-ıen~aatleri~e en kili _M. Esat Bey aleyhi~ mu
• SUnlao ·~11hit ~debihni§ tekaüde sevkine karar vertDlf- ~q&Ul olmacbfmı a6y~ ııe.. ~ Cıılıtt Bey UıPıci kwnda, beden. ve. ~un yakın g~~ugu yuk~~k ~ır m~- klı:bıl bir clava açtığını &Ö}rlc-

tılt". tır. ta)NI> ~. arilnu uı.ed tetlıilr ~lmıftl.r. ama bıldırmekle uzerınclekl mıştir. 

•ı '-"--· - _ .. _.. - . ·-

rı 
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MILLIYf;ı ıo !SAN 

1. 

ı ~ yı t, r=:::I_T_e_m_~_ş_-a =~aı~~~ ... i-.. ~~-~-j 
1.ın U'.!ldesı "Milli;.et" tir. MI. M. Bell'in temsilleri 

1 '1.0 NİSA~ J 930 Smemanın halk üzerindeki raudoux'nun en az muvaffak 
_ . tesirine inanmıyanlar varsa olduğu bir eseridir. Bu piyes-
~REHANE - Ankara caddeıı- l"M ' B 11 k' b 1 d ki k d r· k h ' 

·1 :ıo Tclı;raf adresi: Milliyet, ı .. ' .. ahrıe. ef"k".a
1 

a_sı!' und.alrı a te .. a ;n lmroku peb e emmbı - Sultan Mahmut devrinde ilk 
1 şup esız ı ır erını tep ı e se- yetısız o a la eraber a- zı·yaretler ' 

ti Telefon numaraları: vketmiştir. Teknik noktai na- sit rollerdendir. MI. Bell • • defa olarak karantine idaresi 
~ ıtanbul 3911, 3912, 3913 zarından mükemmel bir film bunda çok muvaffak oldu diye- tejkil edilecekmiş. Bunun esas 
ıı sayesinde, ikinci ve belki üçün- meyiz. Bir ailede zengin fertlerle fa- İşte şimdi gözünün önünden larmı kurmak için bir meclis 
p BONE ÜCRETLER~ . cü dere~ede bir oyuncu olan Evvelkıi akşam oynadıgı o- kirleri ancak dört hadise bir bunlar geçiyor ve iııli petrollam toplamışlar. . . . 

ı• _ Türkiye i~in Hanç ıçın ~l: ~a~ıe Beli, İstan.?~~da ke_n yun, şüphesiz, repertuarmın araya getirir: Düğün, tevellüt, basının ziyası altında mekanik Fakat mecliste eksenyetı ho-
t lıgı 400 kurut 800 kuruı: dısını bile hayrete duşuren hır yegane güzel piyesi idi: La vie ameliyat, ve ölüm. Eğer bunlar surette çoraplannı yamamağa calar teşkil ettiği için karanti-

750 .. 14gg " muvaffakıyete mazhar oldu. est belle (Hayat güzeldir) den olmazsa zenginlerin, fakirlerle devam ediyordu.. n'.1 "düveli nasarada,, da vardır 
14011 " 

27 
" B_u "ı.:a~'.a,, ya sineman~ zaf~ri bahsetmek istiyorum. Müelli- temas etmelerine hemen imkan * * * dıyerek ulu orta aleyhinde bu-

d7~bılı~ız. ~'.1kat bu psık?loJık fi, Marcel Achard, genç'bir mu yok gibidir. · lunmuşlar. 
'"elen evrak geri verilmez h~dıseyı ka!ı. suret:e. tanf et- harrirdir. Henüz büyiik seyir- İşte Lüsette amcazadesi Ray Soluk soluğa üçüncü kata çık Mecliste meşhur Kethüda za 
Meti geçen nuıohalar ıo kurugtur. :?11ş o~ak ıçın_ aynı zamanda cı kütlelerine nüfuz edemiyen m?ndu senelerdenberi görme- mış ve herkesin yavaş sesle ko- de Arif Efendi de varmış. Yo-
-=1zcte ve matbaaya ait i~ler için -gençlıgın zaferı,, de demek do- Marcel Achard, zevk sahiple- mışti. nuştuğu bir salona goirınişti. bazlara sormuş. 
~üdüriyete müracaat edilir· - 1 R d k b ö 
. ızetemiz uanıarın mea'uliyetinl gru 0 ur. . . _. rinin sevdiği ve lezzetle din - Bir akşam lamba ışığı altın~~ ayınon un arısı unu g - - Karantineyi yaparsak 

kabul etmez. .Evet, sınema g~nçlı~ın za- !ediği bir ediptir. MI Bell'in ev- çorap yamamakla meşguldu. rünce: . . . . . !renklere benzemiş olmaktan 
===========u f~nn~e muazzan: bır amıl oldu velki akşam oynadığı piye- Kocası da bir koltuğa yanlamış - A sız mısınız dedı, nere- mı çekiniyorsunuz. 

Ü Şımdıye kadar tıyatroda, en sin mevzuu kısaca anlatılabi- gazete okuyordu. den haber aldınız? Evet gazete 
ıUGÜNK HAVA yükse.k, ~-n müstesna s~:atkar lir: Bir gen~ kız, fakir, işsiz bir Birdenbire: . l~r yazmışlardı. Amn;a sizin - Evet! 

1 >tın huareı en çok 14 on az la. r. bıle_ş, ohret bulmak, hune. rl_ e adama tesadüf ediyor,· onu sev- -Lüset !diye bağırdı .. Bak sı- b~lmem gazete okumaga vak~ı: O esnada Fas hükUıneti de ka 
k~f ·· k nız olu ? R d rantineyi kabul etmiş bulunu-

, rece idi Bugiln rüı~Ar poyraz rının mu. a '.1tını gorme ıçın meğe başlıyor; fakat araların- zin aileden haber var. , .. .. yo~ m~·: · aymon sızı yormuş. Kethüda zade bunu fır 

Fasa benziyelim 1 

1 

Dün arkadaşlardan biri ken· 
disine verilen işi yapmamış. Yn 
hut yapmak fırsatını bulama, 
mış. 

Artık, mazeretler biribirini ta 
kip etmeğe başladı: 

- Üç dört yerde iıt verdiler. 
Hangi birine yetişeyim? Birini 
ararken ötekini kaçırdım. 

Sonra Eminönünde bir tel 
kopmuş, tramvaylar yarım saat 
işlemedi. 

Tahrir müdürü bu bir sürü 
mazereti büyük bir sükfut içinde 
dinledikten sonra dedi ki: 

- Yahu, sen şu Babıali cad· 
desinde bir dükkan açsan a? 

Ciddi zannederek sordu: 
- Ne dükkanı? 
- Havyar dükkanı ... 
Şaşaladı: 
- Havyarı ne yapacağım? .. 

jcflr, bava kapalı olacakar. o~ beş, yırmı sene. ~urma~a~ daki içtimai seviye farkları Sonra gazet~yi ~k~du: ' Meş- gorurse kımbılır ne kad_ar ~e1!1 sat bilerek: 
li ugraşmak ~eçburı);'etmde. ıdı- yüzünden hasıl olacağını talı- hur mühendıslerımızde~ M. nun_ol.acaktır. yalnız şımdı_bı- Ö 
3w•lil•·~~·~IJ ler. Hal~ukı şı!11dı ~~ .~ekı: ya min ettiği "hissi müşkülattan,, Raymonda dün a~şam böbrek- r~z ıstıra~at edıyor .. Çok zaıfle - Karant~a id~resi 1'.'!"-s~.a teki hafifçe gülümsedi: 
~ ELll!"lll' ~~ şında hır genem, butun dun- korkarak sevdiği serseriden !erinden bir amelıyat yapılmış- d~, çok duş~. Alla~ vere de bu da var, deın:n~· l!as ~se Muıılu- - Tatlı tadı kesersin! ... 

~ ~, yaya bir iki haftada kendisini kaçıyor. Piyesin güzelliği mü- tır. Genç mühendisimize acil şi- gün başka zıya~e~çı ~~lm~se .. man devletıdır, otekılere benze- Kulak Misafiri 
tl t~nı~tırmak ve sevdirmesi için, kalemenin inceliğinde, nefase- falar temenni ederiz!,, ·-· Fazla h~ye~an ıy_ı degıl dıyor- mem;ekt~n kork_uyor~~ı~. Fasa ... ••••••••••• .. 
~Ü dakika SÜkftt! hır fılmde muvaffak olması ka- tindedir. Ezcümle ikinci perde Lüset bu havadisi dinledıgı !ar.·. Sız bir dakıka burada du- benzıyelım demış ve ışı boylece Diln akşam MELEK SIEEl\IA-

"ı; fi. Amerika "yıldız,, larmın kah Shakspeare'i kah Strind- zaman bembeyaz olmuştu. Koca run da. · • . . .. kitaba uydurarak fikrini kabul SINDA Halkımızın gözbebekleri: 
zKadınlann bu cuma günü muvaffakıyetleri gözümüzün ö- berg'i hatırlatan 'bir nevi şahe- sı alay etti: Kadın gıttı. Luset yalnız kal ettirmiş. JOHN JILBERT, JOAN KRA Y-
-acakları miting hakkmda nünde. Ayni hal, MI. Marie serdir. Üçüncü perde de enfes - Bu rengin ne böyle!.. Sa- ~lı: Hastanın od:'lsı hemen orada Meğer kimlerin elinde imi- FORD, ANITA PAJ, ŞARL 
fun ald Bell iç.in de vaki oldu. Pek genç bir meclis vardır ki Bir yaz ge- kın bayılma ayol! Ameliyat ol- ıdı. Kapısı hafifçe aralanmış- şiz !. KING gibi büyilk artlıtleri ko· 

1 a: un, programın. en olan MI. ~ell,_ sine~aya intisap cesi rüyası'nın en ~zel tablo- muşsa olmuş! Sana ne?. tı. Yağl~ b?ya dm:arda,~arn1'?.n ------------- nuıurkcn ve ıagannl ederken 
-anı dikkat noktam şudur· etmeseydı kım bilir daha ne !arından birine benzetilebilir. Kadın buna hiç cevap verme dun eskı hır resmı asılı ıdı. Lu- gören ıeylrciler 
).ritinge İl}tirak edenlerin teı u.~ s~~eler muvaffak.iyet ve Bize bu piyesi oynadığı için di ve işil_e me~gul olmak istedi. set on~ bakıyord~. . . letlıphltr llÜHblklSI O L 1 V u T R E V O s 
>ttiği ala hunn" et işar....: ol- şohret ıçın u~raşacak, yanacak- MI. Bell'ıi takdir etmemiz ve di- Fakat elındeki yırtık çorapların ~~ ılk §efkat, ılk se.vgı kalp sözlü ve şarkılı filminin şimdiye 
.--- y ...... tı s 1nı ' " .. .. x l r d k d f Valkonun nutku. kadar görtilen en FEERIK tema-. ,._ .. ı.-. dakik E t . onra, sınema ya z genç ğerleri iç.in de _ bu seferlik!- yerinde, gözunün onune yıı;ın e ~z ene a ar temız, sa ve 11 olduğunu ıasdik eımekıe mile· 
JW. "'"~ ""' • a._ mane • san'atkarlarm değil, bütün affetmemiz lazımgelir. zevk yığın çiçekleri ve vasi çemenle- denn bir yer tutar. ıefiktirler. 
~dakika ka~ birliği, beş da- gençliğin a.le~.i o~u~tur. O sa- sahibi, hüner sahibi bir muhar ~le büyük bi~ ba?~e, tıpkı bir Lüset ha~ bu r~sm~ bakıyor 47 nci haftanın bqincilijini Metro Goldvin Mıycr filmldlr 
\a ~a önu~de ve beş dakl- natkarlıu;ın. şohretiru yapan- ririn yazdığı bir oyunun en ha- sı?,-e~a perdeın gı.bı, açılm.ış~. d~. ~onra bırden d~agı ve kal- Galatasaray liaeıinden 479 numaralı ii••••••••m•••ıii 
da Vıllyet önihıde tevakkuf l~ gençliktir, genç seyırC1ler- sit oyuncular tarafından bile Buyuk kestane ağaçları yeşıllik ~ bır arzu, onu görmek arzusu ~.::, Efendi kazaruruıtır. Yazm KOLEN MUR un 
sükilt cdec~ktlr. Cem'an ye- dır. Serapa sibir olan gençliğe kusursuz temsil edilebileceği- !eri gölgeliyordu. Mat benizli, ıle yandı. Ayaklarının ucuna 
h bu 20 dakika hannnlanmı- b!-1 s~~tle sine~ ~ibi mühip ne bir delil daha şudur ki, Ha- esmer bukleli bir genç k:z ~a~~ basa bas~ i~~rledi. Kapıyı itti "Peşteye avdet eden Macar Hari-
1 l x... 'ht dald hır sıhır unsuru da ıltihak etmış yat güzeldir harikulade bir su- cakta sallanıyor ve yuzünun ve onu gordu. tiye nazırı Mösyö Valkonun Macar 

En büyük oerefl 
Sesli, ıüzlü ve şarkl,lı fllmlerlu 

şaheseri , yeg ne austu6" t.an .. - bulunuyor. rette oynandı. Bu temsilde en hatları, siyah gözleri tamamen İstıraplar ve hastalıklar ba- gazetelerine vaki olan beyanatı bu 
'ar olacaktrr. Şehnn dort en MI. Marie Beli, İstanbula az muvaffak olan da MI. Marie kendisininkine benziyen genç zılarıru ihtiyarlatır, bazılarını haftanın en mühim haberidir. Leylaklar açarken ~him binası önündeki bu sil- maatteessilf umumiyet itibarile Bell'dir. Genç kızın rolünü ma- bir mektepli onu arkasından ite gençleştirir. Ankaradaki temaslarından fevka-
'tten iııtidlAI edebiliriz ki, ka· d~ ~ir re~~uvarlıı; geldi. Y~ atteessüf lazım gelen hararet- rek sallıy~r:.: . . . Raymond da in'.1~1mıy.~cak ~-e Jade memnun olan nazırın söyledi- filmini temsil eımiş olmasıdır 
ılamnız da artık "Söz gümüş seyucılerlmizıı_ı edebı . zev~lerı le, samimiyetle oynıyamadı. . Annelerı ıkı ~ard~ş~~· !kısı- r~.ced~ gençle~~ı~tı. Gu~~l y~- ği sözler harici siyasetimiz noktai iııım••••••••••

: sük''t altındır" hakika-· hakkında hançte bir, suızan MI. Marie Beli' de bir nevi ba- n. ın. de kocalar. ı olm. uştu. V_ e. her z~. zaı.flamış, ı.rı sı:ı::ah g<?~~erı, nazarından büyük bir ehemmiyeti Beyoğlu MULEN RUJ salonund• 
u ....... tt .-l. t kA l ki · d c b h d L tı tan d d haizdir. İki devlet beynindeki mü-11. d kl di mevcu ur, .r~·u san at cı.r a- taet bir nevi durgunluk var- 1 sı e samımı ır ava ıçın e use n onu ı ıgı sev ıgı za Bu akşam 22 de gala müsameresi 

·ı ım e ece er r. rın kendilerinde aradığımız ze- dır ' ki bu yüzden ancak beraberce yaşıyorlardı. İhtiyar manlardaki gibi parla)c bir renk nasebat inkişafının bizim için çok San'atkar N AŞİT BEY 
vk yoktur. kıi.bize. daı.·ma.Garp- mahdut bir "janr" da mu- kadınlar hep bu Ltisetle Ray- almıştı. ,, . . hayırlı menafi tevlit edeceği mu-Ticaret telakkisi! b Ubl ki b l in l yak! S - k l R hakkaktır. Mubtdif Avrupa devlet AU Bev ve umum mukalllılerfn 
ta en a~t p ~ .erın ı e d vaffak olacağını zannediyorum. ~ondu ~~ nilyc;ırl~ ve on ara aştı. ogu ~ ın~. .~r- 1 . il ğ b .b. d lşıirakile 25 anin sahnede 
!emek ıatemedığt oyunları MI. Bell'in arkadaşları arasın- ı ıstikbal ıçın nadır hır saadet te mondun hummalı eli ustüne en e yapaca unız u gı ı osta-t 

Mahkemede 90ruyorlar: 

1-Pek ll!, kocan ne iş yapar? 
-Efendim ticaret ederi 
- Ne ticareti? 

. · 1 T" l b k yd S la ne temaslar faideden hali değildir. tarihi ve mili! 
getınr er. ıyatronun her mem da M. Charles Boyer'yi zikret- menni ediyorlardı. Lüset azen o u. onra nazar nnr onun Pek yakında irkan kardct bulunda- ORTA OYUNU 
lekette tereddi ettiğini biliyo- mek lazımdır. M Boyer mü- I kızarıyor, kendini müdafaa et- san ve nemli alnı üzerinde gez- • . 

F k · har · ı ' · - f k · · · · lı d · d · gumuz bu devlet ıle baglıyacak olan 
ruz. d al at yelm d~nliu. nr.~r ~- kernmel bir san'atkardır, ve Ha-1 mek ıstıyor a kat ıç~ ~ç.ındtat trHı. L.. . B iktisadi müzakereler aradaki dost-
rasın a ezzet e ı yecegımız yat güzeldir deki pek müşkül ı hayaller kurara sevınıyor u. asta usetı tanımıştı. u 1 . d k . ' S lh 

- Kundura boyacılığı eder ... adamlar yoksa Shakspeare, rolünü milstesna bir meharet ve: Öteki pervasızdı. O böyle nıu bakışlar,-bu şefkatli bakışlar ila b~ğu. tarsın eki ece dtır. h""kuQ pe~~r 
_ il! M · İb M , · . - k 1 k hl b. h .. k d üf d' ır sıyaset ta p c en u metuniı 

arılva_ux,d . senk, Eulshset nıl bn samimiyetle oynamak sureti le ı haverelerı duyunkcadagzı .. !~ a - dır ta assuse a ar n uz e ı in bu gibi dostane temaslara ehem-

Naşiı !ley Kavuklu rolünde Ka· 
vuklu Ali Beyle karşı karşıya ala
turka danslar, ailevi dueıolar. Dilhu
liyc 30 mev~i 60, Hususi 75 localar 
300 ve 200 meşrubat mecburi de· 
ğildir. Tuhafçı dükkiru mı'! 

eser en e mıı. yo . ası u ayni zamanda pek zeki ve in- ı larına vanncıya a ar gu uyor. yor u. . . ni . fer d L' · ]' H .. · · , L"" ilk h anl mıyet vermesı şaya memnunıyet-se .. e ennemıe, omme ce bir san'atkar olduğunu da ~en bemm zengın ve mesut uset on~ . .. eyec a~ı- tir. Devletler arasında umumi sulh 
Boz bunın civannda kayıll.. de ıoıe, /eunes lilles de Pa- ispat etti. bır hayat arkadaı,ınn olacaksın. nın hatırası 1d1, Luset mesut ve sükQn ancak bu gibi münaeebat 

Iace, I'Insoumise, Melo gibi N. Hele şu mühendis mektebinden bir çocukluk, bütün bir sevgi, ile kaimdir. Bu noktai nazardan 
TEŞEKKÜR 

tar sekiz metro tulünde bir ca- "eserler,, din1emeğe mecbur ol- bir çıkayım dal,, diye söyleni- bütün bir aile aşkı idi. Bütün Mösyö .vaıkonu!' _beyanatı haftanın net~:!de1!ğ;~iş ,!;:C,~~la~~ ~ 
ıvara rastgelrnişler. Biçare a- duk. Tiyatro, eski zamanlarda yordu. ruhunu, içini doldurup taşıran en mühım haberıdır.,,. aeki hastanesinde yattığı müddei 
ım oğlunun eline düşer de ra- edebiyatın mühim bir şubesi, Yenlneşrlgal Filhakika Raymond mühen- bütün tatlılıklan kelimeler içi- --- zarfında tedavi ve istirahati buııı· 
ıt eder miP Hemen yakala- hatta başlıca şubesi olmasaydı dis mektebinden birincilikle çık ne sığdırmağa çalışarak mırıl- duymuştu. Kendi kendine va- suna pek ziyade gayret ve itina r 

.ıtJar ve yerinden oynatama- belki bu edebi hatıralarm te- TÜRK SPOR tı ... Fakat heyhat! Tuttuğu dandı: detti: dilmiş olması ve __ hilhasaa muallud 
siri altında bulunmaksızın bize yegane vait bu oldu. Aradan za - Lüsetl .. Lüset!.. - İyileştiğim zaman. İlk so- ~uhı t~remF ho!'erBotorf Kdeilmaı. ve ~kua_;, 

ıkları için parçalamışlar. Kar- . 1 dah .. . A 1 . "ld"" V L"" h 1 'di M , t k • k • vın erı a rı ey en enn yü """ 
dan hl k d 1 .. hl oynanan pıyes ere a musa- 28 inci sayı:.ı diin gti.ı:el yazı man geçtı... nne en o u. e uset eyecan ı ı . es u - aga çı tıgım zaman... hazakatleri ""yesinde muhakkak bit 

r a m skarpını r mahakar bir gözle bakardık. ve resimlerle ~ıktı. kasabanın mezarlığmda istikba tu. Titriyen ellerile onun kır iyileşti. Çıktı. Mevsimlet bir ölümden kurtulmuş olması haaebill 
dm çorabı, bir erkek don ve Fakat Shakspeare'den sonra, li görmeden birer arşın toprağa saçlı başını okşuyordu. Sonra çok defalar tekrar etti: Seneler sertabip Esat, Operatör Kemal B.ı 
ömleği çıkınııı. Anlaşılan ya İbsen'den sonra Henry Berns- A. Şerefettin Beyin l\ıtbol sındılar.Raymond Pariste zen- birdenbire gözlerini çevirerek biribiri üzerine yığıldılar: Ve ~~a".ini F~hri, asabiy~. müt!'assıl 
navar bir çifti mahrem vazi- tein'e "edip,, denildiğini işit- makalesi. Vela m.:ktebinde Spor. gin, güzel bir miras yedi kadın- gerisin geriye döndü. . . Raymond fakir Lüseti neden Şukrvu fHaBzımyf ved.1ah1 ılıdyekmüte5h~ 

k d - k klı J B · · LU k h S l d k.i k R k bi .. k sısı as ı e en ı er e o tor u• ette l'\ltmU§, yahut İstanbulda me ogrusu pe acı o uyor isikletli kroskontrL Soıı milsa· la evlenmıştı. set artı a- a on a mse yo tu.. ay- sonra anca r gun, orkunç Hanımefendiye ve hasta bakıcı Set• 
i iyi gitmeyen tuhafiye mağa- (Evet, Bernstein'i edip zanne- bakalar. l\lemlekette ve dünyadıı yatta yalnız kaldı. Mütemadi- mondun yüksek, kibar ve güzel bir gün görebildi: vet Hanıma ailtmiz efradının miır 

denler var, Andre Maurois'yı yen ,Piyano dersleri arkasından karısını aramağa lüzum -gömıe- O gün Lüsetin üzerinde uzun n;t v~ şl;ik~anlarını takdim etme~ 
alarmdan biri deniz kızları i- edip zannedenler olduğu gibi) son spor hareketleri. 1 in ala)'· koşmak onu çok yormuştu. Ni- den uzııldaştı. siyah bir şal ve yüzünde siyah hır vecı~eı vıcdaniyc addeylediğinw 
in orada bir şube açmış olacak! Bu saydığım piyeslerden baş- 1 Şundan L;ııııJan. Spor sin aması. hayet talih onu da ne şahsi, ve Hastaya gelince, onun da göz tti11er vardı. j'l.~·r.~~ . kaıt'! 

ka MI. Beli Giraudoux'nun Koca Yusu · \ı ~ etli miısabaka ahlaki güze111ği olmıyan orta !eri yaşlı idi. Mazinin bu canla- Tercüme eden c~~:l me t;:mu ~opç'!- pka~ ,; 
__ _ FELEK Sie lried'ini de oynadı. Bu, Gi-: V... halli bi:ııisih~ birleştirdi. ___ nan hayal~tinden I_O~ heyec~~ -~-· MÜMTAZ FAiK ~ _ . r um Aıfıiliı' ata ~ 

•'Milliyet fil edebi romanı· 64 1 Kadri Bey: 1 - Bu zannederim sizin tuva,Taksimde beraber bulundukları! se ğız açıp ta bir şey söyliye- r Cevdet Bey sağında Hale, ,o 
---- - " • :-- ".'-hm.et Sa:ninin b? akşam 1 ti~_ize yaraşacak? .. (S~an) d_ı.. mez. . lunda Püreda Hanım otoruyol'' 

1/ '"- ,,, il ı mı~afırlerı deh"'"~·. dedı, aksam . Pur~da . Hanırn. b';1va do roz __ Bır .. an ıçm~e Nusr~.t .. B_~yle Nusret Bey· .. . . . !ardı. Bu vaziyette Ahmet Saııı' 

~&f',i~M ı ~?~~~~~e~~e~~;,~~lardı. Ta bı;{i~~~e ıle gel~ışt~ . ~:Zs;e~z~:;ıt;~~:ı:r~~!~~~~~~: sı.nıf, ~~a.~~~!!~~ !:~~eıç~:~: niı:ırı:s~!~ili y:as~~f:I:f~ı-
Cevdet Bey alakadar görün- - Bravo, dedı: Vallahı çok Cevdet Bey aralarındak~ ~u hu- ~ıç gozetılrnıyor. Senede elli keklerin başka kadınlarla mef. 

medi. Nusret Bey gü~.dü: iyi g~t~i. . • ··-·· . s':1siyeti ~elli etmemek ıçın en- lirayı veren.yat klüp azasından gul olmalar111a sinirlenmiş gi,lı' 
- Onların zaten klupte işleri İkisı de çıçeklerı goguslenne dışe ettı. Herkes gelenlerle oluyor ve boyle rast gele kadın biraz sertçe lakırdıyı değişti" 

JJürha11 Cahil 

Evli ve çocukları da vardır. , ğu için onun elinden geçen par- ne, iskele gazinosunda, diyasko iliştirdiler. meşguldü. Yalnız Hale, gözle- lan koluna takıp içeri giriyor. di: 
akat sonradan zengin oldukla- çaların neden sonra Ahmet Sa. losta daha iyi eğlenirler. ı Yemek başlamıştı. Henüz rinden bir şey çakmıyan bu ze- Geçen gün yeni azanın liste- - Bu gece oyun var mı? ~-
için yürüdükleri ve girdikleri mi tarafından keşfedildiğini Hale bu mükalemeyi dinle- çorbalarını içiyorlardı ~i, bahçe ki kadın, iki arkadaşın arasında sini gördünüz mü? ne akşamları yapılıyor det11 

ayata ailelerini sokmıyan, on- gördükçe için için gülüyor, bu miyor gibi idi. Rengini ve saç-!tarafından Ahmet Samı Bey ve geçen bu imalı tebessümleri - Kimler var? dediler. mi? 
rı yalnız sinide yemek yemek işte acemi olduğunu anlatan du !arını açan blödösaks tuvaleti ınisafideri göründü. derhal farketti. Ve ancak on- - Kimler yok ki! Doğru yol- - Bakara yok fakat beıill< 

en, mutfakta musakka pişir- dak büküşlerle Ahmet Samiyi ile bu gece pek fevkal&de idi. Kadri Bey yavaşça mırıldan- dan so~ra Ahmet ~aminin ya- dalci kund~racıla~, ~ultanha- poker kağınlara d~ var. 
ekten ve bak~a ayıklamad~ kudurtuyordu. . . . C:~v?et B:y masanın üzerini dı: nındakı kadınlara dıkkatle bak- ınamındakı ~uhafıyecıler: N.eler Cevdet Bey sordu: 

ilrtanp evlerıne bır aşçı, bır Cevdet Bey şımdı pıyasa ka- suslıyen çıçeklerden küçük biri - Ayakta sallanıyorlar. Hep tı. neler. Handıse kuru yemışçıler- - Oynamak isterseniz, bal' 
.izmetçi alan bu iş adamları dınlarile alakasını kesmişe ben beyaz gül ayırıp teklifsizce si sarhoş! Hallerinden ve hareketlerin- den Uzunçarşıdan, ayak esna- rada küçük salonda bir kar~ Y' 
oı:yete hayatı diye girdikleri ziyordu. Hele adaya yerleştik- genç kadına uzattı: Cevdet Bey bakmıyacaktı. Fa den esasen mevkileri derhal fından aza arkadaş göreceğiz. parız. 
'.1 alem.d~ ferah. falı~'. ~ğlen~: t~!1.~onra a_rtı.k klüpte hemen - Elbisenizi açar mı bil- kat ~akmak için hiç bir h~ek~- belli olan iki genç kadın .ş~h Kadri Bey yavaşça mırıldan- Genç kadın pür iştiha dud•tı' 
~imek ıÇ1n bekar gorunmegı butun vaktı aıleler arasında ge- mem? te liızum yoktu. Yalnız gözlen- kahkahalarla Ahmet Samının dı: !arını büktü: . 
ercih ediyorlardı. Ahmet Sami çiyordu.. Meb'us Nusret Bey Hale nerkis gözlerinin bütün ni kaldırması kifayet edecekti. ve arkadaşlarının yanında ye- - Ayak esnafından şimdi bi- _ Güzel bir gece güzel lıİ' 
ey de köşkün üst katını ailesi de ailesini (Hristis) te bir köş- neş'esile gilldü: Ve kahkahaları bahçeyi doldu- mek salonuna girdiler. le var, baksana! müzik masa başın'da kaP"'' 
e ayırmış, alt katlarda 5atafat ke yerleştirmişti. - Renkleri iyi binyorsunu:ı ran bu grupa bütün başlar çev. Galip Bey mırıldandı: Ve yan gözle Ahmet Sami- mak doğru mu? 
ı bir eski l'.ıman selamlık haya Bu eğlence dine dansan gece Cevdet Bey. rilirken o da yavaşça gözlerini - Burası klüp değil mi? Şu nin masasındaki kadınları işa- ş · · ı d M'" ·ıc # 

.. ,. h tta bu ·ı me a C . . . . . . . kald dı km b. k ! . arap ıçıyor ar ı. uzı . ı suruyor, a . a e Y - si evdet Bey mısafırlerıle sof- - Bu hır ihtısaı iııcta. dedi ır · . gelenlere ha ır ere ret ettı. zel bir vals çalmağa başladı· 
):1 ıcı kadınları bıle sokuyordu. rasına yerleştiği zaman salon .Kadri Bey, ben biç anlamam. Ve hayret içinde kaldı. Ah- Kadri Bey ilave .ıti: Nusret Bey yava§ sesle sor- T k .. ıard" 

Ve şiındi iki grup arasında a- dolmak üzere ~di. Yalnız üzerin Cevdet Boy demetten bara., met Saminin y•nmd• lki arka- - Hanımlar affetsinler biraz du: e tuk dansa. kalkıy~~ ıı;: 
;ıl rel,ahet kadın me~elcsinde de (Ahmet Sami) nin kartı gö- lmmın gtll kopardı. Kadri .S. dap lle iki do kadın vardı ve kaba söytiyeceğlm. Fakat pa- - Kimler bunlar? Cevdet Bey Haleye egıl ~~ 
a1Jzmıştı. Cevdet Bey çapkın- rüncn ortadaki büyük, çiçekli yiıı hanmu, Pilroda Hanımefon.. bu kadmlardan biri Hülya. öte- ran olduktan soma bu ldübe - Tanıdığım yok, fakat kim- - Kalkalnn mı hanımefe~ 

uk fl/.ınıinde daha kıdemli oldu mafia henüz hosııı. dbe unttıı ld de bir •qım Nurot BePı,. Oalatadaa. voama ııotiracıı kim- ı.- oldu~u hallerinrlen he!U' (Bitınedı 
....... 'ı-~........ llır T'\ .. 1 ... <I ""' - p -- b -'f J l 
, tayfaları n:ık 1 edehi 1 e:"'' ..Jiö'cr 1 dukları rivavet._ed._ı"lm .• ek. t.e. d' ~- ı-· ~~- :: 'ı' -:--.. ~ '' -" · ır. caın sov enıvor. --- , -- ~ - -·----- • ------.. • ......... u • .-. ..... 1 .............. < 1 ':-111 u~tıcnie11aı Kan dl>ı· 

mesi fikri dP. I;<:uvvetli-iir mek la7nnrlır 
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İktısat \'ekaletinden: 
Ls,i~ehi \ ı , eıi dahiiınde il•;· 

•ır3 n l\ar,-e~inde ~ malen ()lukba~ı 
çesmcsuıd n '!\ı·ıal Mu,a del',irm<· 
n .. t 

ne nıu takim· sarkan \"e cenulJen b • .. . 
u noktada k;ı! nı Jura~ındakı nok-

taı ı::ahitcdcn 1 ıln1t.r Kemikli çı:~
tnesıne hanı ır ur kesir: gırben bu 
noktadan Koıü Pınarından bilmürı r 
'Ilebdci hudut ohn Oiukbaşı çeşme· 
s 11 1 :ıttı muııkesir ile m:ıhduc ve 
ıntslhai <athİ\c<1 ( 910' cerip arazii 
rnıı I\c ve h~ısu ... ivtde lsveç tabaı~ 

0 1.ı Orlıaıı liranı Bev tarafından 
~ . ' 
ıtta ~rri mevdanıı çıkarılan Krom 

"ladenioin oO sene ınüddeıle mu· 
Tiai eyh uhdesine ihalesi icra oluna· 
< ğından 11\adcn Nizamnım~sinin 36 
\c J7 nci madddcrine tevfikan bu 
apıa ıtir:..zı ılaeların tarihi iltndan 

,'•h •• en ik ay zarfında Ankırada 
" \"ek ilerine ve mahallinde m• 

k 'Ilı \'ilaı cıe lıurzuh•I milraca&t 
ılemelcri ilan olunur. r ~elıremaneti ilanatı 1 

Satılık Taze ot 
chremanetinden: Yıldız Sarayı 

~ ıçeslndcki 112~ odar pazarlıkla 
'~" acaktır. Taliplerin 13,4 930 pııar 
gunu sttat on d·ırdc lcadar mezkur 
ınahalde bahçeler mudGrlüğüne mü· 
rıcaatlan 

.S•notorium 
Asnbilerie hali nekahatte bulunan· 

lar iÇ1n hususi ve en asri illçlar, 
'"im \'e dimagt hastalıklar ve sai· 
renin tedHı•İ. \"iyanadan 3.'4 saat 
!U~ta~cde ~ayını hayret bir orman 
•Çtnde. Bütün sene açıktır. Dört ıa· 
hıiıı vardır. i\liıkemmel pansiyonun 
!ıatı 20 ~ilinden itibaren. 

K•ralık apartıman, ~alılık arsa 
d Beyazıtta Emin Bey mahalleain-
e beşer odalı daireler kiralıktır. Ya

nınd ki 
ın .. a arsa da satılıktır. Kapıcıya 

UfBcaat. 

' 1 

Dan tin 
En •on amerikan 
usulUne tevfikan 
istihzar edllmlt: Dit 
macununu Bir de
fa tecrUbe ediniz. 

HERJERDEBDLHNHR.::. 
' Lmrazı y E H E M mütehassısı 
tlahiliye doktor 

ŞEKİP HABİP 
Cumartesi, Pazartesi, Çar~amba 
Perşembe Ayasofya Verebatan 
Caddesi Hacı Süleyman apar· 
tnıanı Telefon: lst. 11035 -------

Doktor A. KUTİEL 
Gizli ve cilt hastalıkları mtt

teha•sısı Karak.lly börekçi fırıaı 
sırasında No 34. 
--~~-·~------,--
Doktor SEYFETTİN 

Cilt, Frengi ve hlrkıtilbevil h&.s· 
talıklın mütchı.sısı. Kıraköyde Ab
dullah Ef. lokantası yınındı FeritB. 
1 hn. ller gün 

Dr. Horhoruni 
llcyoğ"iu ;\fektep sokak No SS 

mu!\·cne sabahtan aqama kadar. 

MILLfYıT 

......... ---•ıll _________ _ 

1 ELEKTRİK SÜPÜRGESİ 
Hıfmsıhhı adi süpürr;clerl ve toz 
•lmağa mahsus tUyleri mahkum 
etmektedir. Çünkl bunlar ıozları 

havayı kaldırmaktan başka bir şey 
yapmazlar ve aile ocağımız için 
bir tehlike teşkil eden mikroplar· 
dan ve sıir sirayet vasıtalarından 
bizi koruyamazlar. 

Buna mukabil ELEKTRiK SÜ· 
pORGESI bu vazifeyi ıamaml!e 

ifa eder. Tozu cezb ve defeder. 
Malik o!duğ"u bir çok teferruıb 

~ıycsinde bu siıpürge halıları, per· 
deleri, parker!erl, eşyanın alh dı 
dahil olmak üzere milkemmel te:niz· 
!er, .\ynl veçhlie kütüphaneler!, 
kitapları kıldırmağı !Ozum olmadın, 

elb!selerl, kUrkieri ve saireyl de h;;;;;:;..:ıt: 

temizler. 
Cereyan sarfiyat\ hiç mesabesindedir, Talep vukuunda lkameıglbı· 

nııda bedava tecrübesi yapılır. 

SA TiYE, bedeli 12 ayda tediye edilmek 

üzere VERESİYE size takdim eder 
8. O. Tunel meydanı Metro han 

;.----~-c 
Deniz Har~ Mekte~i ~u~ul ~eraili: 

l)eniz 1-larp J'lektehi \liidiirlii
ğündeıı: 

1 - Talipler istida ile ve nihayet 15 Mayısa 
kadar, lstanbuldakiler mektebe ve hariçtekiler 

mahalli askeri kumandanına müracaat ederler. 
2 - Talipler aşağıdaki şerait ve vesaikı ha

iz olmalıdır: 
. .\ - Tam devreli lise veya muadili oldugu maarif~e mus:ıddak 

Tıırk veya eçnebi mekteplerinden mezun veyahut husu-! mektep· 

!erde aynı derecede tahsil görmüş. 
B - On yedi yaşını bitirmiş ve yirmi iki yaşına 11;irmemiş. 

C - Teş;kkillAt ve sıhhatı mükemmel. 
D - Kusursuz vaz ve ta vur ve ahlak sahibi. 
E - Nufus teskeresi veya mm;addak sureti. 
F - Musaddak sıhat ve aşı vesikaları olmak. 
G-Mezun bulundu~ mektebin şehadetıı.ımesl veya tahsil vesikası 
H - Kendisinin ve ailesinin hüsnü haline dair fotograflı mu-

saddak bir ilmühaber. 
l - Mektebe kabuli takdırinde mektebin talimatına riayet 

edecejtlne dair kendisinin ve veli<inln taahhüt senedi. 
ı-Sel!si bevl! Gaşl, nevebat ihti!Aciye sar'a ve sair fi!menam has

talıkları ile ma!OI olmadıj(ına dair velilerinin taahhUtnameleri bulunmak 
3 - Kaydı kabul hakkında mufassal malumat almak istiyenler 

Kasımpaşada eski Bahriye Nezareti binasındaki Deniz J larp Mek
tebine müracaat etmelidirler. 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 

10 NIS . .\N ıilo 

1 
! 

BUYÜK 

TlYllHE PlllNG~S~ 
8. fnci TERTiP 3ÜNCÜ keşide: 

11 NiSAN 1930 
Keşi<leler; Vilayet, Şel1re-

Defterdarlık, iş, Zi
raat, ve Osınanlı 13a11kaları 
Mlırakıpları ve lıalk huzu-

runda yaı)ılır 
BOyOk ikramiye 

40.000 Liradır 
Her keşidede çıkan Numara

lar tekrar Dolaba konmaz 

P. T. T. Leyazını ü~ürliiğün~en : 
1 - Posta vesaiti nakliyesinde kullanılmak üzre mübayaa edi 

lecek olan 6000-10,000 kilo Benzinle 300 ila 600 kil.o Makine yağı 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - 20 Nisan 930 tarihine müsadif Pazar günü ihalesi icra kı 
lınacağından taliplerin şartname almak üzre şimdiden teminat 
ve teklifnamelerini muhtevi zarfları tevdi için de mezkur tarih
te ve saat 14 te Yeni Postahanede miibayaat komisyonuna mü
racaatları. 

1 BUOAPE')TE 

BEYı 'ELM iLEL 

SERGiStNOt 

1 

3 fLA 12 MAYIS 

930 da devam 

EDECEKTİR 
!\.1acari~tan sa.nayiinin meşherı - c;umrük resm~den müatcsna 

milteaddlt ecnebi tüccarlarının pavyonları seyıbıt ücurııındı ten• 
zil&t; Şark ve Bulgar şömendöferlerindc 0

10 25, Yugoslavya ve Ro
mınyı 'ömendOferlcrlnin avdet seyahatlerinde '1. 50, Mıcaristın'dan 
azimet ve avdcııe 0 

0
50. Hududu serbest geçm~k için vize ücreti 

alınmaz. ı 75 kuruı mukabilinde kayıt olunan ve talsillı almak! 1 
içln Galata'dı Çinlll Rıhtım Hanında memleketler ara;ında nıkllyıt 
ve muvasallt ( lılt.r~ontinenıal ) Türk Anonim Şirke:ine ve Ankara 
ve lzmlr'de lntcrconıir,entlle Türk \nonim şirketine müracaat edilmesi. 

• . .,.,.. -~~ . . 

~rza~ ve levazınu saire ınunatasası 
Yüksek orınaı1 ınektel>i rektör

lüğliı1den: 
Mektebimizin Mayıs 930 gayesine kadar erzak ve levazımı 

sairesi kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Taliplerin 
şartnamelerini görmek üzere hergün münakasaya i11tirak için de 
yevmi ihale olan 30 Nisan 930 Çarşamba günü saat 14 te Def
terdarlık binasında müessesatı ziraiye mübayaat komisyonuna 
ge'meleri. 

buld~i~:t~0tı~:~~ k~:~~~~ ~~e1:ı 1i:~r~~f~~~~$: Muza1ede ı·ıe o""oz S9tı~ı· nın tahtı işgalinde bulunan binayı tadil ettirecektir • • U 1 U V • 
Bu işe talip olanlar aşağıda yazılı vesaiki ibraz edecek- Pendik seroıı1 dariilistihzarı 
lerdir: 

'ef!l!" 

• 
DİNLEYİN/ 

lho \·ok gn.1ımo\onlarJo1ı alçak ıcd<4lı plak luıldllınaf'.;:• 

ha~lar. Alclı\dt hır gramofonda.bir de SALON OECCA 
da bunu tccrubeo e<lını1 Saokı gramofondunnuşta pı• 

)'AOO b.ı.~lamıı ıannedrcek~111lı. SALON DECCA. de 
h(r ııola kuvvetini ve ınfJ&amını tamamen muhafaıa 

eder_ DECCA 'nın cAudioseopicaı- tertıbatı her türliJ fı

sıltıyı ııalt eder Alçak sedalı pllklar bir gramofonun 
kabilıyetıni gosterir Bu ltibarl• SALON DECCA. CD 
lıuyuk u!latların tserlerinl bfttun kudreti ilt ocşttlme· 

si\ilYN .. DEccA 
Po~tatif Cramofon. 

TU~~ı:u~a~t';ıum JORJ T. LIFONTİ 
Beyotıu lıtlklll caddesi Ajtacamli numara 127·129 

7 

GaJ iınü~a~iller Ta~silat -Tevziat ~oınis1onun~ar 
Gayrimlıbadillerden müsakkafat eshabına ve Garbi Trakyalılar 

ikinci taksit arnn>ın teı zünc karar verilmiştir. Tevziatta ıediy 
sıra numarası takip edileceği için a!tkadarların sırasız YC tayin etli 
len gün ve sa3tkr haricinde beyhude yere muracaat ctmemcler 
rica olunur. 

Tediye sıra numarasını bilmeyenler daiıe koridoruna talik olu 
nacak listelerden numaralarını öğrenebilirler. Tediyaı atıdeki gün 
terde saat 14 den 17 ye k:ıdar icra olunacaktır. 
Tediye ,;ıra numarası 

1 60 
61-120 

121 180 
181 240 
241-300 
301-360 
361-420 
421-480 

Tediye tarih ve günleri 
14 'isaıı 930 pazartesi 

1 '1 • • per~embe 
ti 
24 
28 

.. 
.. 
.. 

" 
pv,artesl 

.. per~embe 

" pazarteıl 
1 

6 
Mayıs ,. perşembe 

., ., puartesl 
,, ,, perfembe 
evci 10-13 e kadar ) 

8 
( Ögleden 

ı) Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. miidiirliiğtinden: 
2) Talip tarafından evvelce yapılmış olan işlerin ,_ 

. . k . i p d"k S d .. 1. ..tınbu! dôrdtincil icra memur- Mu··zayede ı·ıe san• bir listesi ve fenni kabiliyetını gösterece saır vesa k. en ı erom aru ıstihzarında mevcut 59 bao öküz aleai lnğuna; • 
Talipler Ankarada Ziraat Bankası levazım ve mebani mü müzayede suretile satılacaktır. Talip olanların öküzleri ve şart Nisanın ı ı inci oumı gUnu sabal 

t namesl'nı· go'"rm-'- için he .. p dilet S daıii'li ""'h lıtanbul Evkaf Mildiriyetin!n Ha- aut 10 dı Pangılıı'da aorp Agop'da 
dürlüğüne, stanbulda Emniyet Sandığı müdürlüğür.: "" · rgun en e erom 9

'"' zan tico Nebile Hanım zimmetindc'ı:i Or·- .. ~Jının lı:ar .. 
80

"'1ta .. nda An'f 
k . lA müdürlüğüne ınüzayedeye iştirak etmek isteyenlerin yevrnli ~· a-- .. •· 

müracaatla bu bapta ı p an, mukavele ve şartnameyi o- ihale olan 17; 4; 930 tarihine müsadif Per,,ernbe ıriinil alacığı olaGn meballğa mukıbı! mah· ııat• hanının 7 numerolu dairesinde 
nar lira mukabilinde alabilirler. D Et " .. -- cuz olın .ı!atıda Yenicımi mahal- M. Leon Bedı:ovlç'e aiı •ıyet mü-

k 20 N
. 

930 
'h' k d saat on dörtte e .. erdarlık binasında mliesaesatı ziraiyye mu- lesinde Fermenedler caddeainde atik a 

Bu iş için anca ısan tarı ıne a ar tek- hasebeciliğinde ınuteşokkil mübayaat kıomüıyonuna milracaat :ııeyyen ve muhteşem etyalar milzı-
1 T kl 'f kt l k l f1 iSi No. mu oda dUklı:lnın nısıf yede suretl!e Hblacalttır, 

lifname kabul o unur. e ı me up an apa ı zar a eylemeleri. h!Jseıl ile yine Galaiıda Arapcamli Limon •tacı, cevir. kökü ve ma-
Ankarada Türkiye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü- t ~ mahıl!esinin pertembepazın cadde· 
ne ve İstanbulda Cağaloğlunda Emniyet Sandığı mü- u uz Ye eygı'r nıuna"aS'SI! sinde atik H, cediı 14 o. kilcük un kaplamı gayet müzeyyen ve zerı 
dürlüg-üne tevdi olunmalıdır. l U tışhan namile maruf hanın nmf his· ~- 12 

parçadan ibaret asri ya!Ilı: 
""" tıkımı, ,9 parçadan mürekkep 

ı · d ht d k t 'h 1 b del'n'n yu""zde 10 nu nı's d'k ıeselerinin o· /. gtin müddetle ihalei 
Şl eru e e ece za l a e e l 1 J.len ı seı•om dart'ı' lı'stı'hzarı evvellyesl o:aııına vazofunmu<eur, Cll son model zarif asri yemek oda 

betinde teminat gösterecektı'r. • ' takımı 3 d "b h ot Fermenecilerde iSi No. dilkkln • parça an ı ıret ıyv 
Türkiye Ziraat Bankası mutlak surette her hangi mÜdtil'ltİi!:nden: ıleııahmin (SO) artın terbiinde bir takımı. antre için bambo salon taltı-

Y~nikapı iskelesinde mazbut bir talibi tercih hakkını muhafaza eder. u bodrum ve bir dükkan yın tırıhn- mı, 30 adet muhtelif plikılari!e "Ko-
1000 kilo meşe kömür ve 13/4/ u b' "I h • ftdO • ı· . Pendik Serom d.arülistihzarı için 60 baş öküz ile 6 baş bey- daki merdivenle üstkatı çıkıldıktı Iumbiyı" ma.rblı nadide bir gramo· 
930 pazar günü ihale edilmek ar IJO ınel e l ID u rıJe ın~en: ğir kapalı zarf us~l~le aatın alınacaktır. Talip olanların şartna- bliylip bir oda ve muhtacı tamir fon, 27 parçadan mllrekkck Limof 
U:ı:re müzayedeye çıkarılmıştır, melerini gönnek ıçın hergün müessese müdürlüğüne ve müna- hdi tam kArgir olup bodrum Yan· ÇI} takımı, safi gümü,tcn mamol 
taliplerin yevmi ihalede saat üç Ayda on dokuz lıuçuk ila 22 lira ücret maktua ile kasaya iştirak etmek isteyenlerin yevmi. ihale olan 17 Nisan ko Efendi milstecirdlr. Hududu bir kupalar, kutular, sigaralıklar, sigara 
de defterdarlık binasındaki iha mektebin talebe lokantasında çalışmak ve bilhassa sofra 930 Perşembe günü saat on üçte defterdarlık binası dahilinde tırılı Hacı Reşit efendi mağazası kuıulın.kıse vazolar ve aır ' cms•I 
ı l · cılık yapabilecek kabiliyette erbabı iffetten bulunmak ve · · h siz bir saıı şamdan takımı, hnlı c komisyonlara müracat arı ı- müessesatı zıraıye mu asebeciliğinde müteşekkil mübayaat ko hır tarah Yuvanaki mağazası arkuı blblolur, gümüş kaplama takımlar, 
lan olunur. _ hiç bir suretle sabıkalı olmamak şartile dokuz müstahde misyonuna mliracaat eyelemelerl. Timürhan çcbbe i Fermenecıler ca- vazolar, sanayii ncfi>eye 4 t eşyalar, 

Dr. Ihsan Sami @1!!!1!!111111! mine ihtiyaç vardır. Talip olanların daha ziyade tafsilat ddesi!e mahduttur. Tamamı ı·soo ) elektrik avizeler, l>reıdcn, Gal<, 

ISTAFILOKOK AŞISI almak üzre Harbiye ınektebi Dahiliye müdürlüğüne a- Emla"k ye eııfam ~ankası umum modorıınnnden· liradır. yıldız, s••s. kaot1ln ve sair \37.0lar, lsıaı;ıokok!ardan mUtevel!it cilen müracaat etmeleri ilan olunur. ~ U U Uy U • Perşembcpu nnda atik 'n, ccdıt yaldızlı kesme kric •al likor takım~ 
er ... enllk, kan çıbanı, kol u·c S k" ı •. "tle 14 4 930 h d 14 No. küçük ~h•n mesıha>ı ('i!OO) gilmü• a"'zlı kristal di•cr tı·ko·r ıı-" M k 'I 

1 
e ız ta...,.ı . · · tari in e satılacağı 31 Mart ve 8, 6 b ' •· • llllı çıbanı, arpacık) ve bU- u·na asa ı e Sif' ı·nıa ı· "hl d arşın tcrbiindc IJç kattan i arcı ve kımi, lngili1. güınü~lindcn mamul ~ ffın cilt lın~talıklarına kraşı 1 U Nisan 980 tarı erı~ e i!An edilen Büyiikadada Yalı sokağında döşemeleri tahıa kArikadin kArgir parçadan ibaret lııılık takımı, 81 par 

rek tesirli bir aşıdır. " klin nısıf hisse Otelın Otel Dövilaj olmayıp Otel Dölaplaj olduğu ıonos handır llududu ark• ve sığ çadan iboret çeko-lovak mııkcmm 1 
'"l'l:- oı_vanyo!u No 189 - Alı' tı'caret mektebi m./\ba- tashihen 118.n olunur. ciheti Gılaıa postanesi ve bir tarafı U Sanıo Zakom ıııağuası cephesi per- tabak takım', bcl"z 1 ve mud vvcr 

.. ~ı /.adc l~~:ı-;~daJnJ~ ~Iillet ) yaat komisyonundan: Yiliyet ~aiıni encuınenin~en: ~:.,~:~z:n~ i ~1:m:~~d(;~iy~r~i ~ .. ~~~e~c°.:"'g~::.~:ı.r ıep :~er,'~~;!: 
1 p 1 , am ,11 bu ak~aaı ve dır. Talip olanların kiymcti muham- till stor ,.e perdeler, singer dı ~ 

n ıduz 11, <eı şayia) Mektep için lüzumu olan 100 sıra 17 Nisan 930 Perıtembe Bedeli keifi altmış bil bin yetmiş dört lir& altmış dört ku- menelerinin hisseye musip yü7.de mıkine,i, l.ui X\ 1 uslub:ında bro·ı 
v 1 perd cuma nkş~mı (Bay· günü saat 15 te ihalesi icra kılnunak ilzııe münakasai aleniyeye ruştan ibaret Yalova - Karam(ır;cl tariki birinci .kısmının inşaatı onu nbbeılnde pey akçesini miıstas- şımdarlar, sanıal ağ cından ıazı a• 

a ı .ı rc.J vazolunmuştur. Talip olanlann. şerai~ anlam~.k üzre tatl.l gün- 23 Nisan 980 tarihine mliudif pa7.ar günU saat on bire kadar hiben 339-2791 dosya numera;i!e ne cedit mujambalar, kal >rHer soba, 
!erinden matla hergün mek~ep ı~areaı?'e ve ~unakasa{ea ıştiralc kapalı 7.arf uıullie münakuayı konulmuştur. Taliplerin yollar bllıj ve fazla malOmıt dosyadan ita cdl· portmanto Ye sair eş\ai hc1me 

P .ı;ıgalt ı ı ımo,tınd:ı için de yüzde yedi ıbuçuk nısıbctındeki. depozıto akfu erini iha- mühendisliğinden alacıkları ehliyeti fenniye vesalkile birlikte temi- lecegl 17 ·S·llO tarihinde saat on- Saruh, Hamadan, Şınan 'e l'cr~h.t• 
• ı.ıı ıc l •m ~ Sevk. !lcı Kara leden eve! Defterdarlık binasında müeS&esatı zira ye mulıaııe- dönıen onaibya kadar bizzat veya ip•kli seccade! <ri 
~u, lub • · d" k tll ekt te üt -'-'~l •·--lı nıt ve teklif mektuplarını vevml me7.kurda vakti muıyy~ne lradır bil lı: 1 . ı •tı , ''l ek 1 '3n<lu. Tarla beciliğine tev ı etme sure e m ep m Ofc:o<ıKı ••.um yo- ve t e mlirac•" ••lemcleri lltu Pey sıirenlerde" 100 • 

"11 '' pı' < .ı •ıcrJe. --~numuza mÜr!]a~c:.:;::ı~a~t~la~r..'.:c·:_ _______________ ~...!...;i;:ta:..;e:.;V:.;l:,em;::el;:e;:;rl;_ ____________________ .:_o:::l:::u:::nı::.:":..· __________ ..;....:-=· ::;;;..:lllıtıu.::::;;;;..""'----.iO..ıııc: 
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Roadster. 

Kubriyols 

Tak$t 

Şekiı- arabası 

• 

• 

• 

• 

'MlU.IYET PE Ş '\lUE 10 lSAl\ I9~u 

0 e n • o 
otomobili almanız icap ettiren. 

• 

Fayton 

urada tadat olunan dokuz sebebi o

kuyunuz. Ve bunların; hemen buse

ne bir Ford arabasını iştira etmenize muhim 

saikler olduğunu takdir ediniz. 

Sizi tamamile memnun etmek için yeni 

arabanızın haiz olması lazımgelen evsaf 

hangileridir ? 

Sür'at - Emniyet - Konfor - Tatlı ve sessrz 

yüruyüş - İktisat - Uzun ömilr. 

Ford bütün bu evsafı kendinde t:em'et

tlği halde pahalı bir araba değildir, Zira en 

iyi şeyi en ucuz fiata vermek daima şiarı

mız olmuştur. 

Kararınızı derhal veriniz ve size bir tec

rübe gezintisi yaptırması zımnında Ford a

centasından sizi ziyaret etmenizı isteyiniz. 

Bu, sizin için hiç bir mecburiyet ve taah

hüdü tazammun etmiyecek sırf Ford' un ne 

muktrnmel bir araba olduğuna kanaat etw 

menız içindir. 

Acentamız sizi direksiyonda oturtmakla 

;: bahtiyar olacak ve siz daha böyle bir ara

banın idare etmenin ne kadar zevkli bir 

şey olduğunu anlayacaksını 

1 { 

2[ 

s\ 

8 

roao FREEPOllT - lSrANllUL. lUI\KEY 

-, 

ldaretl. 

Kuvvetlf ve 
dayanıklı. 

Dun btr flata lyl b~ 
makine. 

Saatte 100 ktıometro 
kat' eder. 

TrTpleks krtstaıl~den 
mamul ön camı •• 

Tamamlle kapalı ve 
sessiz 6 fren sistemi. 

Dört Houdaille h"ld· 
roıtk amortisörleri. 

--
Motörün lhtizazatın• 

amorti eden suppOlll\ 

Ford arabasına mah
sus emniyet. 

•011nıııı1114111ımıııııı.111111uwıHNUHtt• h 
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