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rında bir sullstlmaJ mi ? 

, > fkon mi, Şeltlr ha.beri eri 
Poll .• 
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ı lcıek 

\ 2- Hikaye 
~ 3- Kulak misafiri 

4 - Roman 
• • 

Kadınlara intihap Yenı• 
hakkı tekaüt kanunu kimlere tesmil edilecek~· e 

Bize, önceden, bir hayal, bir 
rüya gibi görünüp, sonr~, en ~a 
de hakikatler haline gıren hır 
çok şeyler sırasında, nihay~ 
kadınların intihap hakkı da bır 
emrivaki., olmak üzeredir. 

İlk gençlik çağlarımızda, bu 
ınemlekette Cümhuriyet ilanı, 
şeıiatin ve saltanatın ilgası, şap 
ka giymek, kadınları azat et
'nek v. s. gibi inkılap hadiseleri 
nin vukuu ihtimalini hayalimi
zın irişemiyeceğikadar uzak bir , 
t ye bırakırdık. "Kadınlarını 
ldı mı herhalde biz göreme 

yız.,, derdik. "Ş~yhıslam kapısı 
ını? o belki yüz sene sonra ka-

1 
Patılır . ., derdik. "Burada, tam 
rnanası ile bir demokrasi, an
·cak iki asırda teessüs edebilir.,, 
>derdik. Lakin işte, hepsi, bun
ların hepsi, o tahminleri yaptı
gımız tarihten on beş, yirmi 
Yıl bile geçmeden oldu. Biz h~
nüz hayattayız; henüz gencız 
Ve tuhafı u ki bütün bunları 
bızim mensup olduğumuz nesil 
Yaptı! 

' 
BügQk Millet Mecllllnln aon lçtlmalarıncta .. 

Yeni tekaüt kanununun eski 
ınütekaitlere teşmili 

talebi kabul edilecek mi? .. 

Kanuna Reisicümhur için ayrı bir 
madde ilave edilmektedir. 

Mecliste hararetli müzakereler .. 

İnkılabın kanunlan, tabiatin 
kanııınlan gibi meçhul ve esrar
ıdır. N erden geldiği bilinmi

Yen saikler, muharrik kuvvet
ler, nasıl dogduğu, ilk defa ki
illin agzından çıktığı keşfedil
llıiyen fikirler, idealler, bizi ilde 
ta farkın() varmaksızın bir ta
kım yüksek ve sarp gayelere 
dogru iter, atar, sürükler. Ey
vah, bu yürüyüşun, bu gidişin, 
L·ı .ık.şın, bu koşu~un önüne 
geçmek, veya, ortasında dur
lllak isti yenlere! Bunlar için, 
d.ınyanm hiç bir noktasında fe
l"h ve selamet imkanı yoktur. 
Mutlaka, o büyük akıntıya ka
tılacaklardır; mutlaka sonuna 
kadar gide eklerdir. 
Artık duracak mıyız? Artık 

bitti mi? demeyiniz. Bu yolun 
sonu yoktur ve kadının intihap 
hakkını kazanışı, ancak bu yo-
' •lln merhalelerinden biridir. Fa 
khat, ne yüksek, ne ulvi bir mer-

ale'- . Burada, bir parça dura
lıın ve etrafımıza bakalım. Bü
tün medeniyet alemi, yüzünü, 
lıııyret ve hayranlıkla, gene, bi
~e doğru çevirmiştir. 

1. Lakin, her şeydeq evvel, söy-
1Yelim ki bu hadise, önünde 
ile kadar hayranlığa düşülse az 
~r amma hayrete düşmeğe hiç 
llıahal yoktur. Zira, Türk ka
dınının, Avrupaca darbı mesel 
~~!ine giren esirliği, iradesizlit•· şuursuzluğu, ancak, Osman-

ANKARA, 15 (Telefonla) - Mecliste yeni tekaüt kanunu
nu müzakere eden muhtelit encümende ehemmiyetli müzakerat 
cereyan etmektedir. Kanunda B. M. M. Hükumeti zamanından 
itibaren Reisicumh~r M. Reisi ve Heyeti Vekile azası olanlara 
24 senelik tekaüt müddetini doldurmamı§ olsalar bile birinci de
rece üzerinden tekaüt maaşı tahsis olunacağına dair olan mad
dede Reisicumhur kaydinin ilı,iası ve Reisicumhur olanlar hak
kında ayrı bir madde tal\zimi teklif edilecektir. Yeni tekaüt ka
nunu münasebetile eski tekaütlere de bir miktar zam yapılması
nı arzu edenler vana da bunun kabiliyeti tatbikiyeai olmadı~ı 
hesap neticesinde taayyün etmittir. Eıki tekaüt maatlarına yü>:
de bet niabetlnde yapılacak bir zam eaaıı bite bütçede büyük bir 
yekiln teşkil etmektedir. Bu vaziyet kar91sında hiç olmazsa Tür
kiyede büyük makamlar işgal eden Sadruam, Nazır, Büyük el-' 
çi, Vali gibi ve h&la mütekait olup ta tekaüt maatları bet bin 
kuruş olan zevata muayyen bir miktar zam yapılmaar tensip o. 
lunmaktadır. Meclisin vereceği bu karar yerine masruf bir kadir
şinaslık addolunmaktadır. Esasen bet bin kurut üzeriden teka
üt maaşı alanların adedi bir kaç yüzii geçmemektedir. Alman 
maliimata göre bugün Devlet bütçesinde tekaüt maaıı alan 
18,472 zabit ve efrat 85,834 ıehlt efrat ailesi, 31, 709 zabitan ey
tamı ve 14,938 malul vardır. 

saltanatının son devıirlerine 
lit bir facıalı sergüzeşttir. Bu 
~etgüzeşt te, yalnız, paytaht i
e, paytahtı taklit eden bir kaç 
~ehirde cereyan etmiştir~ On
'ta;:ı evvel ve bunuıi haricind 

Tevfik Rüştü 8. Yu

Tevfik Rüştll Beg 

:nan sefiri
le temasta 

• 

Yunan cevabı üç 
güne kadar geliyoı 

Yunanlılar yalnız 
emlake ait teklifi

mizi kabul edecekler 

Urk kadım, daima müsavi hak 
:rla, müsavi vasıflarla erkeğin 
ı{lradaş~, erkeğin eşi olmuştur. 
Qj~~ka bir makalemde de söyle
)! ı:ım gibi, gerek iktısadr ha
~ ilttıl:, gerek siyasi hayatta, 
;ndısine düşen vazifeyi dai
iJ a., büyük bir kudret ve guur 
'te· ıfa etmiştir. Onun içıindir ki 
ti ll_rk kadınına intihap salfilılye 
e tıı vermekle biz, ancak, onda ANKARA, 15 (Telefonla) -Hariciye Vekili ile Yunan se-
1~sen mevcut olan bir hakkı firı arasındaki temaslar devam etmektedir. Bu müzakerelerde i
""'lınuş oluyoruz. tilai 1ame üzerinde yapılmakta olan tabi derecede bazı tadilAt 
t Geçen gün Ankara Türk Oca tetkl'ı: edilmektedir. İtilifnamenin Nisan nihayetinde imzasına 
,
1

11lda 0 beliğ ve cesur konferan intizar olunmaktadır. 

ltıı~erhen '!1u1all~m Afet Hanı- AT'.NA, 15.(Rumca gazete-1 icaresı tahsil edilmemesini ta-
ıli•l .. emş~re en namına söyle- d d k · 
~ı~'• sozlerı de hülasa edecek ler) - M. Venizelos ün Tür- lep e ece tır. 

llrsak b ki yeye 'erilecek cevap hakkın- Mübadele itilafnamesine ait 
'tur u manayı çıltanrız. da Haric:ve Nazırile müdavelei ~-· k kadını bu genç muallim . · Yunan cevabı hakkında Atina 
;'iltıırn 1 - d k d' efkar etmi~tir. Bugün de mecli gazetelerinin yekdiğerini nakze 'ltıı n agzın an, en ı hak- si nuzzardaıı sonra Hariciye. na ~il kendi istiyor ve bu hakkı den neşriyatı vaziyet hakkında 
l!ıı~anrrıağa ne kadar .Iayık ol- ~ırile tekrar görüşecektir. Yu- sarih bir fikir elde edilmeııine 

!:Unu ispat ediyor, nan cevabı üç güne kadar Anka mani olmaktadır. Bu husuııta 
raya gönderilecektir. Cevabın Mübadele Komisyonu Türk he

y AKUP KADRJ m~derecatı mektum tutulmak yeti başmurahhası Tevfik Ka-
~ la beraber Yunan hükumeti mil Bey şu beyanatta bulunmuş 
llbık Mısır komiseri türk teklifatından, yalnız mü~ tuz:: 

Pazart . .. kü k badi! emlak meselesi hakkİnda "- Bazı Yunan gazeteleri, 
~hl'İllliz esıl gun b k Me sprefsle bitaraf a:anın vereceği hükmün mütahassısların hazırladığı 
"il• e ge en sa ı ısır ev · k •· · .. · d d' • 

'<lde k · · L d L · .. istişari bir mahiyeti haiz olma- at 1 proJe uzerın e ta ılat yap 
ltyıi ~~ısen or oıt dun . · - . . ,.. . mak istediğimizden bahsediyor 

sefaının Mersin vapuru ile sı hakkındakı teklıfı kabul ede- 1 B d _ d _ 'ld' f . 
"'llakk 1 r. - . . d d k ar. u ogru egı ır. stedı -~~h- a eye gitmiştir. Lordun cek, aıgerlerını re de ece ve g' imiz se,·ler esasa d -·1 s ki 
~ıakkale m kt il · · · ı· b ld · d'I · 1 · ' egı ' ,e e ldct •. ~ u enru zıyaret stan u a vazıyet e ı mış o an ait bir kaç no!:taya munhasır-

egı tahmın olunmaktadır. Yıman eml~kinirı artik hedelatı 1 dır". 

Hanımlar 
Dairelerde müdür 

ve mümeyyiz 
de olabilecekler ... 

-=----

Bir tekzip. 
ANKARA, 15 A. A. -

Trabzonda guya bir isyan 
çıktığına ve Türkiye hüku
metince bunun teskini için 
mahalline bir jeneral ku
mandasında kuvvet sevke-
dildiğine dair Yugoslavya, 

H 1 • Bulgar, Avusturya ve Yu-
anım aramızın han- nan gazetelerinin bazılann-

ciye memuriyetlerine da çıkan havadisin hiç bir 

d · · d · · asıl ve esasa istinat etmedie tayını tişünühiyor ği ve Türkiye Cumhuriyeti-

' 
Izmirden kaçan kız ! 

Roman ~adar heyecanı. 
. sinema kadar meraklı .. 

Aktör l\lluammer B. ile sevisip babasını 
4,000 altınını beraberine alarak i tanbu 
kaçan güzel ve yüksek a·ıe kızı kimdı 

nin her tarafında asayişin 
ANKARA, 15 (Telefonla)-- pek mükemmel oldugu be- lj · d · 'b I 

Belediye intihabatında intihap zmır en ıtı aren stanbula kadar çok heyı yan olunur. 
hakkına malikolan ve önümüz- .._ _________ --1 canlı safhalar geçiren aşk macerasının romaı 
deki sene teşkiUitı' esasiye ve in 
tlhap kanunlarında yapılacak 
tadil!tla 931 senesi meb'us in
tihabına da kanşabilecek olan 
Türk kadınmm memurluk cep
hesinde yalnız daktilo değil, 
muhtelif devairde mudir, mü
meyiz olabilmeleri de takarrür 
etmiştir. 

Hatta önürnüzdrJd seneler 
zarfında Hariciye mesleğinde 
kadın memur kullanılacaktır. 
Bu mevzu üzerinde Mecliste 
muvakkat memurin encümenin 
de ehemmiyetli bir karar veril
miştir. Encümende Baş veka
let, memurin kanununun müza
keresi esnasında kadınlara ka
biliyet ve ehliyetlerine göre me 
muriyet verilmesi esası mutlak 
olarak kabul edilmiştir. 

Mitingi tertip edenlerden 
izahat istenecek. . 

Marie Hz. 

Romanya Kıralıçası 
Yeşil Bursada 

Evvelki gün 
İzmirden lsta 
nbula haftalık 
seferini yapan 
Gülcemal va
puru nhtuna 
yanaşacağı 

bir sırada idi. 
İki taraftan 
mendiller sal
lanıyor, uzak
tan biribiıini 
teşhis edenleı 
arasında mü
tebessimane 
selamlar teati 
ediliyordu. Rı 
htımda muta
dın fevkinde 
bir kalabalık 
vardı. Bu ara 
da resmi ve si 
vil bir çok po ~-----'--

lıs me.ı:nuru- İzmirln en yilksch bir oilesln/11 hızı/e b r • 
n.un mut

1
ece

1
s-ber Jstanbula kRçıp geleıı l'e aşh macerası el 

sıs nazar ar a . . 
yolcuları tet rtıfında büyük Ur alliha ııe merak ugondıra, 
kik ettikleri Aktör Muammer Bey 
görülüyordu. - lzmirde buyük bir ailenu 

te· 

üş 

iü 

Cuına günü Kadın Birliginin ter
tip ettigi ıniting kadınlar arasında 
nahoş bir tesir bırakmıştır. Ha
ber aldığımıza göre Birlik azaların
dan hanları · takıi•l idare heye
tine müracaat edcc.e1 r ve heyeti u .. 
mwnlyenin toplanmasını istiyccck
lerdir. Bu toplanııta miting tertip 
heyetinden muvaffalayttsizliğin cs
ba hı sorulacaktır. 

Çok geçmeden kulaktan ku- ı· kızı vapurda imiş. Bir delikan' r 
!ağa bir sayia dolaştı: (Mabadı 5 nci sahifede) 1. r 

Bugün geliyor 

M. Mauro Galatasa
rayda bir 

konferans ta verecek Kıralıça Marle R•. 
BURSA 1!1 (Milliyet) -

Romanya kıralıçaııı Marle Hz. 
ile miralay Sividinel ve maiyeti 
Marmara vapurile geldi. Muda 
nyada vali namına umur huku
kiye müdürü Ali Riza B., Mu
danya Kaymakamı, polis mü
dürü ile polis ve zabitai beledi
yeden birer müfreze tarafından 
istikbal edildi. Kıralıçayı gör
mek üzre kadın erkek kesif 
halk kütlesi iskelede toplanmış 

, tı. Otomobillef'ie Bursaya gelin 
di. Anadolu oteli ikametlerine 
tahsis edildi. Saat beşte Yeşil 
camii ile şayani temaşa mahal
leri, fabrikaları, ziyaret ettiler. 
Ulu dağa kadar tenezzuh etme 
Ierl muhtemeldir. Yarın İstan
bula avdet edeceklerdir. 

M. Olovannt Mauro 

İstanbul - Viyana temsili mil 
sabakalarmı idare edecek olan 
İtalya hAkem Encümeni reisi 
Müııyil (Giovanni Mauro) bu
gün saat on beşte Sirkeci garı
na muvasalet edecektir. Müsyü 
Mauro, evvelce de yudığnnız 
gibi §ehıimizde futbol ve ha
kemlik hakkında fransuca bir 
konferans verecek ve bu konfe 
rans türkçeye tercüme edilecek 
tir. Bu suretle frarısızca bilrni
yenler de bu konferanstan is
tifade edebileceklerinden spor
culanmızm bu nadir fırsatı ka
cırmamalan lazımdır. 

Konferans yarın akşam saat 
18,30 da Galatasaray lisesi kon 
ferans salonunda verilecektir. 

Viyana muhteliti oyuncula
rı yarın sabah 9,42 de Sirkeci 
garına gelecek ve sporcular ta
rafından istikbal edilecektir. 

Mıntakanın tebliğini iç sa
hifelerimizde spor sütununda o 
kuyunuz. --

Yeni Japon ıefiri 
ANKARA, 15 (Telefonla)-

Yeni Japon sefiri geldi. Harici
ye Vekili tarafından kabul edil 

M. Mahkemeler 

İki mahkemenin 
tatili faaliyeti 

Muhtelit Türk - Fransız ve 
muhtelit Türk - Belçika mahke 
meleri reisi M 
Aser Almany;:ı 
ya ve muhtelit 
Türk - İtalyar 
mahkemesi a 

janlan da İta-

!yaya 

!erdir. 

gitmi~ 

Bu 
itibarla bu iki 
mahkeme mu- Türk - Fransız 

vakkaten tatili mahk•mesi «isi 

faaliyet etmiştir. M. As.r 

Hali faaliyette kalan mahkeme 
!er yalnız muhtelit Türk - İngi
liz ve Türk - Yunan mahkeme
leri olup bunlar da önümüzdek; 
haftadan itibaren eldeki davala 
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'~-, - Bir cihanın 
' , lngilterenin yeni sen butçes 7 y'eli Vekileae tasarruf 

it 

cançeklemesı 

Nakleden: KAMRAN ŞERi~ 

Maliye nazırı 1929,.,1930 büt~esi?de 14 .. 111~.lyon 
522 hin liralık bir açık bulıınduguııu soyluyor 

2 
··-· - ""--Dünkü t~frikanm §ün 1 Mücrimler yere "serildi, 

hülasası cellatlar seni bek~iyorlar. 
Roma İmperatoru Klodius'.tin Ne emrediyorsun, Senyör? 

genç ve haris kansı Messalın, 
sersem ve obur kocasının Ro- Klod: 
mada bulunmamasından bilisti- _ Ölüm! .• diye kekeledi. Si-
fade aşıkı Sitiuse vanmştır. . tius te ölecek· şerikleri de. · · 

Bu suretle paytahtta Klodıus İ . ' li O 

Yeni bütçe 
Varidat etrafında 

tahminlar 

Avam kamarası teklif
leri kabul etti aleyhinde bir suikast hazırların- mp~ra.torıçeye ge _?Ce. · • n

ken, Narsis ismindeki azatlısı dan ıntıkamım alacagl'[Il ... Sen 
tarafından kışkırtılan İmP.era- benim hayatımı kurtardın, Ro- --;;r 
tor pürgazep paytahta d~ı_ıer. mayı tahlis ettin. . . Seni unut- 7 / 
karşı olan ziifmı bildiği ıçın Klo· mryac '· · H . . . ld'. 

1 
. 

dius'a karşı çıkar. dostumsun. , . epsını o urt. .. 

Franaada 

Arbedeler 
Jtalgaıııar arasında 

siyasi bir hadise 

İki kişi il/müş, bir kişi de 
gara/anmıştır 

PARİS, 14 A.A. - Bir kaç 
İtalyan arasında siyasi bir mü 
nakaşa netitesi olarak bir arbe- · 
de çıkmış, iki irişi ölmüş bir ki
şi de ağır SUtette yaralanmışt 

Ma~ye kanunu 

Messalin kocasının k~~disıne ag· ım Sen benim brıicik ( / 

- Ya Messalin, Senyör? 
essalinin gözden ?.üştü~~ _Sonra ... Sonra ... Hele bi- Paris, 14 (A..A) - Ayan meclisi, 

gı öğleden sonra maliye kanununun i· yakında cezas~m goreced' raz titresin ... Birdenbire ölmek kinci müı:aketcsinc devam etmiştir. 
b. a ia halınde Roma a · · .. ı.. M D ·· lln ır ş Y li onun canına nımettır. . . Mazbata ınu.uuriri . uınont, mu-

yulı:ı_u~tu. ~erke~ o~d:ı nedi: Narsis tereddüt etmedi; bu kuk tekaitlere, dol ve yetimlere ve~ilece~ 

Yugoslavgada - -
Komiteci e-
re karşı .. 

ltilafname tasdik 
edilmh·ecek mi'? 

esasları tesbit edi idi. 
AN:KARA 15 (Telefonla) - Heyeti Vekile bugün _io;~imıp" 

' etmiştir Bu ıctıma 
ederek geç vakte kadar müzakerat cereyan f sian te~bit c 
da 930 bütçesinde yapılması mukarrer tasarru esa 

dilmi~ş~ti~r~·-~~~-~-"."'"---~~~~:--::;--~~ 

Hanımların tezahüratı b' s 
ANKARA ıs (Telefonla) - Ankara hanımları - me u 

Naci Paşanın apartrrnanında toplanarak tezahurat programının 

tesbiüni görüşmüşlerdir. k f k müracaatle müzahe 
Bu içtimada hanımlar, Hal ır ~sına mi lerdir. 

ret temini için teşebbüsatta bulunmaga karar ver ş 

Hindistanda ciddi muhareb~ 
. A - Dünkü "Matem günii,. nde cıd 

. KALKÜTlA, 15 [!~ t~~ 59 kişinin hastaneye kaldırılma 
1 
dı muharebe er o ş · ·ı i olan tramvay arı 
mecburiyeti hasıl olmuştur. ~tfeşe verıf m ~ halk tarafından t3 
b 1 nn söndünneğe gelen ıt aıye e ra 

a atut~lmuştur. Avrupalı zabitlerden altısı yaralanmı~ olu 
G':ınıarın ikisinin yarası ağırdır. 

llsyada Muhtelit encümen azası 

et~gını çekı~e~ış.~k· r·ahe1'be- lanın mütelevvin mizacından maaşlıınn JOÜ$ayat 'gözetilere . t:ı-yı· 
- denın buyu nine dair qluı> meb usan meclısınce Mosko"adan y·azılıyor - Bu e ateşge ka korkulabilirdi. Düşmanlarından kabul edilııliş olan maddenin aleyhin ' 

idia'dan başka yol <I! - bir ayak evvel kurtulmak daha de bulunmuı. bu ınaddenin kabulü yaz şimal kutpuna gitmek üze-

Kutup seyahati 

amıştı · hatta csırler h lı ·d· Klod ·d bır· mİlya• frank raddesinde fazla re bir hey' et hareket edecek-' k · t ayır ı ı. saraya gı e • 
. ı;ıa ya~laşm~. ~~ eme- dursun -pek dennansızlığı üs- masraf yap~a.k gibi bir netice verece tir. 

J;
1 

ın şehır hso~a. armmt tünde olduğunu söylüyordu- itini söyleınıştlr. Bunun için Sedof namındaki 

ANKARA, 15(Telefo:lla) , 
Yeni tekaüt kanununu tetkik 
den muhtelit encümen azası şu 
!ardır. İbrahim Süreyya (Koc 
eli), Ahmet Münif (Bursa?, R 
fik (Bursa), Saim (Manısa). 
Reşit (Kayseri), Abdülha~ 
(Erzincan), Hamdi (İstanbul 
Faik (Edirne), Mahmtıt Nt: 
dim (Malatya), Şefik (Tra~ 
zon), Faik (Tekirdağı), Hacı 
Muhiddin (Gireson), Musa 1' 
zım (Afyon), Rahmi (Sıvas) 
Nafi Atuf (Erzurum) Beyle 
ve Kazım Paşa (Diyarbekir). 

sünü sur arıcıne aşı- . p · 1 B ı. bul edildi h · d'I ttayrabol"v ki r b' b a bin Santurıonlar, retorıen er, as- ütçe .,.a buz kıran vapuru ta sıs e ı -
Aşajt· e r 

1 ır:ır ara ay kerler bekledikleri vaz.ifeyi yap Pari~, 14 ~A.A) _Ayan meclisi, mektedir. 913 senesinde keşfe-
-,-...-..;necbur 

0 uştu. mağa koyuldular: Emırler çok- bütçenin h~Yetl umumiyesini ikinci dilen ve bugün şimal arazisi na 
•e v!kur, sessiz ve beyaz.duvak tan verilmişti, vurulması lazım ' kıraatinde 17 muhalif reye karşı 275 Sırp Hariciye NtlZırı mı verilen yerin o sahası ma-
.:' :a bürünmüş bir ~f.~odıt hey- gelenlerin isimlerini havi liste M. Snovvden reyle kabul etmiştir. M. Marinkovic H1m değildir. Gidecek hey'et 
l ı ,ıi gibi göz alıcı gorunen Mes- de ellerinde idi. Klod şerefine LONDRA, 14 (A.-A.) _Maliye . tlara BAlgrattan yazılıyor_ Yu- ayni zam. a_nda ar~inin tabii 1

1 N · ,. dugvu şu ı b. d' gisinin sal>ıt nisbeti, küçük ira . ç k k d k "ı !in, arsıs ın savur verilen ıııyafetle ıraz ken ıne nazrrmın bütç~. li~akkığ~da t!v~ §amil olmatnıık üzre 6 pensten 4 şı- goslavya _ Bulgaristan arasın servetlennı ~e tet ı1 . e . ece _-
e 1 ,ifür karşısında kalakaldı. gelmiş, yarı çıplak bir halde i- kamarasın.d_a soy yece ı nu ... .'- ling 6 pens• ~•-arılacaktır. Bu suret- d"I h d ·tı•ı•f me tir Burada bır dete sız ıstası-ı nl k h hemen burun •~ da akte ı en u ut ı a na - · . . · T n• ı -Geldin mi, kahpe dişi pekli, sırmalı yastıklar üzerin- eme ıçın . emen le elde edilecek varidat bu sene için .. . yonu tesıs edılecektır. emmuz 
sJıı ırt?.. de yuvarlanıyor, durmadan tikı meb'uslar Mecliste hazır bulunmu;- 21 milyon olacaktır. 2 milyonu te- sinin musaddak nushaları teatı niha etinde yola çıkacak hey'e 
zı .... Nar...;sı·n arkasında lmpara- myor, hıç rıyor, ın in ar a- bul d M w en · kı b' 'b · k !ardır. Localar das hındcahın19ç2d9o3u0 cavüz edeıı ıııiraslardan alınacak ve- edı'lmiştir. tı'n YEylu·l sonunda do"neceg" i 

~ unuyor ud. . · .1 n ° 
96 

'b. ;,_ raset vergisi %40 tan 45 e çıkarıla- d f b k 
-,r muzmahil bir halde kansı- sına yuvarladığı şarapla boğa. büt~esinde ört mı yon . ın ~a caktır. Bu verginin diğer nisbetleri Bu her iki tarafta memnuni- söyleniyor. Se o uz _ıranı 

~örmemek ıi.çin başını çevi- zını temizliyordu. Narsis, per- vandat fazlasına muk~bıl 14 mil- de derece derece artırılacaktır. Ge- yetle karşılanmıştır. İki hükO.- çok kuv~etli olmasına ragmen 
)'._

1 
yor, onu görmekten k_or~- hizkar ve düşünceli, anbean sa- yon 522 bin liralık bır açık bulun- çen seneye ait beş milyon liralık a- met·ın de dostane münasebat te bu havalıde bu~lar o kad~ ~e~ 

_ . . . ·rdikl · h b l . duğunu söylemiştir. M. Snowden, · ·ı kı . dir ki . k b ki 
]·: Jrdu. Azatlı eline açık hır ka- ılerının getı en . a er en 31 Martta tahakkuk eden borçların çık bu seııeye aıt masan srmna . . . . . • surette müte tın , senenın anca ır ı 
• · t ra bildir" rdu ithal dilecektir. sısı ıçın sam.mu . - ayı zarfında oraya o;jdilebil-
' 

. tutucturdu. ımpara o ıyo · • yekilnunun 7469 milyondan ki ·· l M " 
w umumı 1930 bütçesine ait varidat mu- hassis oldu an soy enıyor. a kt d. « t · sı·tı"us bogvazlandr T"tı' ibaret bulunmuş olduö-unu ve mali 

7 
.
1 44

• b' me e ır. g- '1- Senyo··r, dedı' ....... ~.cm .. ayet.- - · · · ı - .. - hammenatı 89 mı yon , ın ve f h k · ·
1 

· trg"ı 
' ,,. sene zarfında bu borçlardan 31 mil rif h tı 

787 
mil on ama i omıtecı erın yap --

'
' nırinin listesi, şerıkı curum.lerı- us Prokulus ile Vitius Valenz . . • . . masa mu ammena y d 
• ··ıd·· ··ıd··ı p m · u b. yonluk bır tenzıl~t. yapılabilmış ol- 209 bin lira imasına nazaran, büt- suikastlardan dolayr Yugoslav- .,nglflere e l m ismi... MUsaade et sem kur 0 uru u er. · · 0 peıus r ı· d - ka d tmı t Dalgalı bo ıı 

,-, k d .. ld" ugdun_:ı_ IOOY mile. ş lır.k b" t kur<;- çe 2 milyon 36 bin lira fazla ile ka- ya'nın bu itilafı tasdik etmi.ye-
:ti jrayım. us a o u... lar a Urt yon u ır e":3 ~ panacaktır. Posta, telgraf ve telefon v• •• • ""ld' Bul Hey'et Londrada 

Sofellus Trogusta öldu. . basıl olmu~ ve bun!arm bugunku id ele • . 'dat •e maaarifi bu cegı soylenmemış degı ı. -~ '! Vibidiya bağırdı: Klod sersem, sersem gülüm- miktarı 637 milyondan ibaret bulun- yekuııh.':1:1 ~ değildir. Kezalik gar hü Gm:e ı Yü1f ev etle- l F'ı· 
,h - Sezar! Sezarl Evlatların ştur . . . ' Londradan yazı ıyor - ı ıs 

siyor ve yiyordu. mu · yollara ~t ,plup 23 ıni!yon 560 bın riıi ve bilhassa İngiltcrenin te- · A la h k ku u mü-'(; mi bekliyorlar! Kollarını boy- Maliye nazın, beyanatına devam- liradan ıbar& olan tahsısat ta umu- .. .. . • tın rap r~n U U n . 
it una dolayıp senden analar= - Deklus Kalpur~i~us'un la demiş ki: "Muhtelif askeri teşlril.i· mi bütçeye dahil değildir. ş~bbus~ ıle. Bulgar topragınd~- dafaa etmek üzere buraya bır 

Hini niyaz edecekler... Ona boynu vuruldu.•· Sulpısıus Ru- ta ait masarif geçen üç senedeki- İki bin ıı}adan fazla olan varidat- kı komıteoıler hakkında_ ~kı- hey'et gelmiştir. Hey'etin reisi 
h · ·· ftıs parçalandı ... Ayandan Jun ne nazaran 7 milyon kadar indiril- tan alınacak munzam irat vergisi 64 bat yapılmaktadır. Komıtecıler milftı" Hacı Emin Efendi ile Jğız açtırmadan mı ükmiınu 

ereceksin? kus Verjilianus hiyanetini ha- miştir. Bununla beraber bü~arp b~çuk mill'.on, ver~s_et ver~ileri 83 Yugoslavya - Bulgar mUna~e- Musa Kazım Paşa ve diğer aza 
yatı ile ödedi. . . nihayet bulalı 12 sene geçtıgı hal- mılyon ve ırat verg_ısı 260 milyon ha- batının iyHeşmesini istemedık- f b d ba İngiliz ma 

Şaşalıyan Klodius ittlbamna- (Bitmedi) de İngiltere ile diğer devletlerin sılat temin edecektır. • . . . I şere ıne ura a zı 
N · ·· teslihatları için bu kada.r cesim me Avam kamarası, bütçeye ait tek- len gıbı Bulgarıstandll!1 ayn a- hafili tarafından ziyafetler ve-1eye göz gezdirdi. arıns sup- -•- y 1 a enlen yer 

baliğ sarfetmeleri teessür ve tees- liflerin tasvibine müteallik karar su- ıtu.<. ugos avyay V - rilmektedir. 
üntü arabacısına emretti: Hind/standa süfle telakki edilmelidir. İrat ver- retlerifıi kabul etmiştir. lcııi de geri almak istiyorlar. _ ... __ 

_ Şehire dön! Giinahkar ka- - Iranda 
ın. sen de namına ayin yapu- .Matem günü Seyahat notları: 
·ın ve şu esnada da htirmetsiz- Nevruz bayramı 

Tahrandan yazılıyor - Bura 

Tapu kıymetlerini kay 
den mallar 

ANKARA, lS(Telefonla) 
Müruru zaman ve bazı hadisi 
ler tesirile tapu kıymetleri~ 
kaybeden malların sahipleri !I 
mına idareten tesçilleri hak 
daki kanununun suveri tatbilı1 
yesini tayin eden talimatnaı,1' 
Devlet Şurasında tetkik edıl 
miş ve Başvekalete ~akdim e 
dilmiştir. 

Becayiş 
ANKARA, lS(Telefonla) 

Kayseri ve Kırşehir Defterd 
ları becayiş edilmiştir. 

Evkaf layihası 
ANKARA, 15(Telefon1a) 

Evkaf liyihuınm •on müza~ 
resi önümüzdeki perşembe gil
nü Devlet Şfırasıheyeti umiııli 
yesinde yapılacak ve bilaharl 
heyeti V eki.leye takdim olun~ 
caktır. 

Millet çiftliği '.:h:ö~~~:.ği~~~~~:~n~~~: Yollararda manialar Karıncalaşan bir cemiyet, cansız bir ınillet ! 
iön, mabutlardan mağfiret di- yapıldı ve bazı 
e. Tomenni et ki Kayser unut-

da hükfunet Nevruz bayramını Yalovadaki Millet çiftliği 
senede dört güne hasretmiştir. şaatı hakkında tetkikatta 
Bu günler Martın 22, 23, 24 ve lunmak üzre evvelki gün Y 

r 
rl 
e 

.un! tramvaylar yıkıldı 
Genç imparator.içe işkenceye KALKUTA, IS A.A.- Dlin 

~ötürUlen bir mahkfun gibi Ro- kü gün milli kongre reisi Pun
naya dönmeğe mecbur oldu. dit Jawaharlal Nehru ile Kal
A.rkadan dünya tacirlarnun et- küta belediye reisi Senguptanm 

:'ı ·afnu kup.tan muhteşem mev- tevkifi.erine karşı bir protesto 
rip geliyordu. Şaşkın bir halde olmak üzre matem günü addeo 

u, ızatlnmmı anas.ın;ı büziileıı dilmittır. 
ıa · <ayser, barmaaiyetıi. altmda al Münakale yollan üzerine bir 
ıa, bir bohçaya beruıiyorda. tabm koı:ımuş ~ bazı 
•e :Mcasattn haDmı hakaretinden. tramvaylar yablııııştır. Bir çok 

.curtulınak içi.ıı arka yollardaıı polis efradı, tehir sokaJdanrıda 
"eçerek Liikiillüs bahçesine ~ otCC!!!ıi ıbilleı:le dolaşm:aktadxr. 

• ti. Ağaçlıklarda loş yollara.~ Vaıci1ette gerginlik hissolım-
şillikler 'çine gjzlenen kendi gimalı ı:ı~"'ı.,.il.~~'·:.__..._. __ _ 
b-i beyaz heykellerin yamm. il

' 1 tica etti. Orada evveli yalnızdı. 
;I, Şcmra annesi ağlıya, inliye ya
' nma geldi- Mess.alin, Britani-

Amerihtla 

Bahri konferans 
Amerika 

ve 

n 

l: 

]ı 

küs'le Oktavi'yi görünce despo
tun sükiinet bulacağmdan b.a!a 
ümitvarclı. Kendini nasıl miida- WASHİNGT~N, IS (A. A-) :;-
[ d • · · d.. erek t1 M. Hoover, dun ırat etınış oldu&IJ 
aa e e:egını uşn saa er-' bir nutukta bahri itilafı gayet şü-

ce oldugu yerde oturuyordu.. ınullii bir itilaf olarak selamlamış
Bu uzun ve ağır saatler onu tır. Xüşarünileyh demiştir ki: "Lon 

ölümden veya aftan ayırıyordu. dra konferansı üç de_vletin tesliha-
Mahvine hüküm veren düşma- tı~a Cenevred~. munakaşa edilen 

. . . mıktarların dununda olarak %25 de 
nmın ycrulmez azım ve kudretı recesinde ve hali hazırdaki program 
ni ölçemediğini şimdi anlıyor- lamı dununda olarak ta takriben 

1
" el u. % 12 nisbetinde bir tenzilat tahak-

Sişman bir kukla a benziyen kule ett~~b}lmiştir. Fakat_ en ı;:ıühim 
· · · , . y . nokta; ıtılafname bahrı teslihatın 
Klord .u. pe~ınde ~aşıyan Narsı.s mütemadiyen artması hareketine bir 
onu Sıtıus un evıne soktu.. At- nihayet vermiş ve harp gemileri in
riumda kemerlerin altım, evin saatındaki rekabetten mütevellit ade
bütün dairelerini, gezdirdi, vak- ;,.i itimat_ ve sui niyet devrine hati
ti le imparator sarayının tezyi- me çekrnıştır,,. ----natmı teşkil ettiği halde sonra 
~essalin tarafından aşıkının e

vine nakledilen heykelleri, kıy
mettar eşyayı, tunçları, Yuna
nistan mermerlerini, Korent isi 

Italyada 
Sinemada 15 

kişi yandı 

Bunların yanında midesi pathyacak kadar dolan 2s inci günleridir. şimdiye ka- vaya giden şehremaneti he 

d B d d iğ ğ dar İranda Nevruz tatili bir haf fenniye müdürü Zıya B. dün milletler e Var.. U mi e 0 Un(U UDUn akfbeffni tadan fazla devam edıiyordu. det etmiştir. Millet çiftliğin 
k ti bil k • • d kf ( h f k ki inşaata faaliyetle devam es re me IÇln O Or 0 mıya 8Ce YO •·· Protestan Papazlarını kaçı- mektedir. Gazi Hz. için yap 

Vatandan ayrılırken gurbet nihayet bulup ta Türk çocu- vetli ve çolf seciyeli. . Fena bir aiya· nyorlar cak olan köşk projesi de i 
ğu o mavi scmanm altında bu pcm- setin kırıp yıktığı §eyleri şuurlu bir edilm" ı k.ınd "halesi Franııızlar: Ayrılık bir parça ö- be güzelliğe tekrar kavu1tuğu z:a- çalışkanlık hemen hemen tamir etmlı PEKİN, 15 (A. A. ) - Bir talı:rm I§ 0 up ya a 1 

~~e benzer, derler. Biz .. Tü;~cr, man hiç bir fırça ve kalem bu şevk gibidir. Çinli haydutlar Kanada lı:i.lisesine pılacak ve ınşasma başlana 
ıçın de gurbe_t ~ayatı aynı şe>; ıfade ve neş'eyi üade edemez. Yusufun Jı:o.. • • * mensup rahiplerden Bridgman ile tır. 
~~· Sıla. ı~tıyakı, ayrrlık hıc~ı kusile gözleri açılan Yakubun muci- Bulgar topraklarını Sırp arazisin Çinli bir proteatan papazını Yangçe 
Turk kalbının .çok _yakından i§ina zesini hiç bir kimse bir Türk kadar deıı ayıran dağlık bir mmtakadayız. aahillerinde Şanıhov civarında alıp 
olduğu tahasaüalerdır. latanbulda anlıyamaz. Bir Bulgar memuruna sordum: kaçmqlar ve memleket dahiline do-
köyünü düşünen Ana.dollunun yanıl< * * * ğru çeldlmitlerdir. Şaldler, bu pa-
şarkılarmı dinlediniz mi? . . Sılaya . - Bunıaı Bulgar toprağı mı? · nulan ııerbest bırakmak için para is-. k · · b. k.. lün ·· Edirne önünden geçıyoruz. Ka- .. ..--

1 
~'-gıtme ıçm vapura ınen oy un yadan yapılma bir daıtan gibi Türk _ V ~gonun t~va~dan du§Cn ~l- temiı eruu. 

o canlı nefesine hiç dikkat ettiniz san'atinl asrrlann sinesinde tesbit o- g~ bir . elektrık _zıyasmm tenvır et ---~--
mi?.. den mimar Sinanm kubbesini hör- tlgı yfizünde acı bır burutulduk be- Yunan/standa 

Az çok hepimiz böyleyiz. Müşte- metle aelimladınL Şimdi serhatteyiz. lirdi: 
rek saadet ve felfil<etle~le yuğu- Çoculduğumdanberi Errıırum ve E- - Eskiden burası da, daha ileri- Pangaloı'un mahkUmi-
rtılan topraklarımıza hepımız az çok dirneyi vatanm iki yılmaz nöbet- si de bizimdi. Şimdi bizim değil; 
ayni aşk ile bağlıyız. Vapur veya çisi olarak tanımıştım. Vatanın yü- bizden aldılar bqkaaına verdiler. . yetinden sonra 
tren hareket ederken gi~enlerle k_a- reğine tevcih edilen ilk kurıunlar İtte Umumi harbin en çıplak ifa- Atina, 15 (A.A) - M. o(ulis. Je-
lanların mendillerinde daıma ya bır en evvela. bu iki fedainin göğıünü desi. . . Cihan tarihinde misli geçme- neral Pangalos'un mahkumiyeti dola 
elem hıçkırığı, ya bir çok gözyaşı delmi~tir. Çar ordularının ~~ ıniş bir zulüm :bizden aldılar baıkası- yısile Dramadaki aalı:eri kıtaat zabit 
vardrr. savletleri, Makedonya çetelennın na na verdiler! tekaitlere, dul ve yetimlere verilecek * * * h. ı · daima gelir bu iki m~t. ıyanet e~ı Bizden alınıp gftya hakiki sahip- olduğuna dair çıkan haberlerin doğ-Tren, asabı tırmalayıcı bir demir 
gıcırtrsile Sirkeci istasyonundan ay
rilırken ben de ayni ezayi duyuyor
dum. Tekerleklerin her dönüşü beni 
sevgililerimden, dostlarımdan v~ 
bunlarla beraber bütün vatandan bır 
parça daha uzaklaştırıyordu. Ön~
de açılan gurbet alemi şu şuursuz b· 
renin içine atıldığı karanlık geceye ne 
kadar benziyordu! .. 

be çıye çarpar ı. !erine verilen Ceziretülarap, Macar- ru olmadığını ayan meclisinde söyle-
Türk filemin.in bu ka~~manlara. !ardan ahrup dört devlet arasında mi§tir. 

karşı. ta~~dı.~ ~net v~ şukran bor~ taksim edilen payansız mamureler ·•••.••.••••••••••••••~••••••• 
cu bır tilrlu ödenemıyor. ;ı'ıpkı hep ayni zulmün üadeleridir. gezınti yaptıktan sonra, bilmem na-
müddeti tamam olmadan vadeaı tec- T B 1 tan kalka kalkına aıJ oldu, maddt sahaya çıkıverdik :İk-
dit edilen seneler gibi biz de bi.r bor . ren e ~rat . r . . z tı'sad! buhranı 

'"d nleden ikinci borç yük yeşil ve zengın bır ovaya gırdi. Bel- H d . 
~=uzu B~ ı:'orçlann acaba son va- li ki burası ta§İle toprağile, dilile e~_e~ s~::ı u;;: ·b h ? 
desforg.eldi mi? Bilinmez Jci. • • dinile, kafaaile yüreğile, Macardrr. - Nız el 1 k~a ı0.~ radn. v~r ~~ · 

· · B d b. · den alrm•l r '-••ka - ası yo . . orme ınız mı .. 

-o
Cemiyeti belediye 

Cemiyeti belediye bugün t 
lanarak 928 senesi bütçesi 
raf kısmına ait hesabı kat'i 
porunu ve encümenlerden g 
derilen bazı evrakı tetkik 
cektir. 

Konferans 
Erkek muallim mektebinden: 
Darülfünun ruhiyat müderrisi ] 

kip Bey tarafından yarın akşam ..ı. 
sekizde (Bugünkü vicdanımız) MI 
zulu bir konferans verilecektir. /. 
edenler melı:teblmize gelebilir. 

1 ••••••• 

ispanyada 
Af kararnamesi 

Madrit, 15 (A.A)- Jeneral J3t 
guer, kralın siyasi ceraim crbs : 
pmil olmak üzere vasi mikyas~ 
umunıl af kararnamesi imza etti 

urasını a ınn • a ' .....,. lkt' dl buh ö 1 ö ütü * * * birine vermişlerdi. Kanaız ve cansız . ısa rant~ g. z e g r r 
Bir aralık vagonun penceresine Bulgar topraklarında bırakılan milletlerin yam başında mi- bır şey old':'ğunu. bı~ıyordum. Ce- ••••••-'T 

baktım: Üsküdar tepeleri, Kaba- desi patlıyacak kadar dolmuş başka vap vermedım. Şımdı o bana sor~u: ~----
taş kryılan. Boğaziçinin yanın kal Bulgar topraklarındayız. Kann. milletler. . . Bu mide dolgunluğunun - ~~şt~de ne ~adar kaldınız· · Hem ziyaret 

bildirmiştir. 

ınq bir tabloyu a.nd~r~n müphem caya benziyen bir millet .. Kadmi- akibetini kestirebilmek için doktor - .ır aç saat Hem ticareti 
irtisarm, iki zıya çızgısı arasında le erkeğile, gencile ihtiyarile, saka- olmağa hacet yok; geçmiş zamanla- - Bır ~ç gece sokaklarda dola;-
köprü, sevimsiz mimarisile Beyoğ- tile, sağlamile herkes durmadan ça- rın tarihini okumak kafidir. ınaı;ınız ki~ya't:,nız. .. .. b kı HER TÜR!( 
lu sırtlan, daha sonra Marmaranın !ışıyor. Vakıa son felaketten hepsi- * * * en şaş şaş n, yuzunc a · 
koyu mavi atlas sathı.. nin beli iki kat olmuş; fakat_ bell.i yordum: . . h d dim· p Yeni A~KARA'yı g6rmeli 1 

. .. .. .. ki bu kamburluk onları topraga bır lktısadi buhran! - Galıba ıza e eme · eıte-
0 

. 
ye ~ya~ımde .vatarun butun gu- ar a daha fazla i"miş .. Sekiz karış de tiyatrolar, sinemalar, barlar, mey nun ıç'n 

zelliklerı bırer bırer canlanıyordu. P ç . ..f ~ · · b Peşteden ayrlıclık. Yemek vago" haneler hülasa bütün sefahet yerle- • 
;e pirinç siisleri birer birer impai'a 
.r\ tora gösterdi. 

Bu dünya güzeli memleket, Adalar- boş _yere cesaddu ~ eme_zs~, utrse- nunda ihtiyar bir Macar ile karşı ri hıncahınç doludur. İktısadi buhran 
Roma, 15 (A.A) .,-- Girgenti eya- dan Karadenize kadar uzanan bu l~eknınb' so~un adilse z beyukz . dombe_t:- ld k İlk irin bundan iyi delil olur mu? . 

!eti dahilinde Likata şelırindeki sine- · da N d' · yaz p ta bi ı ır şımen er şe esı e u un karşryayız. Çabucak dost o u · • . . 
teraneı sev • e ımın ı - 1 k . .. ·· ·k • ·bi ra önce Türk _ Macar kardeşliğinden O gece hep bu ihtiyar muallımın 

20 Nisan 1930 

Milli Sanayi !\umune Sergisi'~; 
- Düşün, dedi, ayaklar altı

na alınan haşmetini. harmani-

malardan birinde bir yangın çıkmış- 1· ed... bu ~·· bin bir a•k ma meme etı orumce agı gı sa - . . . d .... 
"~-~~ı~reim~~ıg~~~-~~,uir~,~~-i!_j&'~b~~·,J..'.:!ak~_.!F~e~ıa~k!et~t~en'.!..!i!"•~·ıe~n~in~s:a~n~~a~v~a!s~b~a~h~se~t~ti~k~.~B~e~n~o~n~a!_!B~o!ğa~z~iç~i~n~i~so~·y~le~-J..!!ikt~is~a~di~b~uh~r~a~n~n~a~z!a~n~y~es~ın~ı'.......:~u~ş~u~n:-ı.a~~...::z.ıı...a..-.aı..aıı..a.~~~ tır. 15. kişi öl~ü~. üı;;ü ağ:~- o!~:k Ü- cer asının ıhtı arlataınadı ı u c e ı · · .. 



;;tim 
tima 
bit 

.............. »U4>»LUJSUL4fa~ - - - - - - - -

~ ~ . . Meklepli'.e musabakası 

lllıy.~t lVIühim konferans 
srın Umdesi "Milliyet" tir. 

16 ı İSAN 1930 
DAREHANE - Ankara cadde•İ· 
100 Telgraf adresi: Milliyet, la
l 

Telefon numaraları: 
lotnnbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLER! 

48 ınci haftanın 4 Üncülüğünii Ü•
küdar Orta mektep talebeıinden 168 

Aptullah lhs•n B. kazanmıştır. Yn- ••••••••••••• 4\l·~·~·dM·~·~·•4M>6<~00 
ı zısı şudur: . . . O 

Yemeğe· henüz oturmuştu'· "Bu haftanın en mühim lıavadısı~ı 

Kafiye bolluğu 

Çorbayı bitiorince ikinci yemegı Türk kadınlarına intihap hakkı ve_rı! 8 Rı' CHARD Tl~BERı' ı · · cagır mcsi münasebetHe Ankara musıkı Baba Salgın! söylemek ıçın garsc:ıu , - mektebi Tarih ve Yurt bilgisi mual· 
dık. !imi Afet Hanım Efendinin kadınla-
Arkadaşa dedim ki: rın intihap hakkına haiz olmaları mev Dalgınlığa dair konuşuyor- sonra sabahleyin çıkarken alı- i 
- Yemekten evvel çatal söy- zuu üzerinde pek mühim bir k_onf.~- dıık. Herkes meşhur dalgınla- rım !. . işitmek nimeti yakında ıize na ip olacalmr. 

le ... Sofraya çatal koymamış- rans vermesi teşkil ediyor. Çun~~'. rın hikayelerini. anlatıyordu. Fakat bunu söyler söylemez ••••••••••••• •••••O•••• ... 

Bıitun dununın en buıuk tenoru Berlin Uperas•,dan 

b'us ı: ayı.· 
pınıtl gı 

Türkiye i~in Hariç için 
400 kuruş 800 kutu~ 

750 .. 1400 " 

!ar... Mufassal konferanslar'.le ~fe~ gü Ben de altta kalmamak için, se gene yeise düştü. Ve ilave et- • 'IZZ: 
S d' nımefendi efkarı umumıyeyı pe - b · l 1 1 · ı1 

eslen ı: zel bir ekilde tenvir ettiler. Türk ka nelerden en an atıla an atı a tı: . 
- Baksana oğlum; bir çatal dınının şbir çok zamanlardan beri bek artık hı .ızması çıkan bir mev- - Adresı yanıma alırım.·· 'lfl A \ ET ! ' Liv~ muesıir, vekta bır ıl m ! 

getir.... _ !ediği bu hakkın bahsedilmcaine ne zuu hikaye ettim: Alı:ım amma ya kapıcı~a. hıra~ 
Teliislı bir hareketle saga so kadar memnun olduklarını uzun uza- _Ya, dedim işte böyle: Bu magı ~nutursam? ... iyısı mı, 

la seyi;ttikten sonra geldi: dıya izah ettiler. .~ılh.assa en. e.sa•}'. meşhur alim, hazırlop yumurta bak benım aklıma bır şey _ge~-
- Hardal kalmamış efen- noktalardan olan: . ~ntıh~p, mılh ~ . . . · d k d 

1 1 
kla di: Evden cıkarken adresı bır 

kimiyet prensıplerının itlen tatb - pısıreyım er en.. a gın 1 .. , d . s 
deti geçen nushalar 10 kuruştur. dim. · · dir ... Sözleri cidden şayanı takdirdir. bir elinde çiy yumurta, cezve- punezl_e kapıya rapte erım. en 
iztte ve matbaaya ait i~ler için Ben elimle işaret ederek: Bundan baska bir ~ok izahattan son- nin içinde cep saatini kaynat- de gelır o;adan alır.sın!.. . 

1 llılldüriyete müracaat edilir. - Oğlum, dedim, hardal is- ra Afet Hanımefendi kadınları.n umu mış durmuş!,.. Bu hakıkaten mukemmel hır 
azetemiz ilAnların meı'uliyetini temiyoruz, çatal, çatal. . . mi ve iktısadi h~yatını da. ııkred_e- Herkes: •'Tuhaf şey gibiler fikirdi. . 

" 
.. 2700 1400 • .. 

Gelen evrak geri verilmez 

ars 

işte ELHAMRADA gösterilınekte olan 
KOLEN i\1UR un temsili 
LEYLAKLı .. R A(:ARKEN 

SL'<>li ve şarkıh şahc:'~ri görenlerin hep.;.ı bunu en 1 n1cktc 
müttefiktirler. 

fü,etcn : sı·:sı.ı \ I~ S<\ZLl Fo: l)L~\' A il\\ .\DL l.ERI 
Başını kaşıyarak: rek: "Kadın bugun' tenılsın ıstenıl- d k k 'T· .. s" 'çi - Peki Öyle vapanz dedım 

kabul etme~. mesin um~mi ve iktısadi hayata sa- e_n, ıs ~s. gu uşt~. onra ı - - ld k . 
n t3l"'==-====-==-==ıı I - Suyunu çekmeğe başladığı mimi bir suretle karışmıştır. Kadın mızden hırı dedı kı: ve ayrı . 1 :. .. Emrul 
olU b için usta almıyor. bugün tezgahlarda, ticarethanelerde, _Hoş bir fıkra Yalnız bir, Ertesı gunu erkenden 

1 oUGVNKÜ HAVA _Nedir o suyunu çeken? fabrikalarda büyük mağazalarda me · · · B k ,, !ahın aparmanına dam amıs-

------------. ___________ ... 

:····~·· ~·········· .... ı murıuklarıa 'bı'lcümle umumi hizmet- dalgın da ben tanırım. a ın tım. Tam merdivenleri çıkar-ı--ııı.lltın barırct en çok 20 ın az - Portakal k ı ı d 
dntte ldL Pu~ün rüzgar lodos - Hoppala::. yahu, sana laf !erde ça!Bmaktadrr ... de_mişle~dir. _Bu 0 ?un yaptı arını an atayı~ ~iken ona rast geldim. Elinde bir zası 

:~ Talep ve israrı uınumi üzerine ı 

:~ MEıEK ~iNEMl~l J cık, havı açık olacak ur. anlatamıyacak mıyız? Çatal is- ~=d~~~. ~~~k~~~ı~r~~~e~?~:.~: br;~: ~~~~r;.~· t~:ı~'~. 1!~:{'.~ 1;;:~ l zar~ vardı. Hızlı hızlı aşağı ini-
tedik, çatal. . . hizmetler ve fedakarlıklar yapnuşsa bu adam zaten kendi isminin bi yor u. . 1 z· 

Hiç- sesini çıkarmadan gitti umumi, iktısad! hayat sahasında da 
1 

ld • 
1 

.
1 

d' Ona• Şayanı hayret hır şey.. ıya-

Ne münasebet? Kim inan
or? 
H~ şöyle yola gel! Lakin 

bu derece muktedir adam 
iuın halde hala maaşım ar
orı Buna ne dersin? 

Sen bir iyi düşünsen onun 
~aresini bulursun ... 
l{alktı gitti, lakin gine ge

Yok desinler diye sıkı tem
ettim. 
~aıetecilikte neler görmüyo 

imreniyorum! 
lieninı ötedenberi şehir işle
.llleraknn vardır. Belediye-

• 
1 ııcverim, fakat bir çok sev 
~ §eyler gibi bunun da ha
ile geçinirim. 

l}unkü gazetelerde çocuk 
rllrnında çocukların İstan-

11 İdare edecekleri haberini 
~ca doğrusu ~ocuk olma 

• JU'\ JILl!ER ·, \ 'iTA I' \J, JOA ' ,KRA f'OHD, IH•:'I 1.0\' > 
ve yerine bir başka garson gön gayet mühim muvaffakıye~ler elde et e ne 0 du1un~ >ı m_ez ı. 

1 
_. retimin sebebini anlamıstt. , 

derdi. miştir. Afet Hanımefendı badehu. meşhur a gın an ki.naye o_a : - Merhaba! dedi Caferin ad- ' 
Ş\R!. J,;I ·ı: ve ckrruıın ,alr bıiyük "ldızlan tarafından tem• l olunan ~ 

-Ayni zamanda Afet Hanımefendı rak Emrullah Efendı derdık.: . . . . d .
1 

m', ( 
Bu yeni gelen sordu: ilk Türk kadın bası olduğundan ay- Adamcağız bizim sayemizde i-ıresı ıçın gelıyorsu~,. egı ı. ( H~tiY~D REYü~ü - Ne emrcttinizdi efendim rıca ?i'. ehemmiy~ti haizdi•-.. "Türk sim sahibi olmuştu. Bak ben s.öyledıg.ımı .yapa- ( 
_ Çatal istedikti. . . tarihının bu devrıne kadar, Turk ka- N . 1• k d lım rım ! Kapıya ıgnelednn. Gıt al!.. i 
Koştu, çatalları getirdikten dını;ıa, roktan, çok layık ~lduğu bu . e .. ıse a ır ıyı uzatmıya ' Sonra birdenbire saraı'dı: Jlarikul4de '" lı, • ·ılU ve şarkılı muthı> fılm!ni hır lıafta da~a i siyasi hakkını vermek tabıatıle ma- bır gun ben, bu Emrullah Efen d. ld d 

sonra· . · · d b ki · h b' k k k h - Şey... ıye mırı an r. • • irae,lne de•ım ~decekur · zinin ıstibdat ıdarcsın en c ene- dı da a ır aç ar adaş a ve- İ. 
1 

d. G J'b _ 
- Kusura bakmayın, dedi, mezdi, fakat Demokrat Tilrk Cümhu de oturuyorduk. Benim Beşik- gne e ım amma. • • _a ı a. ya ·~~······· •• O •••••••••• +. ' 

"aval,, anlamamış. . • ri_:retinin bu. h.us\lsta faziletli şıar_~nın. ta ta bir ahbabım vardı. nılmıy?!sam; ~apının ıçerkı ta- I 
1
_ 

1 
.
1 

. I ..,--
Portakal, hardal çatal a- yuksek eserını gormek elbette luzı.- ş . rafına ıgneledım! -~ llaril-., ıaıaı, ... az.ı \ • ııt~ıııo ıı :,ıµ;urta anııızı • _ 

' ' mundan fazla gecikrniyecektir ... di- İsmı .C~fer Bey ... Bu adam~ Dur, şu mektubu posta kutu- ~-· C.alatada ( nrnn hanında kftin ÜNYON SIGORTASINA 
va!.· · · yerek bu fasih ve. mühim, "!ulassal adresını unu~ı;ştum. Hal~~k~ suna ata ım da gelirim. Bera- : ' \ aplırtııız. 

Bu kafiye bolluğu siz olsanız konferanslarına nıhayet vermışler ve muhakkak hır ış için kendısını b k y 
1 1 

j 
hoşunuza gitmez mi idi? pek fazla alkışlanmı·Iardır. Hülasa: görmem lazımdı· er çı0ar a ırız... b . Tilrklyede blliı fasıla icrayı muamele etmekte olan 

. . .. · - ndan sonra sen enı unu •• 
Kulak Misafiri Türk kadınına ıntıhap hakkı gıb~ Emrullahtan hiç ümidim ol- tur "d · d dim ,U N y ON siyasi bir hakkın bah dilmesi Tlirkı . . . • . gı ersın,. e · · 

İrtihal yede de Türk kadınırun siyasi işlere madıgı ıçın dıgerlerıne sor- - Unutmam!.. İstersen şap-
karışacak derecede faziletli ve ma- dum: kam sende dursun!. . • 

Kaptanı derya esbak Mah
ruki Ali Pa§a Ahfadından ve 
Kastamonu liva kumandanı 
merhum Hüsnil paşa haremi ve 
Şehremaneti şirketler komiseri 
Mahruki zade Muzaffer Beyin 
halası Naciye H. dün sabah ve
fat etmiştir. Cenazesi bu sabah 
Süleymaniyede biraderi mer
hum Cafer Beyin hanesinden 
kaldırılarak öğle namazı Göz-· 
tepe camisinde badeleda Sahra
yı Ceditteki aile kabristanına 
defnedilecektir. Saat 11 de Ka 
drköyünde vasıtai nakliye var
dır. 

.-mmıllll!I~ ............ .. 
1\IL~RI im!. "e ŞAR!. ROYE.R 

he' etinin tem <illeri 
Önümüzdeki cuma akşamı 

""' 21,:ıo te 
FllA:\'SlZ TIY.\TllOSC,:\'DA 

Bomar~tnin en me,hur eseri olan 
!.r: ll.'\RBl!m Dl: Sf:\'IU .E 

piy<>i temsil tdileeekt!r 
A,nca Bir kısımlık monoloğlar ve 
Sarkılır ı:umırte.;i p;ünü ~ııt 

16,.)() te matine olarak 
P R 1 \I E R < ) S r: 

cu1n~ure!'I akşamı 
ıı:L \I': HL!.r:s 
ili·: PAi.,\( 'F: 

lümatlr olduğuna bir delildir. . - Kuzum, dedim, bizim Ca- - Sen sapkasız da gidersin!. I~ kuınpanıa.ına bir kere al';ramadan sigorta l·•Ptlrm3yınız. 
f · b ? • .. T··leliııı: Be\oğlu 2002 ----Hic; şüphe-izdir ki bu a~yasl hak- erın adre.sini iliyor musunuz; _Yok deve! .. Dur bir daki- _-:,-::::-________________________ _ 

kın Türk kadınına verilmesı Avrupa- Buna kımse cevap vermedı. ka canım f. . t 1 J 
da büyük bir tesir iCTa edece tır. Bir de ne görsem iyi? Emrul Buna razı oldum, gitti ve ha- eg ence en k · "Mı"lliyet' ı"n .., • 

Ayni zamanda Tü.rkiye Cü.mhu_ri: !ah: . . kikaten bu sefer, döndü ve gel- l 
2 3 4 5 6 

7 8 g 
yetinin dev adımları!• terakkı et.tığı - Ben bılıyorum ! demez di 
bir sırada Türk kadınının da bu sıya- mi? ' k 
si hakka malik olması istikbalimiz · · d Beraberce yukarı çıktı . Tam 
için muazzam bir me 'aleyi teşkil e- Şa§tım kal ım: . beş kat ... Kapının önune geldi 
der: Bu muazzam meş'ale istikbalin . -- Sen ha?.· dedım, dog~su ğinıiz zaman, Emrullah Efcn
yoludur, bu büyUk yol Türkün asır- ınanılmı.Jacak şey;. · Pekı soy- di birdenbire haykrrdı: 
lar

1
dda_n beri göst<rdiği şecaatin tim- le bakalım!.. _Bak mektup burada imiş!.. 

•a ı ır G"ld" 
· · . . u u: . . Mektubu postaya atmamışım! 
Şunu kdağkayd~t';ek ı~p eder kli','. - Bilmez gıbı yapıyorsun! _ E Ne olur ... Sonra atar-

Türk er e ı ,'.'~ a ar ze. Y~ ma "' dedi. Benim aklımda kalır mı?.. ' 
ve ne kadar ahcenap, mıaafırperver, . sın L 
sulhpcrversc. Türk kadını da o kadar · Evd~ .yazılısı var, ıstersen sa Hazin, hazin içini çekti: 
faziletli ve o kadar alicenap, mieafir- na verırım !. · . . _Atarım, atarım amma de· 
pcrver, sulhperverdir. Doğru~u sevinmıştı~:. min yanlışlıkla mektup diye e-

Bunu da söylemek lazımdır ki: - Pekı dostum dedım • yarın vin anahtarını posta kutusuna 
Türk erkeği, Tü~k kadını müsa':'id~r. sana ne kadar ~ahm~tse bana atmışım!. . 
her ilcisi de aynı hukuka malıktır. onu posta ile gonderıver! .. 
Çünkü: biri ayni topraı;ın çocuğu Emrullah Efendi önüne bakı 
is~, diğeri de o vatanın kız~dır. • 

Bir kaç haftadan beri, bılhas."" bu yordu· . 
son hafta içinde günün meseleaı olan - Ama ... Şey! dıye kekele-
Türk kadınının intihap hakkı, bu di, ya unutursam ... 
mevzu üzerinde verilen mühim ve - Hakkm var azizim, hakkın 
tafsilatlı, konferans muhakkaktır ki 
kırk sekizinci haftanın en mühim ha-
beridir.,. 

Devredilecek IHTlRA BERAT! 
"İdro karbon mürekkebatı iıtih-

var. 
Öyle ise yarın ben sana·uğra 

rım !. . 
- Bu da olma.ı ! Çünkü ben 

yarın bütün gün evde yokum: .. 
""line mahsus ameliyat ve allttta ia- - Hay aksi şeytan hay! .. 
lahat .. hakkında Sanayi Umum mü- Öyle ise apartmanın kapıcısına 
dürlliğündm istihsal edilmit olan 20 bırak. Ben ondan alırım! 

• • • 
Bu hikayeyi dinliyenlerden 

biri güldü: 
- İyi ki bu adam kuyudan 

su çekmiyor!. Dedi ... 
Ne münasebet?.. Kuyu, su 

ne demek? 
Sorduk: 
- Neden? 
Cevap verdi: 
- Şey dalgınlıkla kova diye 

kendini kuyuy sllandırır da ... 
Nakleden 

MÜMTAZ FAiK 

Bugilalftl yeni 
bilmecemiz 

Dünkü bilıı:ecemizin 
halledilmi~ vekfi 

SOLDAN SACA: . YUKARDAN AŞACI: 

1: Kaaabın aandıtı (2). Rabıt(2) 1: Azaıruzdan biri (2). Çolı luıt(I 
2: Nota (2). Küçilk körfez (3). 2: Lezzet (3). Nota (2). 

Zaman (2). 3: Su (2). Zuf (3). 
3: Nida (2). Zaman <2 >· 4:Sallandsr (2). Raptedilen şey (3 
4: Tazenin al&ıi (5). 5; Kopya ..._ (7). 
5: Kırmızı (2). Sap <3 ). Nidaı <2> 6: Nida (2). Toplamak (3). 
8: Kemer (3). Zemı.enıı. (3). 
7: Kaplıca (5. 7:Beygir (2). Önümüzdeki mev-
8: lıtifbam (2). Çijne (2). sim. (3). 
9: Nota (2). Dudak (3). latif- 8: Damarda akan (3). Nida (:<:). 

ham (2). 9: Ayı y~ (2), H~_.5~.G. 

~ hayflandnn, çünkü bi- I ~~~c=;~i,~cl~c~r ~h~rı~· ~~~;,~· rı~a~·ı:k':"~=~ 1~ın yegane ümit çocuk o- ı · •ı _ _ -= 
PanaCl'1 k Yalancıktan belediyeci 

a. tır, Bu Kadar bin müta
ıs İcinde bize sıra mı gelir? 
,ı_. 

ne göre pul yapıştırıyormu§ ..• 
Eğer günün birinde bu çeşit bir 
makine de insanlar için yapar
larsa bunun civarından bile geç 
mek tehlikeli olur! 

Nisan 926 tarih ve 456 numaralr ih- Buna Emrullah ta memnun 
tira beratı bu kere ahere ferağ ve- 15,000 Kelimeli İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarının yahut icara verileceğinden satın al- olmuştu: 

mak veyahut isticar etmek arzu- - Halı, dedi, ala.· · Bu iyi... Fran•ı:rca - TUrkçe lkşikıaş s· ·.: anharında mevcut muhtelif gramlık 20.2 1 •lllt 
•unda bulunan zevatın İstanbul Yeni Yalnız unutmamak için mesele \"•nl Küçuk 1.tıgat ho~ ve yeni ~i·c !i-.~-1 Q30 Pazartc,i Rtinu -a:ıt onda p· zarlık a 

SATIIJIK BOŞ ŞlŞE-• 

den: 
erri9İ 
13ın 
z) 
·r. 

ir. 

\> "l~e . ilemınde terakki 
enı hır makine yapmışlar! 

t ları tartiyor v kı eti 

·~illlget,,in edebi romanl: 
FELEK 

-

70 

IJilrhan C11h/l 

poatane arka11nda Türkiye Hanında yi kollug-umun üzerine not ede 'ihıı-eıind< fenni kı<mı hııl 
18-22 numaralarda üin HANR1 d ·atıla.:aktır 

! yim ! Eve gidince a resi çıka- en son lılgatıir. 125 kunıt •' · 
VALTER ~~1?K !Efendiye müraca- rır go"'rün-~ek bir ere ko ar Mualllm Halit Kltaphancslnd• Tali 1lerin o ırun mn.kiır aııbara mura.:aııları at eylemelerı ı an o un ur. , """' , _ ___ _ __ _ 

sanlar arasında .. o da denizden- lebesindendir. Arkadaşlarilc be miştir~Kadının -bol havaya, de-ı Tosun yazıhanede çalışıyor- Ve tam bir ~~a~ deva_m_ ed. 1 
kuma kumdan çayıra koşar, raber Cuma günü Fluryaya gi- niz kıyısında iyot kokusu alma du. derste Tosun butun z.ekasıle ç.~· 
oyna;, çapkın, kumral bir baş dcceklerdir. Hepsi~in bir ömek ğa ve kuvvetli yemek yem.eğe Delikanlı Cevdet -~~yle be- ıı.şıyor~u. Zaten z_ekı .•. açık goz 
onu kovalar, kaçar, yakalar. Be olmaları lazım, lacıvert caket, ihtiyacı var.. Fakat H~zıran r~tıt;r .ts~~nbula geldıgı za~~n b~r delıkanh oldugu ıçın h.~~r~ 
raber denize dalarlar.. beyaz akordiyon ete_k, beyaz ço ayı geldiği halde bu tavsıyele- b~~ .~kı. gun Gal~tanı?. ~a~. ~?~- Y! çabuk kavrıyor, çabuk og 

G(nç daktilo bu leziz hayal rap ve beyaz iıkarpın. rin hiç biri yapılmamıştır. d_unıcü kalabalı~ı, ~u~ltusu ı- nıyordu. . 
içinde makinesinin başında ter Caket, ete(i evden tedarik e- Gonç adam ıimdi kansının çınde sersemledı. Sındı, fakat Ferda ona ~~an takılırdı· 

ln döktrken katipler, öteki erkek dilmişti. Fakat çoraplar iskar- kafesli, gün görmez evde yav- yavaş yavaş açıldı kendine gel- - Tosun, bı.zım beyd~~ mek-
"1at yapıldığı halde Cev- diplomatların, iş adamlarının memurlar koltuklara gömül- pin alınmak Jazım. Sabah gelir rusunu enuinneğe çalıştığını, di. tup aldım s;:nn ~~'~j1 d~şka. ~ı-.ı;fley daha birinci taksiti bi- plajlara, sayfiyelere çekildikle- müşler, can 11kıntısından mütc ken sorup anlamıştır. Altı lira- akşam iç.in sıcak bir kap yemek Mühendis Alaedclin onu ter- sınDa ~ekrec1e ennf bı'ş · t beer 1:. 

1 
a~ İlk k · bet · d yazıhanelerı' beklı·yen d' · · · ı k b' · F k t bu alt ı· ğ d" .. d~:... b bi k · · k F en an ı sa ır e ssum e ti .... ıştı. ta sıt on n sıra a ma ıyen sıgara ıcıp esner, u- ı ır ış... a a ı 1ra- hazırladı mı uşune '"9une u ye etme ıçın arısına er- A • '"d f d d' 

c kltrın ikmalinden sonra ve küçük memurlar çok garip bir yuklar, gevşerler.. nın ancak ilciııi var. Dördünü nalmıştır. Sıcağm ve bu düşün daya talimat vermişti. Yazıha- yşeyı '.?'u a aa e er 1 :_ 

~~ ti. hayat geçirirler. Arasıra içeri giren daire kah- nerden bulmalı.. Muhasebeci celerin ağırlığı ile kahveciye nede odacılık vazifesi verilen -. Ölum Allahın ~~rı. ~y~ 
1 ıı_hcnıiis Aliieddin iki arka- Güneşin taş duvarları kızdı- vecisi bu masaları dolaşır, kirli ayın yarısı geçmeden avans ver seslenir: Tosun, işlerin bu durgu~ sama- benı b~rakm~_z. . . ~~hendıs B. 
tııı~ ı) 1 ft:ıını tatbike haşla- rıp dar, havasız yazıhaneleri fincanları toplar, kapının arka- miyor. Arkadatlarından para _Ali, bana bir limonata! nında sabahleyin ilk vazıfe o~- orada ı~en s~z temsılı, sen baş-

Şi~ ı· külhana çevirdiği kızgın saat- sına tebeşirle çizgiler çizer, o- istiyecek kimse yok. Hepsi bir Ve bu ıuada dairenin iimiri rak Ferdanın karıısına geçıp ka exkege goz atar mısın? 
tl t l Cevdet Bey yazıhane- lerde daktilolar küçük masa- nun ayak ııeainden uyananlar halde .. Bu sıkıntı içinde boynu yazıhanenin patronu sakin bi; der&ini veriyordu. Gen~ kadın O~un ~u sa~, fak~t her halde 
, ~ } alnız daimi islerle biraz larında başlarını makinelerinin i~ ~!sun vakit geçsin diye seıı- na mendili sokup bir sigara da- sayfiyenin şık bir villasında ye ona okuma ya%11l& öğretıyo~.' ~ keskın hır zeka esen olan ceva~ :·t~ı oluyor, erke;, adaya clö üzerine bırakıp tatil saatini bek lenırler: ha yakar. mekt'en sonra çamlar altına çe- turup kalkma, konlljl11a, yunı- l~rı genç kadının pek hoşuna g· 

ı.....ıı"''a ~-Laf tada üç gün hiç İstan !erler. - Ali, bir kahve, az şekerli, Genç bir memur, yeni evli. kilip (Siyest) yapmak, buzlu me talimleri ~aptınyordu. Bu dıyordu. . _ 
\' .ı~ İnmivorclu. Yarı kapalı gözlerinde geniş olsun! Bir de küçük, dört aylık yavru- bira ile yedikleri barbunya ba- Ferda için de bir eğlence olmuş Muhas.ebec~ Nurı Bey de he-
ltı a~ılıaneııfn daimi işlerini bir kumsalın hayali vardır. Se- - Oğlum bana bir çay yap, su var. Kadın çok zaiftir. İstan- Irklannı hazmetmekle meşgul- tu. Ve delikanlı öğrenmek, U- sap dersı verıyordu. 

o 
rgisi'ııl 

t p?l~asebeci Nuri Beyle hem rinletici ve okşayıcı hayal için- ama iyi demlensin! bulun hücra bir köşesinde, çöp- dürler. yanmak, İstanbullular gibi ko- Cevdet Bey herkese kendini 
1 y he.11 d::ktiloluk vazife- de başlarında kıpkırmızı bir bo- - Bana bak Ali, ustana söy- çü uğramıyan, fene_r yan~ıyan, Cevdet Beyin yazıhanesind~ nuşnı~k, onlar gibi otu.rup ~alk sevdiren delikanlının böyle bir 

apan Fı-rda Hanım idare ne, arkalarında çiçekli bir ma- le bana hir buzlu gazoz yolla- kaldırım olmıyan bır sokagında c;alılflllllar para sıkıntısı çek.mı ınak, ~celmek arzuııu ıle bir ço çok şeyler öğrendiğini görünce ~tlardı. Hele o-enç kız hu yo ile kendilerini de görürler. sın. Bardağa bir kaşık ta toz şe bir kafesli evin iki odasında ki- yorlar, fakat akpma kadar, pat çuk gıbi çalışıyor. Sabahleyin takılırdı: 
S•senin bütiinbislerini par Koşan, kumlara gö::ıülen, dal keri koy öyle getir. racıdırlar. Kadın doğumdan ronun adadan, her hangi bir sa- erkenden yazıhanenin bütün o- _ Ulan Tosun, memlekete 

ıa.' la Çeviriyord~. Yaz sr-
1 
galarla yarış eden, biribirine su İhtiyar memur dalgınlık için sonra ken.disini .to~lıyamamış- ~tt~ telefonla vereceği. emirlere dalarını ~ilip süpürüyor, sonra gidince kimseyi bei;eamiyeccJı: İ't;.ııırıa, işlerin gevsediği, fa atan, haykıran ~üneş altında de akşama beyaz iskarpin isti- tır. Beleqıye hekimı yazın tel>- U\11ıUJ' ederek yerlerınden kı- defterlerın.i, kitabını a\l,e Ferda llİD, sen niye ~ bozdun ga · 

il (,!,urclugu bir devrede vüzükoyun yatan bu ne~'di. in-_ yen kızını dü§ünür, kızı !işe ta- ili hava: a i 1 i · e- · 



• MILLlYET ARŞAMBA 1 o L ISJ\.N 1930 
• -' ' .. - ım a re olarından kaça mı mal 
,,. 

=~-
! l I 

i 
\ 

1 

t 1 Okturuva 

Tarifede yapılan 
mühim tadilat 

Yeni mektep 

İlk tahsil ihtiyacı 
temin ediliyor. 

+ 

E. Niyego 

Mahkeme kararını 
temyiz ettiler 

· Eliza Niyegonun cenaze me 

l rasiminde bazı münasebetsizlik 
!er yaptıkları için mahkemeye 

Yeni okturva tariiesi alaka
darlar lehine kaydedilebilecek ' 
bir çok esaslan ihtiva etmekte· 

1 1 dir. Yeni tarifede okturva res-

1 

sevkedilen Yahudilerden Nur
bert Sayo, Benuva, Davit Bu

. tum, Avram efendiler birer sel ne hapse mahkum edilmişler 

OQmrDksflz mal çıkardııı ihbar edilen rıhtım antrepoları 

ıhtım antrepolarından resimsiz 
mal çıkarıldığı ihbar edildi 

Tahkikat devam ediyor, Rıhhm sirketi 
erkAnı bu hususta ne diyor~ 

· ~ : • Rıhtun Şlrlı:eti antrepolarında bulunan kıymetli eşyadan bir 
1 ·eı mmm iÜJlUÜk reani verilmeden gizlice çıkarıldığı ve bu yüz

~n. hazinenin zararı (400,000) liraya baliğ olduğu hakkında hü 
f~ mete bir ihbar vaki olmuştur. 

. ı Bunun özerine tahkikat yapılmış ve gümrük kayitlerine na-
• ·e:ran antrepolarda bulunması icap eden bir kısnn eşyanın mev

n. ~ t olmadığı anlaşılmıştır. 
s 

. , ~,'.,Mamafih, bu eşya kaçakçılı 
, ..ıın ısenelerdenberi yapıldığı 

f
. ~ lia edildiği ve bu cihetin tes

, y i ~k uzun tetkikata muhtaç 
· ; lufu için hazinenin zararı ne 
· Ji dar olduğu heniiıs belli de

f rı: dir. 
•·~ 

nin şirket tarafından tazmin e
dileceğini söylemiştir. Diğer ta 
raftan meseleyi hükfunete ih
bar eden zat, ahiren bu işin se
nelerdenberi sürüncemede kal
dığl iddiasile Başvekalete de 
miiracaat etmiştir. 

:~ 3u mesele tetkikatile meşgul Buğday suiistimali 
ın gümrük Bqmüfettişi Raif Hazinenin 50,000 liralık mü-

t Rıhtmı şirketi antrepolarına hlm bir zarara uğramasını mu
·en eşya miktarlle bunlardan cip olan mahut buğday suiisti

ı ı mrük resmi verilerek çıkarı- mali hakkındaki tahkikat bitiri
ılann miktarını tespit etmiş- terek mesele mahkemeye tevdi 

Yt' • Bu tetkikata göre antrepo- edilmişti. 
·da bulunmaaı icap eden mal- Bu bUyük suiistimal, azamt 

:r ·dan ne kadarının mevcut ol- tarifeye tabi buğdayları Mütte 
'n ıdığınm mahallen tıetkikatla hidel Amerika malı gibi göste
~ L. lqılması için bir heyet teşkl rerek asgari tarife ile gümrük
,•r muhtemeldir. Rıhtmı şirketi ten geçirmek suretile yapılmış
ı'·l lemi mahsua mlidtirU M. Re- tı. Rüsumat idaresi, ahiren bu 
1
11 Huy de iddia edildiği gibi hususta Birinci ceza mahkeme 

emıniyetli miktarda mal nok • fmd ·ı 
t . 1 1 adı" k b.. iln sı tara an ven en karan tem 
/ ntro upl 0 m r;l and ca ut yiz etmiştir. Rüsumat, bilhassa 
11 epo arın mevcu u muayene • . 
: ilmek suretlle anlqtlabllece- mahkeme kararında, azamı tan 
~ ni, şimdiye kadar b<Syie mii-1 feye tabi Kanada buğdayları

' . n blr zayiat olduğundan şir- nm asgari tarifeye göre muame 
1 tin malOmatı olmadığını ve le gören Amerika malı olduğu 

ttabi kaybolduğu sabit olan ' beyan edilmesine itiraı: etmiş-
• alların ve gtimrük resimleri-

1 
tir. 

u 
rı Spor 
e 

1 Viyana amatörleri 
O 

1 

T. 1. C. 1. 1 ıtanbul mmtakaar rİ· 
ı ı; ıetinden: 

1 a 1 - 18 ve 20 Nisan tarihlerinde 1ı 
ıbul muhtelitile temsili müsaba

e; lar yapacak olan Viyana amatör 
· ıhteliti idareci ve oyuncuları 17 

san Perşembe sabahı saat 9,42 de 
·keci garına muvasalat edecekler-

• ·. Viyanah misafirlerimize spor 
ntakamızın şerefile mütenaıip bir 
ikbal yapılmak üzre spor teşki
rna ve spor kulüplerimize mcn
p arkadaşların trenin muvasaletin-

Em•n~tt• 

Barem cetvelleri 
Bir hafta kadar evvel Anka 

raya giden şehremini muavini 
Hamit B. in yarın avdeti bek
lenmektedir. Hazirandan itiba
ren Emanet memurlarına da ba 
rem tatbik edileceği için Ham; t 
B. bu baptaki cetvelleri Anka
raya götürerek Dahiliye Veka
letine vermiştir. Cetveller veka 
letçe tetkik olunmaktadır. 

. n evvel Sirkeci garında hazır bu-
J ~malan rica olunur. Misafirlere Milli emlak satıhvor 

rda mtntak.a ve kulüpler rüesası 
rafmdan beyanı hoşamedi edilecek, 
ketler verilecektir. 
2 - İst~nbul ve Viyana temsili 

, Ü~Jbakalarını idare edecek olan 
r alya Hak~ Encümeni Reisi ve Bc

ıelmilel futbol federasyonunun o-
' J "' kavaidi hakkındaki istişari en

meni azası Mösyö ( Giovanni 
auM), 16 Nis•n Çarşamba günü 
at on beşte Sirkeci garına muva~ 

1 1 !et cder,ek ve orada Türkiye Ha
·ın Enı:ümeni .i.l,.. Mıntaka ve kulüp 
esa;ı tarafından istikbal edilecek-
r. 

Milli emlii.k heyeti fenniyesi 
milli arazıyı tefrik ile meşgul 
olmaktadır. Bu emlakin hudut
lan tesbit edilerek tapulan çı
kanlmakta ve kısım kısım satıl 
maktadır. 

Yapanın mi.imessili 
Papanın yeni mümessili diln 

Vali Vekilini ziyaret etmiştir. 

Asma köprü 

3 - Beynelmilel bir şöhrete sa- Geçenlerde Parise gitmiş o
P ol;m Mösyö (G. Mauro), 17 Ni• lan Yugoslav hariciye ve nafia 
n Perşemh~ ak,..mı saat 18.30 da nazırları Tuna üzerinde 1 

1 alatasaray lısesı konferans salo- • .. .. .. :J:'apı a 
ında umuma futbol ve hakemlik cak olan asma koprunun ınşası 

. )l ıkkında çok istifadebahş bir konfe- için Pariste bir mukavele imza
n, verecektir. Fransızca verilecek lamışlardır. Bu Fransız mliesse 
an b~ konferans. bütün sporctdarı- sesi ile birlikte bir de Alman 
· ın ıstıfadesını temınel\, ~ahıbı vu- müessesesi köp .. ·· · d 

J ıf '1tr arkadaş tararından Türkçeye . .. .. .. ruyu _ınşa e e-
. rcume edilecektir ırculanmızın cektır. Koprunun enı 18, boyu 
I k faidc' olan bu k ransta hazır 475 metro olacaktır. 

4 lunınalarını tavsiye eriz. Kralın namına yaprlacak o-
~ _4 - Ku. ; nens ıp\an !stan~ul_- lan bu köprü Avrupanm en bü-

ıy cı:ı ~jç!arının t ' '- biktlerını "k k.. ·· .. 1 k • 
.velclen tc rik ederlc•sc bır Lraya, yu ?prusu O aca tır. 179 mıl-
ıac gUnti ise bır buçuk liraya alacaklyon dmara mal olacak ve on se-
ırdır. · kiz avda bitecektir. 

mi eskisine nisbetle ehemmiyet 
li surette azaltılmıştır. 

Eski tarife mucibince Ema
net hududu dahilinde imal edi
len eşyadan-mahalli sarfı nere
si olursa olsun - bir resim alın
makta idi. Bu resim ağır bulu- 1 
nuyordu. Yeni tarifede şu tadi 
lat yapılmıştır. 

1 
ve diğerleri beraet etmişti. 

MahkUmiyet kararı gerek a· I lakadarlar ve gerek müddei u
mumilik tarafından temyiz edil 
ıniştir. 

"Teşviki sanayiden istifade 
eden müesseselerin imal ettik
leri maddeler için hariçten cel
bi iktiza eden mevaddı iptidai
yenin tabi olduğu okturva res
mi kadardır". 

Bu madde ile dahilde imal 
edilecek mevaddan alınacak ok 
turva resmi çok azaltılmış olma 
ktadır. 

Yeni okturva talimatname
sinda yerli mamulatın himayesi 
esas tutulmuftur. 

Yeni tarifede prince konan 
10 kuruş 7Ssantim yerine resim 
yabancı prinçlerden 20, yerli 
prinçlerden 1 O paraya tenzil e
dilmiştir. 

Mlıafiyet 

Haşarat ve fare 
öldüren maddeler 
Ziraatta kullanılan kükürt, 

Arap sabunu, göz taşı ile haşa
rat ve fare itlil.fmda istifade e
dilen kimyevi mevadın gümrük 
resminden muaf tutulması Rü
sumat idaresine tebliğ olunmuş 
tur. 

Dünden itibaren bu yeni mu 
afiyetlerin tatbikine başlanmış
tir. 

Romen talebesi profeaörle
rile geldi 

Dün akşam saat 17,30 da 
Romanya vapuru ile şehrimize, 
romen darülfünunu talebe ve 
profesörleri gelmiştir. 

Talebe ve profesörler, dariil 
flinunumuzun muhtelif fakülte
lerinden gönderilen mümessil
ler tarafından samimi bir suret 
te istikbal edilmişlerdir.Evveli 
talebimiz romenleri selamlamış 
ve romenler de mukabelede bu 
lunmuşlardır. Romen talebesi: 
"Romen Türk muhipleri cemi
yeti" nin tertip ettiği tenezzüh 
ten istifade etmişlerdir. Onu 
kız olmak üzre25 kişidirler. per 
şeınbe akşamı şereflerine bir 
müsamere, ve emanet tarafın
dan da Türkuvazda bir çay zi
yafeti verilecektir. 

Vapurda 33 de Çekoslavak 
profesörü ve bir de Filibesko is 
minde bir meb'us bulunmakta
dır. 

Her Bove gitti 

Şehrimizde terbiyeye ait bir 
konferans veren Alman alimi 
Her Bove, dün Almanyaya av
det etmiştir. 

1 ••••••• 

Sanayi ve Maa 
din Bankası 
Ankaradan avdet eden Sana

yi ve Maadin Bankası 'l1Üdürü 
Sadeddin Bey.,....~ ........ --.. 
dün kendisilr 
görüşen bir m ,• 

harririmize kı l 
saca şunlar 
söylemiştir: 
"- Ankaray: 

heyeti umumi
ye içtimaındr 
bulunmak üzr 
gitmiştim. Ht> 

Fatih Çarşambasında yeni 
yapılan mektep 

Vilayet idarei hususiyesi ta
rafından yaptırılmakta olan ye
ni ilk mektep binalarından bir 
kısmının inşaatı hitam bulmuş
tur. İnşaatı biten mektepler me 
yanında Fatih Çarşambasında
ki mektep te vardır. 

Y aptlacak bütün mekteple
rin adedi şehir dahilinde 22, 
mülhakatta 11 dir. 

Bunların hepsinin inşaatı üç 
senede bitecektir. Maamafih 
bunların nısfından fazlasının 
inşaatı bu senei dersiye basma 
kadar ikmal edilecektir. 

Köylerde yapılmakta olan 
mektepler son sistem olup mu
allimin ikametine mahsus ayn 
bir daireyi de ihtiva etmekte
dir. 

Bu mekteplere tayin edilen 
muallimlere de yüksek maaş ve 
rilmektedir. Bu mekteplerin in 
şaatı, ilk tahsil ihtiyacını temin 
edecektir. 

Posta işleri 
' .. ' 

Ucretlere nekadar 
zam yapılacak? 

Posta ve telgrafın ıslahı için 
hazırlanan layiha vekaletlerce 
tetkik edilmiştir. 

Heyeti vek.ilede müzakere 
edilecektir. 

Yeni layihaya göre posta, 
telgraf idaresi şahsiyeti hükmi 
yeyi haiz olacak ve nafia veka
letine raptedilecektir. 

Posta, telgraf idaresi, alım, 
satım, ikraz, istikraz gibi mua
melatta hususi müesseselerin 
hiiküm ve kaidelerine t!bi ola
caktrı. 

İdarenin muhasebesi muha
sebei umumiye kanununa tabi 
olmayacak, merkezi teşkilattan 
başka Ankara, İstanbul, İzmir
de birinci; Adana, Bursa, Diya 
nbekir, Erzurum, Konya, Kas
tamonu, Sivas, Trahzonda ikin 
ci sınıftan olmak i\~re on bir 
baş müdürlük olacaktır. 

Yeni layihada istisnaen An
kara posta ve telgraf başmüdür 
!eri umum müdürlüğe raptedile 
cek, İstanbul posta ve telgraf 
baş müdürlüklerinin sınıfları, 
şimdiki sınıflarının fevkmde tu 
tulacaktır. 

Ayni projeye posta ve tel
graf kanunları da raptedilmiş
tir. Yeni layihada mektup ve 
telgraf ücretleri de tesbit edil
miştir: 

Mektuplar şehir dahili S ku 
ruş, şehir harici 7 ,S kuruştur. 
Açık muhabere kağıtları adi o
lursa 3, cevaplı olursa 6 kuruş
tur. Şehir dışarısı adi ise 5 ku
ruş, cevaplı ise 10 kuruştur. 

Telgraf ücretlerine gelince 
ayni şehir içinde 20 kelimeye 
kadar 15 kuruştur; fazla her 
kelime için otuz para alınacak
tır. Şehir harici telgraf ücretle
ri 3 kuruştur. Türkçe matbuata 

. ait telgraflardan beher kelimel den 60 para alınacaktır. 

yeti umumiye S•dddın B•y Tereyağı fiatleri 
Bankamızın bir senelik faaliye 
tini muvafık gördü. Bankamı- Tere yağı ve sadeyağ fiatle 
zın müstakbel faal;yet progra- ri çok düşmüştür. 
mı Heyeti vekilede yakında tet Y " tacirleri fiatlerin daha 
kik edilecek olan iktısat prog- hzla düşmesine intizar edilebi 

ıa P'Öre tanzim edilecektir.: lecegini sövl~mektcdırl,.r. 

Baro heyeti umumiyesi top
lanıyor 

İstanbul Barosu heyeti umumiyesi 
bu hafta i~inde içtima ederek kur'a 
ile müddetleri biten 5 meclisi inzi
bat azasının yerine yenisini intihap 
edecektir. Bu suretle inzibat mec
lisinden kur'a ile ayrılanlar Münif, 
Hüseyin Kazım, Haşim Refet Bey
lerdir. Nazım İzzf"t Bey istifa surc
tilc, Asım B. Müskirat inhisarı mü~ 
düriyetine tayini ile inzibat meclisi 
azalığından ayrıldıklarından 5 aza 
intihap edilecektir. 

Halli Hikmet, Ali Galip, Medhi 
Hikmet, İsmail Şevket, Esat Muh
lis, Hamdi Halim, Ömer Faruki B. 
!er inzibat meclisi azalığında kalacak
lardır. 

lzinai.z gazete çıkaranlar 
Yarın gazctf)Sini izinsiz çıkaran 

muharrir Şemsettin Ertuğrul ve Ke
mal Ahmet Beylerin muhakemeleri
bugün Sultanahmet Sulh cezasında 
rüyet olunacaktır. 

Kanun hlllfına 
tahvlllt satan
lar yakalandı .. 

Tlirk parasının kıymetini koruma 
hakkındaki 1562 numaralı kanunla 
buna müteallik bir numaralı karar
name ahkimına muhalif olarak es
ham, tahvilat, kupon ve ecnebi pa
rası üzerinde iş yapan ve alıp satan 
Galatada Havyar hanı yanındaki dük
kanda sarraf İsrail oğlu Leon E
fendi dün muamele yaparken cürmü 
meşhut halinde yakalanmıştır. 

Bu mesele ile alakadar olduğu an
laşılan Nesim oğlu Şırak ile sarraf 
Sokrat Abekiyadi Efendiler hakkın
da da kanuni takibat yapılıyor. 

Belçika gaz kumpanyası İatan_
bul mümessili mühendis M. Valdmır 
Tikanof namındaki zat ta araeıra e
line geçen ecnebi evrakı naktlyeaini 
bu sarrafa götUrcrek satmakta oldu
ğundan yakalanmıştır. 

Bu zevatın mevkufen lstintaldarı 
yapılmaktadır. ----
Tapuda müracaat gişeleri 

Tapu ve kadastro idaresin
deki müracaat esbabının işleri
ni görmesi için ihdas olunan 
pencere lazmıgelen faideyi te
min edememiştir. Bu cihet naza 
rı itibara alınarak, asri' tesisat 
yaptırılmasına karar verilmiş
tir. 

-o-
Damızlık aygırlar 

Vilayet baytar müdürU em
rindeki aygır deposunda mev
cut aygırlar dün Çatalca, Siliv
ri, Şile ve Üsküdar istasyonla
rına sevkedilmişlerdir. Aygır
lar, buralarda üç ay kadar kala 
cak ve her istiyen meccanen si
fat ameliyesi yaptırabilecektir. 

--o-
Hastanelere ilaçlar 
Diln sıhhiye müdürü Ali Rı

za B. in riyasetinde, miibeyaa 
komisyonu içtima ederek, has
tahaneler için icap eden sıhhi 
mevadın temini hakkında bazı 
mukarrerat itihaz etmiştir. 

Avrupada bir 
gencimizin 

muvaffa ki yeti 
İstanbul Ali ticaret mektebin 

den birincilikle ::'·:ın ve Tica
ret Odası ta r 
rafından Loz. 
ticaret ve iktı 

1

. 
sat fakültesin 
gönderilen Bü 
han Zihni Bey ı · 
mezkilr fakül· 1 
teyi birincilik- ı 
le bitirmiş v 
aldığı vesikay 
Odaya gönde-
miştir. Burhan Bey 

Bürhan Bey :ıimdi doktora 
imtehanı icin (Devlet Bank ~ı) 
mevzulu bir tez havrlamakta· 
dır 

.1 

çıkarı ıyor il ••• 

Komünistler 

İzmirde beyanname
ler nasıl dağ·ıtılmış? .. 

İzmir gazetelerinde okunduguna 
göre İzmirde beyannamelerin gece 
dağıtılması çok şayanı hayret bir ~e
kilde cereyan etmiştir. Kemeraltın
da gazete müvezziliği yapan Hü~ 
seyin isminde on yaşlarında bir ço
cuk ile Ahmet isminde altı yaşların
da taliin gadrine uğramış bi çocuk ; 
bundan iki gece evvel yanlarına yak
laşan beş kişinin tavsiyeleri üzerine 
kendilerine verilen birer tomar kci
ğıdı alarak Kemeraltında ötekine, 
berikine tevzi etmeğe başlamışlar
dır. Meçhul şahıslar; bu kağıtların 
reklama ait olduğunu söyliyerek mü
vezzilere bir miktar da para vermiş
lerdir. 

Çocuklar bunları caddeden gelip 
geçenlere dağıtmağa başlamışlardır. 

Taharri. memurları bunu görün
ce derhal müvezzii yakalıyarak kara
kola götürmüşlerdir. 

Çocuklar; beyannamelerin kendi
lerine nasıl verildiğini anlatmıtlarsa 
da verenleri tanımadıklarını söyle
mişlerdir. 

Beyannameler gazete kağıdına 
benziyen mat kağıtlara basılmış ve 
matbaa harfeleri gibi yazan teksir 
makinesi ile yazılmıştır. 

Kağıdın iki tarafı da yazı ile do
ludur. 

Poliste 

Bir intihar 

Bir tabibin zevcesı 
intihara kalkıştı 
Fatihte Raşit ağa apartıma

nrnm ikinci katında oturan dok 
tor Rüknettin B., zevcesi Gü
zide hanımla dün ailevi bir me· 
seleden dolayı kavga etmişler
dir. Bundan fevkaliide mütees
sir olan Güzide H. zevcinin ta
bancasını bir aralık eline geçir
miş ve intihar kastile göğsüne 
ateş etmiştir. Yarası tehlikell 
değildir. Haseki hastanesinde 
tedavi altına alınmıştır. 

Bir ev yandı 

Taksimde Bekar sokağında 
oturan Münire H. ın evinden 
dün gazocağl patlaması yüziin
den yangın çıkmış, ve üç kat
tan ibaret olan mezkur ev taııuı 
mile yanmıştır. 

Hakkı Şinasi Pata 

Halk fırkası müfettişi Hak'
kı Şinasi paşa Y alovadaki inşa
at hakkında tetkikatta bulun
mak üzre dün Yalovaya gide
cekti. Dün hava lodos olduğu 
için hareketini tehir etmiştir. 
Bugün gidecektir. 

Beyannameleri atan ve gazete mü 
vezzilerine verenlerin (Gülcemal) va 
purile İstanbula gitmit olmaları ih
timali kuvvetli olduğundan mütead
dit taharri memurları GUicemal va- Alman Profesörü iyileşiyor 
puruna İzmirde iken girerek gazete 
müvezzii Hüseyini de götürmüş ve 0 Bir kaç gündenberi şehrimiz 
rada bulunanlar arasında gezdirmig- de bulunmakta olan Hamburg 
!erdir. Çocuk; orada da kimseyi teş- darülfilnunu asabiye müderrisi 
his edememiştir. profesör Nonne'nin hastalandı-

Bu beyannameleri atmakla maz- ğmı yazmıştık. Profesör zatiir· 
nun olanlar serbeıt bırakıldıktan rieden muztarip bulunmakta
sonra yalnız dört kişi alıkonulmııt-
tur. Bunlar Maarif eminliği memur- dır. Hastalık vahamet devresini 
!arından Saffet Bey ile Kargıyakada geçirmişti:.r·:._ __ _ 
makinist Necati, Bahribabada sey-
yar gazozcu Nazif ve Abdullah is- Çocuk bayramı 
minde dört kişidir . 23 Nisan çarşamba günü ya-

Komünist taslaklarının bir de yo- pılacak merasimin proğrammr 
mini meydana çıkarılmıştır. Yemin, tesbit için, Himaye[ Etfal he
tahriri yapılmış ve komünistlikten yeti merkeziyesi perşembe gil
ayrılmıyacaklanna dair bir çok ki-
şiler bir deftere imza etmiglerdir. Bu nii saat 14 te bir içtima akdet-
defter şimdi İzmir polis müdürlli- miştir. 
ğünde bulunmaktadır. Ticaret odası ve sanayiciler 

Defter, makinist Necati Efendiye B f b ·k t" 1 T' t 
aittir. Komünist olduğunu iddia •- azı a n a .o~ er ıcare. 
den Necati Efendi; Karpyakada Be- Odasında sanayıcılerln temısıl 
lediye tahsildarı İbrahim Efendinin edilmemesinden memnun olma 
oğludur. Defter Necati Efendinin maktadırlar. 
evinde taharriyat yapıldığı vakit bu- Odada sanayicilerin tam mı 
lunınµgtur. Bir küçtik defter olan · 'l • • • · { 
bunda bir çok imzalar vardır. Bunla- nası e temslli ıçın sanayı blrliğ 
rın başında malriniat N ecatl Efendi- tarafından bir rapor hazırlan-
nin imzası bulunmaktadır. ır•-

Ekonom. ----·-Büyük St ı hongresı 

Murahhaslar pazar 15 'inü şehrimizden 
hareket edeceklerdir.Koııgrenin ruznamesi 

-----
Ankara büyük sanayi kon

gresine gidecek murahhaslar 
pazar günü şehrimizden hara
ket edeceklerdir. 

Büyük sanayi kongresine 
bilhassa İstanbuldaki sanayi er 
babl tam manasile harırlanmış 
!ardır. Her şubei san'at tarafın 
dan hazırlanan raporların Tica 
ret odasl tarafından tabetiril
mesi bitmek üzeredir. 

Bilyük sanayi kongresinin 
ruznamesi şudur: 

l - Ham madde. 2 - Ser
maye ve kredi. 3 - Vergiler 
ve rüsum. 4 - Teşviki sanayi 
kanunu ve tatbikatı. S - Stan
dar meselesi. 6 - Rasyanaliza
syon meseleleri. 7 -Ticaret ve 
sanayi odalarında sanayicilerin 
temsili. 8 - Sınai tedrisat. 9-
Nakliyat tarifeleri. 10 - Me
deni ve asri sana vi si vaseti icin 
düstür. 

Borsada vaziyet 

Dlln borsada lnı:iliz lirası 1033,5 
kurutta açılımt ve akıam 1034 ku• 
ruıta kapanmı§tır. Altın 923, liret 
8,97 ,35 kuruştan muamele görmilt· 
tUr. 

--o

Mükerrer iskonta 
faizleri 

NEVYOR\(, 14 A.A. - Mi 
mea polisteki rezerv federal 
Bankası mükerrer iskonto faizi· 
ni % 4 e indirmiştir. 

Hilaliahmer kongresi 
ANKARA, 15(Telefonla) -· 

Hilali Ahmer kongresi 20 ni· 
sanda Yenişehirde merkezi u
mumi binasında toplanacaktır. 
İsmet paşa Hz. İstanbuldan. 
Kazım paşa da İstanbul ve Ba· 
lıkcsirden murahhas intihan e
dilmişlerdir. 

• • • 
Kan1bio Borsası 15141930 

ISTIKRAZf,ı\R TAHVii.AT 
istikrazı dohlll 09 00 Aııadolu } 1· T. 32,00 
Düyunu ınuv1.hbidc 147 00 D y il. T. 3',50 

İkramiyeli den1lryolu 6 25 . . l T. 2i,50 
Tünel ılrketl 4,H.5ct 

SENKTl.ER F.lektrlk şirketi • 2'l.5> 

iş baııtası ıt :ıo Rıhtlm şirketi ıo 7; 
Anadolu demir yolu 17 00 fi, Paşa limanı .,lrkctl 

·rramvay ş. 69 00 

1 U. S. şlrktıl 17,00 
( EKl.Eıl 1 su şirketi u 00 

T. Tiııüu A. f 10 ~s f.,indra ıraa so.oo l'C\\Ork. 0.47 ~ o 
1 ııeıırmeo ş. 26.SO 
S. Dcl(lrmen ş 4 10 

p.tris 12 Ol 00 ~·\ti na • (J .o 
C'ine\.~re 9 .f:? ~o Rom3 08 ' ~ 

1 (lmcnto ş. ~o 01 ' 
f. Telef•ıD ş. 1S üO Bukrcş -,. 7iJ 00 Anıestcrdaın l.ıl '· oO 
Ş \ 1. F.cza J. 4 ;s H•lik.sel • Jrı.SO Sorra ı,, ro O!> 

1l.;\·1iye 17 ~s B· dıo 1 ... ('ıO or11f •( 



lzmirden kaçan kız ................................ 
(Birinci sahFcdı:-n mabat) 

le beraber kaçmışlar. dün akşam limanımızdan hareket e-
B · · d ··1 h k"k t "d" den vapura bindirilerek İzmire gön-

U şayıa egı , a ı a ı ı. derı"lmi•tı·r 
zın· d · ""k k b" · ' · ır e temız ve yu se ır aı-

enin kızı, kıyafetini tebdil e
i~rck genç sevgilisi ile vapura 
Jııırniş ve İstanbula kadar gel 
lıış\erdi. Ancak nedense yolcu
ar arasında kendilerine tesa
düf edilemiyordu. 

Jl H:er taraf arandı, tarandı. 
akat, ne kız, ne de kızı kaçır

iığı söylenen genç ortada yok 
~- O gün akşama kadar bir sır 
J~arak kalan bu vapurdan firar 
~disesinin nasıl cereyan etti
~ni biz anlatalnn. Verilen ma 
tiımat yanlış değildi. 

Nasıl kaçtılar?-•• 

1., Evet, İzmirden binen bir de 
lll-.anlı ile bir genç kız vapurda 
'ıtılunuyorlardı. Anc!lk, rıhtıma 
lıerkesin gözü önünde çıkılma
~ltıı muvafık bulmıyan de!ikan-
1 !:'eminin kıç tarafından deni
te bir sandal indirerek kızı içi
~e atmış, arkasından kendisi 
-e ba ka bir sandala binerek 
0nu takip etmiştir. İki genç, 
~dala kıç tarafa bağlanan ha
:ata tutunmak suretile atladık 
'an sonra, sandalı köprünun 
~adıköy iskelesine çektirmiş
Ctdir. Sevgilisile kaçan hannn 
btı sırada gözündeki san göz
~kler ,başındaki peruke ile hiç 
e tanınacak haldedeğildi.Zaten 
vapurda da ikinci mevki kama
;.da seyahat etmişti. Delikanlı 
tse kamaraya dahi binmeğe lü
~ı:rn görmiyerek göğertede gel 
llıııti. 
ta İki sevgili, iskeleye çıktık-
1 n sonra artık takipten kurtul 
Ulc!arma kanaat getirerek he
~cn oracıktaki mahallebiciye 
gılltıişlerdir. 

Muammer Bey ne diyor? 

Dün bir muharririmiz vak'anın 
kahramanı olan aktör Muammer B.le 
uzun uzadıya görüşmüştür. Muam
mer Bey, çok müteessir ve çok yor· 
gun görünüyordu. Derin bir hüzün 
içinde başından geçenleri anlatırken 
arasıra gözlerinin yaşardığı farkedil· 
mekte idi. Muammer Beyin anlattık 
)arı bir kaç yüz sahifelik bir roma
na mevzu olabilecek kadar uzundur. 
Hülasa edelim: 

- Onunla geçen sene İzmirde ta
nışmıştım. Bana karşı ciddi bir alaka 
gösteriyordu. Hemen her temsilde 
tiyatroya gelirdi. 

Nihayet günün birinde biribiri
mizden ayrılamıyacağımızı anladık. 
~~ırsat bulduk;a İzmir civarında oto
mobil ge.mıeleri yapıyorduk. Fakat 
münasebetimiz ilerledikçe beni düşün 
ce almağa başladı' O zengin ve mev
ki sahibi bir ailenin kızı. . Bense öy
le değil 1 Bu işin sonu ne olacak? di
yordum. Diyordum amma aşkıma ga
lebe edecek kudreti de kendimde bu
lamryordum. Benim için emsalsiz 
denecek fedakarlıklar gösteren bir 
kızdan bazı mülahazalarla yüz çevi
remezdim, sanırım. Bir gün kendisi
ne İstanbula gitrneğc karar verdiği
mi söyledim. Hiç tereddüt etmeden: 

- Ben de beraber. . dedi. O za
man aramızda kararlaştırdık. O ben
den evvel tebdili kıyafet ederek va 
pura binecekti. Ben de arkasından 
usulca girecektim. Vapurda nazan 
dikkati celbetmemek için ben göver 
tede seyahat edecektim. O da ikinci 
kamarada gelecekti. Programımı.ı 
aynen tatbik ettik. Fakat lstanbula 
geldiğimiz zaman iş değlftl. Vapu· 
run her tarafı sarılmıştı. Belli ki 
bizi çıkar çıkmaz yakalryacaklar.Kim 
senin gözüne köriinmeden kaçmak i
çin bir çare dti~ündüm. Kayıkçılar 
dan birinin eline sıkıştırdığını bet 
liralık sayesinde vapur yanaşmadan 
kızı ipe tutundurup sandala atmağa 
muvaffak oldum. Kendim de arka
sından bertakrlp atladım. 

Earar~n~1: ta11avvün al ı 
:cb·ll.irer limonata alır almaz mahal- 4,000 tın. 

•cıdan çıkmıt ve bir otomobile at .. . · · 
"Yuatı: Ortakö e kadar elmiş ve Kadıkoy vapur ıskelesındc yor_-
Ortaköyden teykr B "kt g d . .' gunluk aldığrmız sırada da bana hır 
r ,_ ar eşı aşa one- km .. · · B b tu '" is'-• ... e aa dall d • p çe ece gostermışti. en, unu · ....,. .... n n a ogruca a- 1 k · · · Yal 
laliınaıuna 11-~--ı dır va at çe mece11 zannetmıJtim. n-

yo~, ar · k • im b" uh f "t P••·"-· da bi diki · b" lZ pc agır o ası ıraz t a ıma gı 
t .,..._nrn n n en ır o- -•· . M ğ . . d 4000 al oınobU bu 11 1 • k ~:ıt· • ...,tı,. e er ıçın e tamam "- g z erı arannq ,... ı B k k lda ·· · 'T'lmlıcaya çıka t tın varmq. unun, ara o uzcrı-

nnrş ır. mi yokladıklan zaman farkına var-
Ha al İ • d dım. İhtimal bu çekmeceyi alıp sa· 

Y çın e. • \'Uf&cağımı zannet.mitlerdi. Uzerim· 
~·· İki ScYglli geceyi Çamlıcada bir de ı S kuruştan başka para çıkmadı. 
~kte geçirecek ve crt~ıl ~ün . de • 
. gruca ~adıköy beledıye daıreıııne o sküdara geçış ! 
~ıderek rukahlannı kıydıracaklardı. 
~k:ıt bu ümitleri boşa çıkaran bir 
~ısc olrnUf, gece yarısına dol!ru 

~lıaınln rizası hilifına bir gençle 
ba evini terkeden bu Hanımı al

'llalc üzre gelen memurlar, köşkü 
'-rınış ve kızı aramışlardır. 

Neyse, iskelede çok kalmadık. 
Sandalla Beşiktaf'l geçtik. Bizimki, 
vapurda bana İstanbulda bir dayısı 
olduğunu söylernişti. Fakat şimdi 
adresini bir türlG hatırlamryordu. O 
zaman ben atıldım: 

Genç i.şık kim? • - O halde, dedim, benim Çam-
Jıcada bir akrabam var. Oraya gide· 

l\t llurada - artık ismile söylivelim- riz. Razı oldu. Paşalimanından bir 
Uammer Bey, memurları k. •a- otomobille Çamhcaya geçtik. Gece 

~§ ve. knıın kendi rızasile ge_ld~ğnı yarısı memurlar geldil_er. ikimizi de 
)'lenupe de netıcede kızla bırlikte Kadıköy polis merkezıne sevkettiler. 

"it otomobile bindirilerek Kadıköy Fakat tabii neticede serbest bıraktı· 
lt,lis ınerkezlne aevkedilrnişlerdir. !a-
ti•: merkezde de kendi rızasile se- Şimdi burada vukuata intizar ede 
.ltiği bir gençle kaçtığını, bundan 
<lııı.Cnin meıı'ul olmadığını tekrar ceğim .... 
~· ve (20) yafmda olduğunu iı
,_t için de nüfus kiğıdmı gösterrniş 
~· Bunun üzerine ortada bir kız 

Muammer B. kimdir? 

-;ırma hadisesi olmadıtını anlıyan Muamıner B. aslen Midillilidfr. 25 
'lıtnıurlar, kıaa bir isticvaptan aonra yqlarında zayrf esmer, fakat sevimli 
bcr ikisini de serbest bırakmışlar- bir delikanlıdır. Evvelce Darülbeda-
lır. yi sahneııinde Raşit Riza Beyle çalış-

Mia sokağında r ıştı. Bir müddettenberi turneye çı-
l.t il" . kan truplarla Anadoluda temsiller 

- b" uamıner Bey,. sevg ıaı Hanm;ı· vermekte idi. Valide ve pederi mü
la ırlıkte ~cç ~akit aaat 1 ~ ~a.purıle badi! sıfatile Nazillide emlak almış· 
~~nbuta donn;ıuş ve ~eceyı ıkı .renç tardır. Muammer B. Ra§it Rıza Be-

ammer Beyın Beyoglunda Mra so- . · t .ı..:ı tt""" tr t d ·· 
<ağ . . . . yın yem c,.... e ı,.ı up a a mu-
1it ındaki pansıyonunda geçırmışler- him roller deruhte etmeğe hazırlan-

• T , . maktadır. Dün Mulen Rujda topla-
akaım merkezınde nan Raşit Rıza Bey ve arkadaşları-

na Muammer Bey de iltihak ederek 
~~baha kary kapı vuru~uş ve yakında oynanacak oyunun provala-

kezden gonderilen bır polıs me- rında hazır bulunmuştur. 
tnuru, Hanıma İzmirden validesinin 
~Cldiğ~ ıı:ıber.~errniştic. Vakia kı- FAZLI BEY NE DiYOR? 
Ilı valıdeaı, dıger bazı zevat ve bu 
~'Yanda İzmir Polis müdürü Ömer 
ty de Bandırma tarikile şehrimize 

ltlınişlerdi. 
llunun üzerine genç kız Muaın

~•r Beyi refakatine alarak hep be
~ı:ree Taksim polis merkezine gi· 
)' ittir. Burada kız delikanlıdan a
rılttlarak validesine teslim edilrnif
ır. 

.._:Iaber aldığımıza göre genç kız, 

Bir refikimiz dün bu haberi kay
dederken Vali vekili Fazlı Beyin ismi 
ni de işe karıştırmıştı. Bizim öğren
diğimize göre Fazlı Beyin gelme&i 
sadece bir tanıdığını istikbal içindir 
ve kaçırılan kızla alakadar değildir. 
Fazlı Bey, ayni zamanda guya polise 
emir vererek vapurda taharriyat yap
tırdığı hakkındaki şayiaları da tek 
zip etmiştir. 

• TASFİYE MÜNASEBETİLE ~-

MUSTAFA ŞAMLI 
l\IAGAZASINDA 

ZARARINA ~ATILAN 
MALLARDAN i~TiFADE EDiNiZ 

11.Jıhama mcy<laıı verilmemesi için 

• erken te~rifôniz mercudur ~ 
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8, INCl TERTİP 4, ÜNCÜ KEŞİDE 
11 MAYIS 1930 

Keşideler; Vilayet, Şehre
l)efterdarlık, iş, Zi-

raat, ve Osınanlı Bankaları 
Murakıpları ''e halk htızu-

rtıı1da yapılır. 
Büyük ikramiye 

45.000 Liradır 
~fer keşidede çıkaı1 ı1ııınara
lar tekrar dolaba ko11ınaz 

lnsaat nıünakasası 
• 

-----· Z~MR~T l AL~Y l 
Kaplıcaları 

IMlflSTl &~ILIYOR 

Merkez Aeentası: Gllata köprü 
bcasında, Reyoğlu 2.162 .5ube 
•<nıesı: l\lıhmudlyc llını altındı 
Istanbul 740 

Trabzon ik\nci postası 
[Cumhuriyet] vııpuru 17 

nban per~eınbe akşamı Galat~ 
rıhtmundan hareketle Zonıı;uld, 
lnebolu 'irıop Sıım,:ın Ünye 
Fatsa, Ordu, Gircşon, Tra"tııon 
Rizeyc gidecelı.. ve Of, Tra-
bıon, Polathın~. Gireson,k 
Ordu, Fatsa. Sam;•ın, lne
lıoluya ujtraya•a'< gclece' tir. 

lzınir siir' al ~osfa~ı 
(Gl'LC'F:\IAL ) , apuru 18 

:-.'isaıı cuma ı 4,30 d:ı G1lata 

E · d ğ · · d.. } .. ğ ·· d rıhtımından hareketi~ Cumu· 
mnıyet S(ifl ] ] mu Uf U Ufl en: tc İ Mbahı Jzm ' -~ giJec~:_: ve 

Türkiye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü, İstan- ! Pazar 14,30da lzmirden harc-
bulda Cağaloğlunda kain olup elyevm Emniyet Sandığı-' ketle Pazartesi sabahı gelecektir 
nın tahtı işgalinde bulunan binayı tadil ettirecektir· I Vapurda mJkemmel bir 
Bu işe talip olanlar aşağıda yazılı vesaiki ibraz edecek- .• 0 __ rk_e_s_tr_a_ı·_e_ca_zb_an_t_m_c_v_cu_t_tu_r_. ·• 

~~= YI 
1) Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. a ova postası 
2) Talip tarafından evvelce yapılmış olan işlerin llcr g:ill lıir vııpıır H,45dc 

bir listesi ve fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik. Köprudcn hareketle RJyukada 
Talipler Ankarada Ziraat Bankası leva::rm ve mebani mü ve Yalov"ya gider ve aynı 

1 dürlüğüne, İstanbul da Emniyet Sandığı müdürlüğüne gunım akşamı ı 7 de kalkarak 

müracaatla bu baptaki plan, mukavele ve şartnameyi o- ••B•üİıyiı•k•·a•d•a-~e-K.·oıİp•r•u)iı·c.· İıİg•cl11ir• . .; 
nar lira mukabilinde alabilirler. 

Bu iş için ancak 20 Nisan 930 tarihine kadar tek
lifname kabul olunur. Teklif mektupları kapalı zarfla 
Ankarada Türkiye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü-\ 
ne ve 1stanbulda Cağaloğlunda Emniyet Sandığı mii- 1 
dürlüğüne tevdi olunmalıdır. 

İşi deruhte edecek zat ihale bedelinin yüzde ı O nu nis I 
betinde teminat gösterecektir. 

Türkiye Ziraat Bankası mutlak surette her hanı;i 
bir talibi tercih hakkını muhafaza eder. 

................... 1 

Y elkencİ vapurları 
Karadeniz postuı 

Yelkt~ııci 
v•p~ru 16Car.-a 111 lla Nısan ; Y 

günü akşamı 6da Sirkeci rıhwnın lın 
hueketle doğru [ Zo~.:;ulJak, in·· 
bolu, Samsun, Ordıı. Glre>un, 
Trabzon, .Siırmenc ve Rlı:: l ye 
gidecektir. 

SAT!LlK EV VE DlJKKAN: No 20-w ı~.as-
yon sokağı ln1rahor ilyasbey nıalıallesi; Yedi
kule, 4 oda, 2 sofa, 2 mutfak ve sair nıü~te- ,• 
ınilat. Altında 22-16 No. lı lir odalı dükkün, 
hepsinin tahnıin edilen kıynıeti 2 sene ve :! 

taksitte veriln1ek şartile 43GO lira, satış ınua
n1elesi pazarlık su:·etile 19 nisan U30 curnartesi 
günü saat ırı te defterdarlıkta yapılacaktır. 

< H. 11) 

* * * SATILIK EV: No rı Kandilli sokak, Divanı 1 
ali mahalle i Gedik paş:ı, B~?n~nı katında ı 
odunluk kömürlük mutfak, 1 ıncı katta b r 
oda, bir hala, 2 inci katta bir oda, bir sofrı, 
3 üncü katta bir oda, bir sofa, 4 üncü katta 
bir daraça. tahn1in edilen kıyıneti bedeli 4 ·ene 
ve 4 taksitte veriln1ek ş ırtile 6243 liradır. Satış 
muan1elesi pazarlık :-.urctile 1fl n:san ~3 ı cunıa ı-
tesi günü saat 1:ite deJterdarlıkta yapılaca tı ·. 

<it 31 ) 

* * * Satılık ağaçlar, Kağıthanede nıesıre ü.ıerın-
de 3, top ağaçlarda 9, l\1andııa ına'ıalles1 de.!, 
dere üzerinde 3 C :1<11 efo :ı<linin i ,ticarın l ı o ın 
tarlada 3 Disbduak av·aç!arile .\tandıra ıı ıah , .. . . 

allinde 3 adet çanı ki cenıan 23 adet ve tahnıınen 
!16 çeki n1iktarında kurunıuş ağaçlar satılıktır. 
l'ahmio edilen kıymeti 19G lipadır. Satı~ nıua
melesi aleni nıüzavede ile 30 rısan (13 11 Çarşanıba 
günü saat 14,30 da ·o~fterdarlıkta yapılacakt r. 

,,,ı 157 • 

* * * Kiralık iki oda, No GO, 1\1'.'hmet Alı paşa. 
hanının üst katı, Karaköy, senelik kirası ~50 1 

I:ra, kiralamak n1uan1elesi aleni n1üzayede ıle 
24 Nisan 930 Perşenıbe günü saat 14.30 da Def-
terdarlıkta yapılacaktır. (H-ı35) 

• • * 
Bevoğlu nıalınüdürlüğünden: . 

r 

e 

üş 
lü 

l 

lstaı1bul Tafıa Feı1 l\lektehi ı11ii
bayaat Koı11isyonıından: 

Mektebin layıs 930 gay ine kadar ihtiyacı olan Et! ile Ek
mek ve yaş şebzesine ihale giınü talip çıkmadığından meva<lı meıı:

kiirenin t Mayıs 980 Perşembe b'Ünu saat 1 J te kapalı zarf usu
lile yeniden münakasaları yapılacap;ından taliplerin o giinde mek
tepte toplanan komısyonu muza gelmeleri. 

Tıf~i!At için Sirkecido Yelken,; 
hanında klin acente>ine mür•· 

cut Tel. lstanbul l 515 

SATILIK APARTMAN: Numara 151. B_e:razıt ~ahallesı 
Kılınç Ali Paşa caddesi Tophane: Kapıdan gırınc~ ~g .~e s~l 1 
da iki oda ve bir taşlık hela musluk 3 ta~e ~.on:ı_ur~_uk b~r . 
mahzen çamaşırlık karşısında keza harap _bı_r kom~luk: Bı
rinci kat. Sağ tarafta bölünmüş ~arşılıklı _ıkı <><_!.a ~ır daraça 

1 mermer taşlı sofa. Muttasıl ikı oda bır hela bır musluk 
İkinci kat altı oda ayrıca bir küçük oda hela ve bir musluk 
Üçüncü kat ayni, dördüncü kat iki oda b~ri~irine muttası 
kanııı:ımda üç oda bir hela ve muslu~. Beş_ın-;ı katta ~a~_ça 
ve küçük bir odadan ,ibarettir. Tahn?ın edııen kıy_metı. ~or~ 
senede ve dört taksitte alınmak şartıle (17025) !ıra bırıncı 
taksit ihaleyi mtiteakip peşinen alınacaktır. Satış muameles 
29/ 4 930 tarihine müsadif Salı günü saat 15 te Beyoğlu Mal· r 
müdürlüğünde kapalı zarf usulile yapılacaktır. (R) \ ra 

Maarif Vekaletinden: 
nıu~arrir ve la~ilerin nazart ~ikkaline : 
Gelecek ders senesi başında neşredilecek mektep kitapları 

listesine konulmak üzre muharrir ve tabiler tarafından yeniden 
gönderilecek kitapların tetkik zamanları, şekilleri ve Şartları şun 
!ardır: 

ı _ıs Haziran 1930 tarihine kadar Vekalete teslim edilme
yen kitaplar 1930-31 ders senesine ait kitap listesine konulmaya, 
caktır. 

2 _ Tetkika gelen kitaplar temmuz nihayetine kadar tetkik 
ettirilecektir. · 

3 _ Tetkik için gönderilen kitaplarin iki nüsha olarak ve 
yazı maltinesi ile kapd~ _r~ız b~rA tarafına yazılmış ~iması ve 
harita, resim, ve şekil gıbı kitaba ılive olunacak şeylenn de be
raber bulunması lazımdır. Bu evsafı haiz olmayan müsveddeler 
kabul edilmiyecektir. 

4 _Tetkik için muayyen müddet zarfında ikmal olunacak ve 
Temmuz gayesine kadar icap edenlere tebliğat yapılarak kabul 
edilen kitaplar 15 Agustosta neşredilecek listeye ithal olunacak-
tır. . 

5 _Bu suretle tetkika verilecek kitapların Maarıf Vekaleti 
Neşriyat Müdürlüğüne taahhütlü olarak gönderilmesi veya el
den tevdii laznndır. 

Dört a~et kaın1on sahlınası 
'Tiitün inhisarı lrı11um ıı1üdiir-. 

lüğiindeı1: 
Azapkapı Lev.azım ambarında bulunan dör~ adet kamyon 

pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin her gün gidıp ~ezkil.r am
barda kamyonları görmeleri ve 21/4/ 930 Pazartesı günü sa
at 10,30 da yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatelerile Ga
latada Mübayaat komisyonunda bulunmaları. 

t~oo metro ınik'a~ı kere~te ıııo~aJaası 
11titiiı1 inJıisarı U111um n1iidiir-

liiğüntlen: 

lstanbul ikinci Ticaret ~lah · 
kemesinden. 

Telator zade lsmail llıkkı Beyin 
Trlyandafilidi Efendiye uımış oldu~u 
Şimşir odunlarındıo mtitebıki tah· 
minen 28 ıon mlkdannda odunun 
mahkemece satılmasına karar veril 
diğinden talip olınlann el~evm odun 
lann bulunduğu ırkecide Liman 
Şirketinin 96 nuıneroJu ınavna~ında 

nisanın 19 uncu cumart~si giinü saat 
11 de hazır bulunmaları i!An olunur 

latanbul vllayellnden: 

Yol inşaatında istimal edilmek 
üzere münakasay1 vazedilen !<in 
adet taş kırma çekiç ile yirmi adet 
mahruti çadınn mübıyaası için mat· 
top veçhile talip zuhur etmemesine 
binaen 3.4.930 tarihinden itibaren 
bir ay zarfında pazarlıklı ılınmasını 

karar verllmiıtlr. Talip olınlann 
meıkOr mUddet nrhnda Kars vili· 
yeti daimi encUmenlne müracaat 
eyl~ıru:leri. 

~~~~~~~---

Balıkesir Tayyare 
Cemiyetinden: 

Türk Tayyare cemiyeti Ba
lıkesir şubesi mmtakasmın 930 
senesi Kurban bağırsakları mü
zayedeye konulmuştur. İhalei 
katiyesiKurban bayramındanon 
gün evvel icra olunacaktır. Mü 
zayedeye iştirak edecek olanla
rın şeraitini öğrenmek üzre Ba
lıkesir Tayyare Şubesine müra
caatları lüzumu ilan olunur. 

Devredilecek iHTiRA BERATI 
"'Kuru pancardan şeker istihsali

ne dair muaddel ameliye .. hakkında 
berat talebine dair 23 Mayıs l 928 
tarihinde takdim edilmiş olup Vila
yet evrak kaleminin 14404 ve Sana· 
yi müdüriyetinin 2081 numarasile 
mukayyet müracaat üzerindeki hu· 
kuk bukere ahare ferağ veyahut icara 
verileceğinden utrn almak veya· 

Samsun fabrikası için muhtelif eb'atta 1500 metre kereste hut isticar etmek arzusııı;da bulu-
ınübayaa edilecektir. Taliplerin her gün gelip şartnameyi na,~ zedvatTın. khtanbuHI yenıdpol•t8an22e . .. .. lO 30 k d kl"f) :~ ar .... sın a ur ıyc anın a -
görmelerı v 23 4 930 Çarşamba gunu saat , ~ _a art 1 .;;.;ı numaralarda kain HANRl VAL-
ile yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatelerını kap;ılı za.- TER tSTOK Efen<liyc miiracaat ey-
la Galatada Mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri lemeleri ilan olunur. 

* * * SATILIK APARTMAN: Numara 149. Beyaııt mahalles 1 

Kılınç Ali Paşa caddesi Tophane: Zemin kat ü~ oda ~ir kiler 
çamaşırlık ve bir methal beş katta 25 oda dort kondor ~eı 1 

katta birer sofa bir ve iki ve üç ve dördüncü katlarda b;reı 
heladan ibarettir. Tahmin edilen kıymeti dört senede ve dön f 
taksitte alınmak şartile (18614) lira birinci taksıt ihaleyi mü·1 

teakip peşinen alınacaktır. Satış muamelesi 29 4 930 tarihine", 
müsadif Salı günü saat 15 te Beyğolu Malmüdürlüğünde ka· 
palı zarf usulile yapılacaktır. (R). 

• * "' SATILIK HANE: Numara 147. Beyazıt mahallesi Kılınç 
Ali Paşa caddesi Tophane. Kapıdan girince ufak bir taşlık 
sağ cihette biribirine muttasıl iki oda mutbah bir hela çama 
şırlık bir miktar bahçe. Birinci kat küçük bir sofa dört oda 
ikinci kat keza bir sofa bölme suretile iki oda ve rı •r:ca i 
odadan ibarettir. Tahınin edilen kıymeti iki senede ve ik 
taksitte alınmak şartile (3815) lira birinci taksit peşın,:ı a 
nacaktır. Satış muamelesi 29 /4 ' 930 tarihine müsadif Salı gü 
nü saat 15 te Beyoğlu Malmüdürlüğünde aleni müzayede 
usulile yapılacaktır. (R 

• * * E 
SATILIK KARGİR HANE: Numara 54. Yen:şehirli sakal 

Tophane. Zemin katta camekanla böl~nm~ş mermer t'.1~lık 
çamaşırlık bir büyü~ bir k~~ü~ ~a bır ~ıktar ba~çe. Bınnc 
kat üç oda bir sofa bır hela ıkıncı kat uç oda bır sofa ve 
hela. Dördüncü kat bir oda ve daraçadan füarettir. Tahmın 
edilen kıymeti iki senede ve ik.i. taksitte alınmak şartlle 
( 4360) lira birinci taksit ihaleyi müteakip peşinen alınacaktı. 
Satış muamelesi 29/4/930 tarihine müsadif Sah günü saa 
15 te Beyoğlu Malmüdürlüğünde aleni müzayede usulile ya 
pılacaktır. {R) .. . . "' 

Usküdar malmüdürlüğünden: 
SATLIK EV maa DÜKKAN: Numarası 44,'46 Muradiy 

sokağı Caferağa mahallesi Kadıköy tahtında dükkan v 
ı;emin katta mutfak 1 oda ı sofa ikinci katta 2 oda 1 sofadıı 
Tahmin edilen (3000) lira kıymet iki senede iki taksitte ve 
rilmek şartile birinci taksit ihale}'i müteakip alınacakt 
Müzayedeye iştirak edeceklerden % 7 buçuk pey akçesi alına 
c.aktır. Satış muamelesi 5 5 930 Pazartesi günü saat ı5 t 
Ü~üdar Malmüdürlüğünde aleni müzayede usulile yapılaca! 
tır. (R 

"' * * 
Usküdar n1almüdürlüğünden: 

SA TILI KEV: Numarası 42 Muradiye sokağı Caferağa m
hallesi Kadıköy. İki kattan öbaret olup birinci kat bir 0 
öir mutfak bir sefadır ikinci kat iki oda bir safadır. Tah 
min olunan (1600) lira kıymet defaten verilecektir. Mün 
yedeye iştirak ede~eklerden '"' 7 b ıçuk peyakçesi alınaca 

ı 

trr. Satış .. ~.ua.~~-lesı 5 51~30 .~aza i günü saat 15 te Üsku 
dar Malmudurlugunde alenı mu~arec.e usulile yapılacaktır. I ; 

SATILIK EV ve DÜKKAN: No. 4, 2. Sideris sokağı t~ 
rahor. İlyasbey m.ıtallesi, Yedikule. Tahmin edilen kıyme 
bedelı 2 sene ve 2 taksitte verilmek şartile 3270 liraclır. Sat 
muamelesi pazarlık suretile 19/Nisan '930 Cumartesi giın 
saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. <R - ı,; 
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16 NİSAN 930 
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'llu manzaranın ne olduğa aalatılıyor detllml? Amerlkada Panııl.lvanya'da gaçenlercte vakabulan bir tren mUıadem 
eelado çarpıfaD yalı: vagoalan bu hale golmlttlr 
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Bu f ırsa ttırr 
Krep sa teıı metrosu 
Kıcp sultao 

" Poplin renkli ,, .. muhtelit,. 

" muhtelif,. 

" 
Otoman 

renk 

" .. .. 

560 Kuruş 
585 .. 

90 .. 
80 .. 
70 .. 
65 • 
59 .. 
90 " Keten renkli 

Bez .. 58 .. 
{ünlU krep (beyaz)" 1116 • 

: Dıra ,, 220 ,, 
· Vlüslin dôlen(beya2)., 65 ,. 
Şermolen ,, 800 ,, 
Koverkot ,, 205 ., 

En iyi 611 temiz mallar Ma

yısa kadar bu fiata Sultan ha
mam Dikranyan han No 2!it 

ll' 1 

a' 

~. · ·'Delphes şenlikleri 
e " 
l 

• 

"DELPHES,, şenliklerine i~ti-

rak etmek isteyen zevatın, ken

dileri için ihzar olunan muhte

lif şekil seyahat hakkında malQ

mac almak uzre "LLOYD TRl-

1 t-:STi;'l;O,, kumpanyaı;ının Bey-

ı oğlu ve Galata şubeleri ile 
1 

1 ".'ATTA,, idarehanelrine miira-

' 1 

1 caat buyurmaları rica olunur. 

Dr. haan Sami 

Öksürük şurubu 
ÖksilrOk ve nefeı darlığı 

için pelr tesirli llAçttr. 
)ivanyolu SultanMabmuı tüıbesil 89 ................... 

lstanbul lkinci Ticaret '.\1ah -
kemesinden: 

Memaliki Şarkiye Fransız Ban· 
kasının Sirkecide Horasanciyan ha

nında Takfor Areviyan ve şeriki 

zimmetinde matlubu bulunan meba

liğa mukabil merhun ve Banka ye
dinde mevcut cem'an 268 balya tif· 
ıiğirı 21 nisan 930 tarihine müsadif 
pazartesi günıi saat on&ı ıiftiklerln 

llahçe Kap ısunda Zahire borsasında 
1çık arttırma surctile satılacağından 

.alip olanların mezkur mahallerde 
muayyen gün ve saatte hazır bulwı
naları ilin olunur. 

I11anbul Mahk~mel Asliye 6 ıncı 
hukuk dalr11!ndtn: 

Oıman Beyin karısı Balatta Şükrll 
Paşa akueılerlndt mukim Hamiyet 
Hanımı 

OKSll'l1ENTOL 

'ICRCH t.~•E,$/RACAULARA,11. 
llE KOllll ZAYtnflllARl/tA,HAl"'-I 
llE dr. 11J!1611 ~A,ÇOCMUA· 
RIN llfJrlJllES/Nr, ICEltfl( JftllfKUKlA 
HINA, HASTlfUll'OAll KALIUVIL4R,4 •• 

Çorluda Millet mektebi talebesi mualllmlerı a ~ beraber 

VE.LUTA 5A6UNL.ı KEFALJIN 

Osman Bey ıarahndm aleyhinbe 
ikame ohınan boşanma dav11ından 

dolayı gıyaben cıreyaneden ıahldiaııa 
llll9/8050 No. lu iltm mucibince 
lltiocl cıza mahkemesinde zinadan 
dolayı iki buçuk aya mahkum edil· 
dlğiniz ve bundan dolayı bofanma
nıza karar ituını talep edilmekte 
bulunduğu halde hukuk usul muha
kemeleıl kanununun 400 ve 405 inci 
maddeler! mucibince muameleli gıyap 
karan ittihu edilerek illnen teblijtat 
icrasını kuarglr olmuş oldutundın 
ve mtiddeıi kanuniyesi zarfında itiraz 
etmediıtJniz ııkdircie hukuk usul mu
hakemeloıl kanununun 2081nci mad-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]'; 

dost mucibince vakıaları ikrar ve 
kabul etmiş addolunarak bir daha 
mahkemeye kabul edilmeyeceğlniz 

ve yevmi <r ubakeme 24 Mayıs 930 
cumartesi günü saat 11 e talık edil· 
mlş olduğu ilan olunur. 

lktısat Vekaleti:ıden: 
Eskişehir \'ilAycti dahilinde Bar 

viran karyesinde şimalen Olukbaşı 

çeşmesinden topal Musa değirmenine 
milsıakim; şarkan ve cenuben bu 
noktadan kığnı durağındaki nokttl 
sabiteden bilmürur Kemikli çeşmesi
ne ham münkesir; garben bu nokta· 
dan Kötü Pınarından hilrnürur meb
dei hudut olan Olukbaşı çeşmesine 
bam münkesir ile mahdut va mesahai 
uthlyesi (910) cerip arazti milliye ve 
bususlyede lsveç tabaasından Orhan 
Brant bey tarafından blttaharri mey· 
danı çıkarılın Krom madeninin (60) 
ıene mıiddetle muınabileyh uhdesine 
ihalesi icra olunacaj!;'ından Maden 
Nizamnamesinin 36 ve 37 nci mad
delerine tevfikan bu bapta itirazı 

olanlann tarihi ilandan itiharen ıki ay 
zarfında Ankarada lktısaı VekA!etin e 
ve mahalLinde makamı \'illyeıe ha• 
arzuhal müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

Doktor SEYFETTİN 
~ilt, Frengi ve hirkatilbevil ha;

talıklan mütehassısı. Karaköydc Ab
dullah Ef. lokantası yanında FeritB. 
Han. Her gün. 

~~~~~~-~~~ 

Dr. Horhoruni 

Hil~liahmer İstanbul merkezinden: 
Bakırköy· Osmaniye mahallesi hamiyetmendanı ahalisinden H a· 

cı Mehmet Bey tarafından cemiyetimize delaten elli lira teberrii 

edilmek suretile ibraz buyurulan alilkai hayırkaraneye karşı alenen 
arzı şukran eyleriz. 

KARON Alman Kit.aphanesi 
Beyo~llı Tünel mtydanında 523 

1 Şehremaneti ilanatı 1 
Kiralık dükkünlar 
Şehremanetinden: l'zuncaşa· 

hin mahallesinde uzun çarşı 

başında 1-208, 4-2 f.I., 2-2 I•'. 
3-212, 5-216, 6-218, 7-220-222 
8-224, 242, 165-238, 2.59-l(ı8 

numaralı diıkkanlar Mey\'e halinde 

.36-42 numaralı kahvehane kiraya 
verilmek için açık müzayedeye 
konmuştur. Taliplerin şartname

yi görmek için her gıın mü· 

zayedeyc girmek için ihale gü · 

nü olan 7 mayı; 930 Çarşanba 

günıi levazım müdürlüğlinc gel
meleri. 

* * * 
Me•at ~lüdürlüğüııdcn: Satılmak 

üzere ena şubesine bırakılan Rıfat 

be)"• alı kanepe takımı ilan tarihin· 
den itibaren on · bir gün zarfında 
kaldırılmadığı takdirde bilmtizaycdc 
~atılaca~ı ilAn olunur. 

* * * 
Şehreınamtlnden: Encümeni ema

neıçe lüzmu muhakemesine karar 
verilen Beyoğlu itfaiye mürettebatın
dan Salim. Osman ve Bahri efendi· 
lcrin mahılll ikameti meçhul bulun
masına mebni kendi<ine ıeblig•h lil
zime icra '.cdilece~inden kararname· 
nin biıt sureti emanet di\'anhancsine 
talik edilmi~tir. Mumaileyhin bu bap
ta bir itirazları varsı ilıln tarihinden 
itibaren bir ay zarfında istida ile 

Ticaret işleri un1um 
müdürlüğünden: 

Türkiyedc llayat sigorta iş

lerile çalışmak lizre kanun! hü
kümler dairesinde tescil edilerek 

bugı.in faaliyet halinde bulunan 
"Boz Kurt., Türkiye umum si

gorta şirketi bu kere müracaat

la Türkiye Ziraat Bankası Ano
nim şirketinin gerek umumi 
mUdi.ırlüğiinil le gerekse mev
cut ve ilerde açılacak ~ube ve 

sandıklarını şirket namına hayat 
sigorta işlcrile meşgul olmak 
ve bu işlerden doğacak dava
larda bütün mahkemelerde müd
dei, müddeialeyh ve ı.içüncü 
şahıs sılatlarile hazır bulunmak 
üzre acenta tayin eylediğini bil
dirmiştir. Keyfiyet sigorta ~irket· 
lcrinin teftiş ve murakabesi hak
kındaki 25 Haziran 927 twihli 
kıınuıı lıükiimlcrin muvafık !l"Ö· 
rülmüş olmakla i!An olunur . 

Madam Lutfi Bey 
• Beyoğlunda Baker mağazaları 

kadın eşıası dairesi muktedir \ c 
faal .\L\DA.\I Ll'TFI BEY Pa

ris ve \' iyanaya icra ettiği seya
hatten avdetle beraberinde rnn 

moda muhte~em rÔplan getir· 
mi~tir. 

Beyoğlu :\lcktcp sakak • 'o 35 makamı eman..ıe müracaatları bcvan 
muavene sab_:ı.:'ıtan akş:ıma kadar. J. nlunıı. · 

Cidden temaşava değer bu 

zengin modellerin te~hir eyle
dikleri Baker ma~azaları kadın 

e,yası dairesini ziyarete muhte
r~~ karilerimizi davet ederiz. 
Fiatlar nisbeten ehvendir. 

, ........................................ ~ 
BEYLERI .. E ÇOCUKLAR 1Ç1N 

• 

En şık kostümler 
Galata 'da Karakôy'de börekçi fırını lttlsallndekl btiyUk 

mahalleblcinin il<tüode 

EKSELSiOR 
Büyük elbise nıa~azaların~a bulacaksınız 

lngiliı biçimi kumaşlardan "e a•rl biçimde 

KOSTÜMLER 16 1/2 liradan itibaren 

güzel cins kumatlardın spor vesaire 

ÇOCUK KOSTÜMLERİ 6 liradan itibaren 

her renkte empermeabiüze 

"MANDLEBERG"pardesüleri 24 11~1 \::~~~" 

i 
' en son modaya gore hanımları mahsus fantazi kumaşlardan ve 

Trençkot dan MANTOLARIN en müntahap çeşitleri 

TED1YATTA BÜYÜK TESHİLAT 
........................... ~·~·~~ .... ~~ .... ~~ 

Kinıyaker 

Devlet ~enıirJolları B.P nıaıazasın~an: ' d 
1 l• ,d}~;. ~~!.~!.T~.!~,~~'"' yapar. Divanyolu Biçki yurdu 1 

---•• alnnda • - --·· 

lstanbul ikinci Ticaret Mah -

kenıe'l.indeıi: 

:\lağazamızda Mevcut (40) beyğir kuvvetinde yedi buçuk t<'o g 

sıkletinde müstamel bir adet Dizel motörü 19-4·930 tarihine m~· g 

sadll cu:nartcsi günü saat on dörtte sa • ıcağından taliplerin yc\'ıt1 ı 
-mezkurda mağazamıza müracaatları ilan olunur f 

Evtal. unıuın ınü~~rlü~üo ~en: 
Fubra imaretlerine liızumu olan üç yüz kilo zeytin ) ııf 

aleni munakasaya vaz edilerek Mayuın yedinci Çarşamba gunil 

>aat on dörtte ihalesi İcra edileceğinden talip olanların şeraiti an· 
Jamak üzre her gün levazım idaresine ve ihale günü de idare <11• 

cümenine müracaatları. 

lstanbul'da Marpuçcu!ar'da Kez
zapçı Oğlu hanında 3 numerolu 
mağazada müflis :'lle<im :Vlutal Efendi 
ınağaza;ında bulunan hazır elbiseler 
24 nisan 1930 perşembe ve anı mü
teakip günlerde açık arttırma sure
ıile satılacağından talip olanlano 
yevmi mezkOrda saat onda hazır 

bulunmaları i!An olunur. 

_ BE1sotuKLutu Darül'aceze oıü ~ firlülün~en 

1 
Frengi ve Ademi iktidar Darül'aceze çamaşır makinesile çamaşır kazanına alt donkinlO 

Br' SITKI NE
Pf p tamiri munaka>ası kapalı zarf usulile 26 Mayıs 930 tarihinde ıcr• 
y edileceğinden taliplerin teminat akçelerile Darüracezeye müracır 

ğlu Parmak kıpı traınv.- J Jtları. •"' 
••eıı ı ....... , ..... uı11ııııt111 .. ıı ıuı111111ıııııııu1111uı11rutıhl1111111tl111111111HIHlllllll/lllltlltllllllH111tHllUlllllHl11ltllllllledllll' 1~ 

caddesinde No 111 Mes'ul Müdürü Bürhan o ..-


