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Vatandaşa yardım 1

Bütçe 
'i enı devlet telakkisinde, va-

• encumenz • • öbür gün bü.tçeyi 

2 inci sahiledc 

' 3 üne~ sııhif<de ~ 
1- CeınJych B Jedı)-t.' dun llıı 

toplan ı 
6 şahitli bir muh.;,k mc 'ıı 

1 tc:n uJ ı.::ennete döne• 
\,;C' miş nma ••• 

4 Oncü sahife:le 
1 elek, Garp cd 11 \at:, 
1 ikt.)C, H<.ınan 

5 ir.c; onhifedc : 

tetkike başlıyor . 
Udaşların cemiyet içindeki va 
etleri daha büyük bir alaka 
nazan dinkkate alınmakta-

;· Umumi menfaatin mümes-
1 Ve müeyyidi olan devlet, 
Udı saadet ve inkişafı için 
~leri bazı kayıtlarla bağlar, 

930 bütçesinin müza1 Kadın 
birliğ.nde 

Mübadele Aşk macerası 

ıcabında onlardan bir takım 
dakarlıklar ister. Vakıa, bu

gayesi de, nihayet kuvvetli 
r evlet hayatı içinde vatan
: refah ve saadetini te

n etmektir. Fa rnt şahısların 
Ya ıumrelerin husu ,i menfa
e i, anca , umumi menıa. tle 
~f edilebildiği derecede naza 
tibara alınır. 

Şu kadar~ki bu telakki yalnız 
r taraflı olarak derpiş edil
Crııelidir. Devlet kendi gaye
tı için vatandaşlara bir çok 
fetler tahMıl etmesine mu

bi , onlar bazı nimetler de 
!')in etmek mecbuııiyetinde
r. Fert mılli mevcudiyetin, 
Vlct binasının ilk varlık un

dur. Bu varlıgı temin ve 
Viye etmek için, devletın, 

keresine 
baslanıyor 

930 senesi gümrükler 
varidatı.. 
·--

Arazi tecrübe tahriri 
kanunu ihzar edildi Malrye vekili Saraçoğııı Şııkrrı B. 

ANKARA, 16 (Telefonla) - Bütce encümeni mülhak büt
çelerden Seyrisefain, İnhisarlar, Devlet demir yollan, Şirketi 
Hayriye bütçeleri üzerinde tetkikatını ikmal etti ve calibi dik
kat bir tadil yapmadan aynen kabul etti. Cumartesi günü 930 
bütçenin varidat kısmının tetkikine başlana aktır. 930 bütçesi 
masraf kısmı hükfuretçe tesbit edilmiştir; yarın Mec.lise tevdi o
lunacaktır. 1929 mali senesi 10 uncu ayının nihayetine kadar 
vilayetlerden ve müessesattan alınan tahakkukat ve tahsilat e
saslan sene nihayetine bütçe mı.ihammenatının tutulabileceği 
kanaatını vermiştir. Bu meyanda 1930 bütçesinde Gümrükler va
ridatı 70 milyon tahmin edilmiştir. 

umumi menfaat namına 
lar;ık, fertlerin mukadderati
Yakından alakadar olması 
Peder. Geçen sene Gümrükler varidatı 35 milyon lira olarak biltçe
Vatandaşın hayat hakkını,. ye konmuştu. Bir müddettenberi memleketin muhtelif mahalle

l:ari bir terbiye derecesini, rinde yapılmakta olan arazi ve musakkafat tahriri mesaisi son 
hhatini, insanca çalışmasını zamanlarda teksif edilmiştir. Bu mesainin daha müsait bir şekil-
ııtin gıbi vazifeler bu alaka- de ikmali için Maliye vekaleti Meclise bir kanun teklif etmiştir. 

Ilı neticeleridir. Tabii bunlar Bu layiha bir kaç maddeden ibaret olup arazi tahrir tecrübe ka
nde en ehe=iyetli olanı' nunudur. Kanun evvela bazı vilayetlerimizde tatbik olunacak ve 
at hakkının teminidir. Hu- milspet fevaidi gorüldügu takdirde diğer vilayetlerede teşmil o

UJti ve kanuni sahadaki ha- lunacaktır. 
at hakkı, her zamanda ve her Bunun ıçin Maliye vekaleti arazı tahnri işlerinden iktısat e
evlet telakkisinde, kat'iyetle deceği kuvvetlen doğrudan dogruya müsakkafat işlerine tevcih 

edilmış mutlak bir hak- etmekte ve musakkafat tahriri işlerini iki senede bitinneğe çalış
. Bizim burada kastettiğimiz maktadır. Mülhakatta iş gören komisyonlar arazi üzerindeki iş
it daha ziyade ıkısetdi saha- !erini bitirdikçe müsakkafat kısmına gecmektedirler. Umumi 

a ait olup, ferdin maışet memleket müsakkafatının iki sülüsü bitirilmiş geriye bir sülüs 
il ne olıuı hakkını ifade e- kalmıştır. Yeni kanun hakkı itirazı mal memurlarına vermekte 

ve mtikelle~inden tesahup ettik'eri :ırazinın nevi, cin~·, döniimli 
• hakkında imzalı bır beyanname almaktadır. Hilafı hakikat zu

Esa en c.evletın, .nilletin ık- hur eder e o arazi vergisinin yüzde 20 fazlasile alınmasını intaç 
auı ha~atına da h8.kim olma- edecektir. Kanunun bu devrede müzakere ve kabul edileceği mu-

1\ı zaruri ve meşru gösteren hekkaktır. 

aşlıca amillerden hırı de fer- -------------------

~~~ .... ~~----~~-
Yun akn i sdt an ıııı ·ce ye b ı l\1uammer B. bir istida ile ~ükran 

va ın a ge ıyor k d. . . d . . . d' · en ısıne ıa esını ı:te ı 

tı. ın - ..... _ 
·Asabi bir hava . ·-

. -
C"IYOr 

1\1. Fokas netice hak- A1üddei umumilik meseleyi tetkik ediyor· 
kında nikbin.. k Kad n'ara inti ı n maruf avu atlarımız ne diyor. 

r.lmesi rr t a bet 1 ınB r Yunan cevabının eklı ha Sabık Darul 
ilgi tarafnc.an geçen C "n<' gü· kında Yunan gazetelerınin bed bedayi aktorle 
nu tertip edıel.1 mıtı i'l ade- binane nesriyatı devam etmek- rinden Muam· 

1 mi muvaffakiyetle netıcc"endigi tedir. Bu cevabın çok yakın bir mer Beyin İz. 
hakkındaki dedikodu ar birlik zamanda verilecegi anlaşılmak mirde sevışti
m•ıhitinde buyük bir asabıyet taydı. Muhtelit mübadele ko- ği yüksek aile 
tc:-vlit etmiştir Miti g etrafın misyonu Türk heyeti reisi Tev kızile birlikte 
da Birlikte ne düsün l<lügunü fik Kfunil Bey gazetemize bu şehrimize na
ögrenmek uzre müracaat eden hususta atideki beyanatta bu- sıl kaçtıkları
bir muharririmizi dun evvela lunmuştur.: nı dünkü nüs-
azadan Saime H. kab ıl ettı"iş .. _Yunan murahhası M. Fo- hamızda tafsi 
ve asabiyetini gızl yemıyen tit- 1' ·1 
ek bir sesle şu bey tt b 1 1 kas bugün nezdime geldi ve atı e yazınış-
~ustur. ana a u un 1 Yunan hükumetin.in vereceği tık. 

cevabın çok yakında elimizde Bir aile rrie
bulunacağını temin etti. Yunan selesi olduğu 
gazetelerinin bedbinane neşri- için kızın hü
yatına rağmen M. Fokas netice viyetini yaz
hakkında çok nikbin gözükmek mağı muvafık 
tedir. görmemiştik. 

Eğer Yunan cevabı kat'i ma 
hiyette ise - ki öyle zannedi
yorum - Ankara müzakeratı· 
nm akibetı kısa bir müddet i~in 
de teayyün edecektir. 

Fakat artık 
mesele şayi ol 
muş ve sakla
nacak tarafı 
kalmamışur. 
Muammer Be 

1 

Muhtelıt kom syon bıtaraf yin kaçırdığı 
rızcısından M. Hol~tad di:n Tev ve bilahare a
rk Kamil beyı z }aret etm s ve ilesinin müda· 
ıır ay kadar mezunen memkke halesi üzerine 

I ıUi/e llekır H, 'aım' H · 'd · · d tıne r:ı ecegı ıçın ve a etr ıış- bırakmağa me 
- "Biz tertip ettigimiz mi- tır cbur olduğu 

tingin muvaffakıyetle neticelen U •• • il kız İzmir va-
diğine ve iyi oldug•un, kaniiz. n0fflUlllS er lisi Kazım pa 
Maamafıh bunu begenmiyenler ı şanın kenMe-
olab lir. F<ı!mt b' ey ihin si Sükran h - ŞüRran H. 
diye yapmadık. I> .e ıyi lduk 4 kişi lıah ınd leı:- nımdır lıdesile birlikte İstanbula g 1-. 
t:ın sonra da n:csele yoktur. Mi ki/ kararil l!erildi ) Muamm r B. İn İstidası m ve polis gere bızi tevkıf t"c· 

tıngte 40-50 kadın olduğu hak- derek Taksim merkezinde ken-
kındaki sözler de do ru degil- . - - ._ . Bu ayrılı tan <;,Ok müteessır dderinin yanma godürdüler O. 
d . A k d . . . . . Polıs kıs:rı sıyasısı bazı mu oaln Muammer Bey dun bir ıs- rada tecavu"•e maru' kaldını. ır. n ara a mıtmgımızın te- · 1 k · · ' ~ 

• ' 

1 

l 

1 

in bu hakkıdır. Devlet vatan
a lar arasırdaki iktısadi ci H. Rifat B. meselesi 

nkit edilmiş olmasına ihtimal l'~sı~edere ~m ... hnıks~ bed anb!1a:'e tıda ıle Adliye ve Dahiliye 've- Ömer Bey beni tokat. tı. Ni 
· M f'h b Ik' sı gon eren er a ın a ır -ac kaletlerine ve müddei umumi şanlını buna ma·nı· ol""' k ıste 1 vennıyonız. aama ı e ı on .. d b k b ı k - 'TI -

l d h . . . . 1 S gun en en ta ı atta m unma lige nişanlısı olan Şıikran ha- d' B · · b · a· 
lierde hem nazım ve hem de 

' vazıfcsinı ~örmek me<:
llıiyetindedir. Muhtelif men
'atier harbinde "altta kalanın 
•ıu çıksın" formülünü devlet 

Yeni 

ar a a ıyisını yapar ar. on 'd' D'" b 1_ . d • ı. unun uzenne enı ıı,eı. 
ra düşünmeli ki bu ilk defa ya- 1a .1 1'k. uı'1 ui:ı "rı tevzı b~ en-ı nımın kendisine iadesinin iste- bir odaya gotilrdiıler. Sonra bı i 
pılmış bir harekettir. Binaen- kerınd"l ı1?1der do ugu J.~.ıt .vel miştir. Bu istidada hulasatan raktıalr. Gerek nişanlını ve ge • • h } k H d 1 yh f d 1 • . .. ·ı en ı en er est e ı ı tır. deniliyor ki. k b . d' h d k 

ıt am ara arşı ay ar ae .' ena a~saıyıgosten- Polisbukomünist ma?nunları-, .. . . . . . re en iZ ıvaç ususun a a-ı 
• , • mek ıcap ederdı.... nı geç vakit müddei umunliliğe • Nışanlım olan .lzmı.r ~alı~ı nunen serbest ve hüriyetimize • ıt 

lliınsiyemez. Bilakis devletin 
~ı budur: Milli hayat içinde 

1 
ferde yaşamak ve çalışmak 

llılı:anı verilecektir. Fakat 

Rıfat B. TI(" dıyı lf J Saime Hann- ın .bu beyanatı teslim etmiştir. Müddei umumil Kazım pa~.anın kenmes~ yınnıt sahip olduğumuz için İstanbul- ·ı 
. . . l esnasında sak .ı Bırlık reisi La likce hadise Sultenahmet Sulh y~şında Şukran hanım ıle z- ela ifayı vazifeye salahiyeti ol-~ 

1
1 tah~ında bulunmu_ıtur. K.endısı mer-

1 
tife Bekir H. girdi ve mumailey ceza hakimi Sait Beye tevdi e-I mırden buraya geldıkten. son~ mıyan Ömer Beyin mildahalesi ! , 

kezı fesat ve tezvır addolunan muma' ha d b tt bul d <l'l . h kl d t k' t k ra zabıta tarafından tevkıf edı- ve kızı cebren ayırması gayri ··1· ·ı h" h ı•- · h tt h k t' t · · a şu eyana a un u · ı mış ve a arın a ev ı a- k • 
ı oy ın u ... aı a ı are e ı emın' · . • . B 1 !erek vali vekili Beyin nezdi ne anunıdir ve bir ctiriimdür. Ni- · · 
maksadı ancak her vasıtayı mlıbah - Bizim tertip ettiğimiz mi rarı verılmıştır. u suret c tev- .. d rlld'k V J' kT B .. şanlımın nerede bulundug"unu 

ildi mahdut vasıtalarile bu 
lı:anı bulmazsa, devlet kendi 

•sıtasile bunu hazırlamağa ça-
Caktır. 

İşte bu sıkıntı devresinde 
\>rupa milletlerini en ziyade 

lga1 etmekte olan iktısadi 
Uavenet ve içtimai sigorita 

~cseleleri hep bu telakkiden 
0E::ınaktadır. Devlet yalnız 
~ndi memurlarının hal ve is
tikhalile degil, bütün vatandaş 
~tın hal ve istikballerile alil.ka-

r olup onlara icabında yardım 
t ekle mükelleftir. Çünkü 
~Ul"li menteat noktai nazarın 
'<l: . rnemlli olmıyan bir va
~ .r: ııı faaliyeti de bir nevi 

J 

•uhal Haydar Rifal Bey 
Dünkü Pol.tı'ta gazetesi Hayı!~r 

Rıfat Beyı ı 134() senesinde esbak 
Adliye nazın merhwn Memduh Be
yin imz.ısını taklit ettiginden ve da
ha bazı yolst luklardan dolayı ba
rodan tardedildigini yazıyor ve ve
rilen tart kararının esbabı mucihesi
nin resmi suretini neşrediyordu. Ka
rarın metni şudur: 

addetmekle tanımıttır. tin muvaffaki etle net' 1 kif kararı alanlar Şerif, Hasan, gon e ı · . a ~ ';e ı ı ey nu 
lndettezkiye hükkim ve mehami- d' g Y b' ıec en Ramazan ve hali firar da olan fus tezkerelerımızı muayene e- dahi bilmiyorum. Kendisinin 

nin ekseriyeti tarafından mesleki ma 1 ve program da tat ık olundu Ahmettir. derek kanunen mudahaleyi mu hürriyeti şahsiyesi selbedilerek 
kam~ta liyik. aörü.1ınlyen mu"?al- (Mabadı altıncı sahifede) cip bir vaziyet bulunmadığını bir tazyik altında bulun~uruldu 
ley_hın bet reyı ~ks~r~yetle terkiaı ka Evrak 4 üncü müstantik Sa- görmüş ve bizi serbest bırak- ğunu zannedıyorum. Bınaena-
ydine karar verılmı!Jtır . .,. lih Beye havale olunmuttur. mıştır. . leyh nişanlımın hürriyetinin i-

Diğer ithamlar M. Mauro geldi Mevhuflar tevkifhaneye gönde- Ertesi günü İzmir polis mü-1 adesi esbabının istikmalini ve 
rilmişlerdir. ö ) 

Politika'da bundan maada daha ba dürü mer Bey, ni anlımın va- (Mabadı altıncı sahifede) 
zı ithamlar da vardır. Ezcümle lzmirde 
Haydar Rifat B. in İJi tevil ve mu- İZMİR, 16 (Milliyet) _ Ko 
gaita yoluna aaptırdığı, iddia olun-
makta ve kendisinden bası sualler münist tahkikatı bitmiş sayYla-
sorulmakta idi. bilir. Zabıta bu husustaki rapo-
Haydar Rifat B. ne diyor? runu polis müdürü Ömer B. in 

Dün Haydar Rifat B. ile görüştük 
Mıımaıleyh diyor ki: . 

"- Ali Nacı B. imza" altında ba-
şkası vardır Benim Ali Naci Beye 
söyliyecek bir şeyim olamaz. Mah 
mut Esat Beyle mahkemede konuşa
cagız. 

evdetini müteakip ikmal ede
cektir. 

Biri kaçtı; biri 
kayboldu 

• 

·~ 

t~ı .. t hizmetidir. Vatandaş 
~Skeı olur, vatandaş istihsal e
~r, vatandaş vergi verir .. 

r ._11Iet hayatı bunların muhas-
1<ısıdır. Şu halde vatandaş ta 

ı ~11tıntıya düşünce devletten 
lı <rrJım bekler, bu da onun bir 
•kkıdır. 

Baronun kararı 

Mahmut Esat Beye hıirmet etro<~ 
r.e mecbur muyuz?,. Sualine gelin
ce: Hürmet görmek lıyakat göster
meğe vabeste olduğundan hunu da· 
ha ziyade Mahmut Beye sormalıdır. 
Ben her taraftan vaki olan ısrarlar 
üzerine susmayı tercih ettim. Fakat 

"Baroca mukaddema Adliye nazı- Mahmut Esat Bey zorlanıyor. Son 
rı Memduh Beyin imzasını taklit et· bir defa açık söyliyeyim. OI~nlar ~uıı .:ınbul • Viyana maçlarının 
mesinden dolayı men'i vekalet kara- !ardır: he'· ui Müsyü (Mauro) dün 
rı verildiği gibi, kabul ettiği da- . · 
valardan hüklrama tehditamiz mek- Benım 20 sene evvel Memduh Be- saal 15 te şehrimıze gelmiştir. 

Zahire borsası ve Oda mecli
si azasından ve şehrimizin ta
nınmış zahire tliccarlanndan o
lan bir zat bir kaç gün evvel zev 
cesile beraber Viyanaya gitmiş. 

Bu zatın piyasaya 200 bin li
ra boroıı olduğundan kendisinin 
borcunu ödeyemediğinden kaç
tığı söylenmektedir. 

Muhabere merkezinde yeni yapılan POnnmallk tesisatı 

Hava tazyıkile mektup 

ı· 

ZEKİ MESUT tup yazmağı itiyat eylediği sabit ve yin imzasın_ı at!"?klığ~m o~taya Kırk beş yaşlarında sevimli bir 
mütovatir ve harekAtı umumiyeıi- atılıyor, hu hır, hakımlerı tehdit et- zat olan hakem, Sirkeci gann
ne kanun ve nef'i memleketten zi- tiğim ileri eürül~yor. · Bu iki. Bir de da İstanbul mm takası reiı:i ile 

..ı--.. ___________ ...,. 

Mektepliler 
mütlabakası 

49 uncu hafta bitti 

11 
49 uncu hafta bitmiştir. 

1 
•azcıemizde çıkan haber· 
erden en milhinımini seçip 
t~nı rtesi ııkşanıına kadar :u abaka memurlu~uoa ırön• 

yade menfaati hakim olduğu ve kati- yazıhanemden bır adamın alacaklısı t k"l't up zevat t f 
· · · · · · taraf ndan ·ıı· tt" ·ıd· · d eş ı a a mens ara ın-hıadil daıresınde şühuda tarzı ıtaha- ı ı as e ırı ıgı. •sonra a . . .1 • . 

deti bedel mukabilinde hakkında a- borçlunun vekaleti de alma- dan ıstıkbal edı mıştır. 
hire~ vaki olan tarzı ha.rekatı evve!- rak iflasın kaldmldığı, hu üç. Viyanalı futbolcular bu sa
cc de. ue~ çok defa vakı hulundugu Birincisi artık eskidi. Onu hilmi- bah saat 9.42 de Sirkeciye mu. 
ve İkıncı tıcarette burada hulunmıy- yen kalmadı;. İkincisine cevabım şu- l d k 1 
an bir tüccar hakkında bir katibi de dur: vasa at e ece ve sporcu ar ta· 
müddeinin ve yeni olarak davayı ih- il' d' . . rafından karşılanacaklardır. 

'd d k "dd · 1 hi ·r an e ıyorum: Tek hır hakım ba-
:t~r ve 1 .. a~~ e. ere mu eıa_ey n 1 • na "Haydar Rifat bö le bir e a Cuma günkü temsili maçta 
)asma hukum ıstihsal eyledıkten son ., · A . y .. § y y P- · · b 

"fi' kil" 1 n . . .1 tı., ... esın. dlıye vekılıne karşı bu bayrak teatısıne, oyuna aşlat-
raf',. mufl~s alve 1 

1 sı .• 
1 e ıbtıra~hı e daveti yapıyorum .. E'·ct. tek bir ha- ma merasimi güzellik kıralıça 

re ı ı as t ep ey emış ve u cı et kim. . . . . . -

~nh .. sindik bulunan Yusuf Kenan ve Hik ısı Mubeccel H. tarafından ıcra 
------- 1 met Sülevman B. Irrin de malümatı (Mabati Altıncı sahifede) edilecektir. 

• 

Büyük bir Musevi koza tüc
carı da piyasaya 120 bin lira 
borç bırakarak ortadan kaybol. 
muştur. 

Yalovada teftiş at 
Fırka müfetişi Hakkı Şinasi 

paşa ve vali muavini Fazlı ve 
polis müdürü Şerif Beyler dün 
sabah Y alovaya gitmişler ve ak 
şanı avdet etmişlerdir. 

Fazlı B .• Yalovada yol inşa
atı ile meşgul olduklamu söyle 
ıtıistir . 

Postane dahilinde yeni tesisatla mektup 
ve telgraf nakliyatına ba~landı 

Bir müddettenberj İstanbul zine, fono telgrafa ve Estren 
merkez postanesinde "Pünöma şirketine olmak üzre beş yere 
tik" hava tazyıkile mektup ve pünömatik makinesi konulmu• 
telgraf. n.akli.yatı tesisatı yapılı tur. ' 
makta ıdı: Dün bu tesısatla tel- Hava tazyikile telgraf ve 
graf naklıyatı~a başlan~ıştır .. mektup nakli tesisatı ileride ya 

Postanede kışeye, tevzıat daı km posta merkezleri arasında 
resine, telsiz muamelat merke- da yapılacaktır. 



• 
il 

-

... - NERON 
... Bir cihanın canceklşmes· 
-~-

Nakleden: KAMRAN SERIF 
, 

- ' 

- Mess•fin lJ/dlJ, sengiJrl 

Klod başile tasdik ediyordu. 1 ziyafet salonı;ına giriyor, kolla
- Pek a.Ja ... Pek ala ... Mü- nnı uzatarak Klodus'un önünde 
ııklar 4.bret alsınlar! secde ediyordu. 
- Muester öldü.. Traulus - Messalin öldü, senyör! 

!ontanus hançerlendi. . . İmparator gözlemi güç halle 
kaldırdı. 

Kayser bağırdı: -Messalin öldü mü? Ya!. .. 

1 ı; - Mükemmel.·· İçelim ve dedi. Messalin öldü ha!.. Nar. 
• < ıimtlara hamdedelim ! sis, sen İmparatorluğu kurtar

. f Ta'l'amile sarhoş bir halde dın ... Seni "Kestör,, ( ı) yapı
: • .ıklar ü,;erinde sendeliyor, yorum .• . İçelim! 

1• e ı:ı:leri yarı kapalı, dudakları * * * 
~ rkık, müthiş geğirmelerle sı- . Aradan bir saat geçmemişti 

. jı · tısını defediyordu. Kanlık kı azatlıPallas imparatorun bi
. J : Ken beyninin içinde uyanan raderzadesi Agripin'in ınuaşa-
1. ·e ı · r fikri yakalamak için kaşla- kalarını, derin hesaplarım, he. 

n: rı çatıyor, fakat yakalıyamı- nüz tatmin edemediği fevkalbe
ş 'ordu. Nihayet düşüncesine ha şer hırsı cahını gizlediği sakin 
zı ,ım olabildi. ikametgaha giriyordu. Agripin 

f
• -- Ha ... Ha ... dedi. O bet- Pallas'ı görünce şaşırmadı: Pal 

-l ıht kadına söyleyin ... Gelsin ... las'ın saraydakıi nüfuzunu bildi 
y 'arın ... Yarın ... Yarın ... Gel- ği için onu dost tutmuştu. Ag
,·. n ... Huzurumda ... kendini mü- ripin kısaca: 

1 J1 afaa etsin! .... İçelim!. - E ? .. dedi. • 
t rı• Narsis kalkıp imparatorun Azatlı cevap verdi: 

g ınünde boyun kırdı. - Messalin göçtü. 
.nl - Senyör, insafı adaletin ba- Agripin titremedi. Lakin gü

retıin ve kudretin kadar büyük zelliği hissiz gibi duruyordu. 
ir! Gözleri ezeli şehrin hayhuyu 

1 Klod: ile dolu gecenin derinliğine dal 
mış olduğu halde uzun uzun 

- Ha ... dedi. Öyledir. · · İçe düşündü. Artık bundan sonra 
't" m ! devir kendisinindi, biliyordu. 

Narsis acele etmeden çıktı. Bunu onun kadar Pallas da bi
eşeri kudretlerin, bütün ka- liyordu. 
unların ve bütün mabutların Nihayet azatlı: 
azarında birer hiç olduğunu - Jermaniküs kızı! (1) dedi. 
ılatan müstehzi tebessümü du Sana herkes hakiki Romalı fa
aklarında idi. Bir tribünün ku riletlerinin bir timsali nazarile 
ıandası altında bulunan santu- bakıyor. Bütün bir cihanın ümi 
on grupu kapıda bekliyordu. di bir yalvarma halinde sana 
zatlı Evokus efendisini gözlü doğru yükseliyor. Klodius'a 

ordu. Narsis tribüne: var, imparatorluk senin olsun. 
ı: - Sezarın emri var! Dedi. Sana bütün nüfuzumla, bütün 
.n 1essalin ölecek. aşkımla hizmet edeceğim ... Se 

ı · Sen askerlerinle onu idama ni şimdiden imparatoriçe sıfati 
temursunuz. Evodus, sen de le selamlarım! 
nlarla beraber git. Sonra ge- Agripin: 

\ı p imparatora hesap verirsin. - Bırak, dedi, bırak ta g.idip 
ırl Bu talimatı verdikten sonra oğlumun yatağının başında i
c ayet sakin bir halde ziyafet !ahlara dua edeyim ... 

1, donuna dönüp efedisinin ya- Romanın kadim satvet ve haş 
0 ına oturdu! meti müebbeden sönmüş mü i-
t: * • • di? Muazzam şehirde kaynaşan :a· Lukullus bahçelerinde kısa Yunan haşeratı, şark pespayele 
, e feci bir sahne cereyan etti. ri, Akdenizin bu döküntüleri, 
" fessalin müsellah askerlerin nihayet Romulus'un hakiki ah

i trafıında bir halka teşkil ettik- fadını k~:-=uş mu ~~i? Mü~a-
:rinigördü.İçlerinden tribünün, fıklar, g~zdeler, aluftelı:r elın-

• ynlıp kendı'sı·ne bı· h _ de kalan ımparatorluk, hıcap ve r ançer u .11 b' bi . . 
atınca artık kurtulmıyacağmı zkı et _ç~mduru'. ... ın ı:. c.~nayetın 
nladı Bunun u" · b · . anı ıçın e çuruye çuruye, can · zenne u yırmı h k . B b 
ört yaşmda kad - d sız ve are etsız, ar arların, 

ının agzın an y h d' h . . 1 ki orku yeis k a u ı ırıstıyan arın aya arı • , yaşama arzusu, 1 d . • k kl 
] ürek parçalayıcı bir feryat ha- a tıhn ka cıgnedn~re . sanca barı-

nde fırladı na a aret e ı.mesıne, ma ut-
, · !arının hor görülmesine lakayt 

Bunu uzun hiçkırıklar, ihtİ- k 1 k , 
l 1 l 

mı a aca tı. .. 
as ı ya varma ar takip etti. Tri 
· l"k Ogustun haleflerinden hiç bi-

, r un a ayt bir tavurla ona ken- ri onun eserine devam için ken 
ı kendini vuracağı silahı uza- dinde ne kuvvet, ne de arzu ; 

1 
ryordu. Messalin şuursuz bir 
alde hançeri kaptı, göğsüne duymuştu? 
aklaştırdı. Sonra onu yere dü- Hükümdarlıktan uzak, fakat 
iirüp ulur .,,·1b· s 1 k tiran olmasına tiran olan bu in 

b ı es er çı arma- 1 ·· f k ' 1 a başladı san ar sonsuz nu uzlarını anca 
Ö · . . çirkin zevklerini, intikam arzu-

- _imek. ıstemıyo.rum ! Öl- !arını tatmin emeline alet et-
1~~ ıste'11ıyoruın ! .Insaf, in-! mi~lerdi. Münafıklarla azatlılar 
1 ·· · • Çocuklarımı b r kere ol- yanıbaslarında ve onlar hesabı
m b~.;-rını..a lnsayım ... Ölmek na hiikÜın siirmiislerdi. 
temıyoruml ' (Bitmedi) 
Trıbün: 

- Sezarın emri böyle! dedi. 
J , Messalin_ tam ellerini bitişti

p .ona dogru atılacağı sırada 
J afıfçe geriye çekildi, sonra ka

.1?.ın göğsü ortasına havale et-
i ıgı kılıncını önden sokup arka 

lan çıkardı. 

Bir kaç n .':ika sonra,Evodus 

(1) Eski Romada bilhassa ma 
lİ işlerle alakadar yüksek me
mur. 

(l) Klodius'un kardeşi ve 
Agripin'in babası olan ferma. 
nikü:s Jermanyada ihraz ettiği 
muzalieriyetlcrle tanınmış Ro
ma fenerallerindendir. Henüz 
gençken ölmiiştil~ 

HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 

3 ay süren müzakereden sonra 
Bahri konferans herkesi birden memnun 

fakat neticesiz de kalmadı ... etınedi, 

Netice?. 1 
Hind/standa 1 Roman11ada 

Taşa tutnıa ... Hükumet ve 
Memnun olanlar 

var, 
olmıyanlar var . .! 

__ .. ...,_ 

Avı·upalılara hücum 
ettiler .. 
-·-

Kalküta, 16 ( A. A.) - Dün 
akşam Kalkütanın cenup kıs

muhalifler 
Matbuat mücade· 

leye başladı. - ... ··-~-
Beynelmilel siyaset aleminin 

en mühim meselesi Londra bah 
ri konferansının oğradığı aki
bettir. Konferansta üç ay zar
fında elde edilebilen neticeler 
pek muhtelif tefsirlere oğramış 
tır. Elde edilen neticelerden 
doğrudan doğruya alakadar o
lan memleketlerin matbuatı 
pek başka başka türlü neşriyat
ta bulunuyorlar. İngiltere - A
merika ve Japonya arasında ha 
sıl olan itilaf mucibince Ameri 
ka donanma masra!ında ehem
miyetli tasarruf yapabilecektir. 

mında otomobille evlerine avd- Bukreşten yazılıyor:- Son 
et eden Avrupalılar taşa tutul- inlıhabatta milli köylü fırkası. 
muşlardır. 9 kişi yaralanmış o- nın kazandığı ekseriyet karşı
lup ikisinin yarası ağrıdır. Ya- sında muha1ifler parlamentoda 
rası ağır olanlar hastaneye kal- hükumete karşı bir şey yapıla
dırılınışlardır. Polis 20 kişiyi I mıyacağınr anlayarak halk ara 
tevkif etmiştir. Bunlar da 9 u sında ve matbuat vasıtasile mü 
damların üzerinde ve damlarda ı cadeleye başlamışlardır. Buna 
da küme halinde kiremitler karşı hükumet de muhaliflere 
bulunmakta idi. Müteakıben a- karşı şiddetli kanunlar hazırla
hali hapishane salonuna taar- maktadır. Bratianunun idare et 
ruz etmiş ise de bu taarruz se- tiği ahrar fırkası tarafından neş 

Bu itilaf mucibine üç devle
tin kruvazör, muharrip ve tah
telbahir miktarı şöyle tahdit e
dilmiş oluyor. 

İngiltere Amerika Japonya 

8 pu•luk toplu 146.800 180,000 108,400 

kruvazör 

6 ,. .. 192,200 

Muharripler 150.000 

Tahtelbahider 152,700 

143,500 100,450 

150,000 105,500 

C52,700 '52,700 

İngilterede şimdiki amele hü 
kumetinin taraftarları bu neti
ceyi başvekil Mac Donald için 
bir muvaffakiyet sayıyorlar. 
Muhafazakarlar ise böyle bir 
höküm vermekte ihtiyatlı dav
ranıyorlar. Bilakis bu itilaftan 
Fransa ile İtalyanın hariç kal
ması ilerisi için bir çok endişe
leri mucip olacağı söyleniyor . 

Diğer taraftan İtalyan mat
buatının iddiasınca konferansın 
bu akibete oğraması Fransanın 
İtalya ile bahri müsavatı kabul 
etmemesinden ileri gelmiştir. 

Fransız matbuatına göre İ-

Mr. Mac Donald 

meresiz kalmıştır. ıs polis ve 
11 itfaiye neferi dahil olduğu 
halde dünkü kargaşalıklarda ya 
ralananların miktarı elliye ba
liğ bulunmaktadır. 

[Avrupalıların taşa tutulması, te
reddüt etmeden denebilir ki, Gand
hi'nin silahsız inukavemet ve itaat
sizlik hareketile alakadar değildir. 
Çünkü milli reis her türlü kanlı ha· 
reketten son derece içtinap edilmesi
ni daima tavsiye etmiştir. Fakat mil
li mukavemet hareketini akim brrak
mak için mukabil tertibat alındığı
nı söylemcğe hacet yoktur. İşte Kal 
kütada Avrupalıların taşa tutulması 
da <msali çok görülmüş tertibatı ha· 
tırlatıyor. J. ----· ... ·-···---

Rusya da 

Amerikah 
mühendisler 
Moıkovadan yazılıyor: -

Rusyaya ge miş olan Amerika
lı mühendis.erin adedi gittikçe 
artıyor. Şimdiki halde Rusya
da 500 kadar Amerikalı mühen 
dis vardır. Bu miktarın ı,OOOe 
çıkacağı söyleniyor. Bu mü
hendisler makine, maden ve zi
raat mühendisidir. Makine mü
hendisleri hemen hemen kami
len Moskova ile civarındadır. 
Maden mühendisleri Harkof 
havalisindedir. Ziraat mühen
disleri de Moskovada bulunu
yorlar. Amerikalı mühendisle
re bir takım mühi ' müsaade
lerde bulunuluyor. __ ..... __ _ 

Jspanuada 

Zeppelin balonu 
İmtiyaz Almanlara 

verildi 
FRİEDRİCHSAFEN, ı5 -

A.A. - Zeplin balonu, saat ı4, 
talyanın istediklerini kabul et- ı 2 de İspanya istikametinde 
meğe imkan yoktur. Çünkü bö havalanmıştır. 

yle bir müsavat hakikatte İta!- Paris, ı5 A.A. - Zeplin ba
yanın faikiyet:ni kabul etmek !onu saat 17,SS te Dijon üzerin 
demektir. Tokyodan verilen ha 1 de uçmuş ve balon içinde her şe 
berlere göre Japonlar konferan yin yolunda gittiğini telsizle bil 
sın bu neticesinden az memnun dirmiştir. Zeplin, Bordo istika-
değildir. metinde uçmakta idi. 

Fakat bütün bu tefsir ve te- Zeplin balonu, saat 21 de 
lakkiler bertaraf edilirse konfe- Montmorillon üzerinde uçmuş
rans hakkında ne hüküm verme tur. Saat 22 buçukta zeplinden 
li? Hiç şiiphesiz konferans tam alınan bir telsizde balonun 
bir muvaffakiyetle neticelenme 1 Fransız sahili üzerinden geçti
di; lakin büsbütün akim de kal ği ve Ortegal burnuna doğru 
mış değildir. Üc devlet arasın ilerlemekte olduğunun bildiril
da varılan tahdidi ~eslihat itila diği Bordodan haber veriliyor. 
fı ihmal edilecek gibi değildir. LE BOURJE, ı6 A. A. _ 

- Zeplinden alınan bir telsize na-
Mısrr tahvilatı zaran, hava sefinesi saat 2,3 7 

KAHİRE, 15 A.A. - Yüzde 
3 faizli ve ikramiyeli Mısır Kre 
di Fonsiye tahvillerinin bugün 
kü çekilişinde: 

1886 senesinde çıkarılmış tah
villerden 111,329 numaralı tah
vil ıo0,000. 

1903 senesinde çıkarılmış talı 
villerden 432,2 7 S numaralı talı 
vil 100,000. 

ı 91 ı senesinde çikarılmış talı 
villerden 29S,842 numaralı talı 
vil 100.000. 
Frank ikramiye kazanmışalr
rhr 

de Finisterre burnu üzerinden 
uçmuş olup saat 16 da Sevilde 
karaya inmesi muhtemeldir. 

İmtiyaz verildi 

MADRİT, ı6 A.A. - Na
zırlar meclisi Barselon - Kadix 
- Sevil ve Kadix - Kanarya ada 
lan hava hatları imtiyazının Al 
manyaya verilmesini tasvip et
miştir. 

İtalya Hariciye nazırı 

PARİS, 15 A.A. - M. Gran 
di, Londradan Parise gelmiştir 
saat 17 2S te Romaya gidecek
tir. 

/ 

M. Braflanu 

redilen bir tebliğde hükumet ta 
rafından alınan bu gibi tazyik 
tedbirlerine karşı her vasıta ile 
mücadele edileceği söylenmek
te ve hükı1metin böyle vasıtalar 
!ar iktidar mevkiini muhafaza
da ısrar ettiği söylenmektedir. 

Franaada 

Yeni bütçe 
PARİS, ıs A.A. - Meb'u

san meclisi mülki ve askeri ma 
aşların yeniden tetkikine dair 
olup Ayan ve Meb'usan meclis
leri arasında şiddetli bir ihtilaf 
ve münakaşaya yolaçan kanun 
layihası hakkındaki tadil tak
ririni tasvip etmiş ve bütçenin 
heyeti umumiyesini 120 muha
lif reye karşı 46S reyle kabul e
ylemiştir. 

Ankara muhteliti 

ANKARA, 16 (Telefonla)-
İstanbul mıntakasile şerait iti
barile uyuşulamadığından An
kara mıntakası futbol muhtelit 
takımının seyahatı geri kalmış
tır. Viyap·,·ıların Ankaraya da
vetleri düşünülüyor. · 

-o-
Şeker kamışr zeriyatr 

ANKARA,16 (Telefonla) 
Şeker kamışı zeriyatımızı tet
kik edecek olan Fransız müte
hassısı yann Adanaya gidecek 
tir. 

-<r

lzmirde bir ev çöktü, 
bir kadın öldü. 

İZMİR, ı6 A.A. - Evvelki 
gün çıkan fırtına esnasında Mı
sırlı caddesinde bir ev çökmüş 
ve ankaz altında kalan bir ha
nım feci surette vefat etmiştir. 

Bir tavzih 
İstanbuldaki şirketlerden ba 

zılarının tasfiyesi dolayısile ta
tili faaliyetine dair bazı gazete
lerde intişar eden haberler me 
yanında Siemens Elektrik şir
ketinin de mevzuubahs olduğu 
görülmüştür. Siemens Elektrik 
Şirketinin Anonim şirketiliği 
tasfiye edilerek badema doğru
dan doğruya Avrupadaki Sie
mens fabrikalarının Türkiye şu 
besi olarak faaliyetine devam 
edeceği tavzih olunur. 

Bu hususta icap eden mua
melatı kaydiye derdesti icra ol
duğu istihbar edilmiştir. 

"Gönderilmiştir" 

Bütçede tasarruf 
Yap1lan tasarrtif 20 n1İl)'Onu ıııli· 
teca vizdir. ~~ifC'iye ~'ardı111 edilccr 

ANKARA, 16 (Telefonla) - Heyeti vekile dünkü içtima 
ında 930 bütçesinde yapılacak tasarruf mıktannı tesbit etmiştir 
Büküngü içtimaında tesbit edilen bu tasarruf neticesinde veki
letler bütçesinden yapılacak tenkihat esasları üzerine müzake
rede bulunmuştur. Bütçede temin edilen 20 milyonu mütecavıl 
tasarruf mebalığından bilhassa çifçiye yardım edilecektir. 

Hükumet bi\~çesindeki tadilatı cumartesiye kadar bir tezkert 
ile Meclise bildirecektir. İktısadi projelerin tetkikatı da ikm3 
edilıniştir. Önümüzdeki hafta projeler Meclise tevdi edilecektir. 

Umumi hifzıssıhha kanu· 
nu müzakere edili)'Or 

18 yaşından aşağı gençlere içki sat1lrn1yacak 
ölülerin defni de bir usul altına alınacaktı 

Bir cesedi ihrak fırınlarınJa yaktırmak için 
ne yapmak liizım gelecektir. 

Kanun 308 maddeden mürekkeptir 

ANKARA, 16 (Telefonla) - Yal saade olunabilir. Her ne şekilde olu 
rın Mecliste umumi hıfzıssıhha ka- sa olsun süt ticareti yapanlar bele.li 
nunu layihasının müzakeresine baş- yeden müsaade almak mecburiyetın 
!anacaktır. 308 maddeden mürekkep dedirler. Lay''ıa i~çile r hıfz ıssılı 

olan bu k~nun hükümlerine göre hası gibi mühim ahkcimı ihtiva ctaıc 
kanunun neşrinden sonra berhayat tedir. 
çocuğu 6 veya 6 dan fazlaya baliğ Mezarlıklar ve ölülerin defni d 
olan kadınlara devletçe mükafatı na· bir usul altına alınmaktadır. Ölüleri~ 
kdiye verilmesi için her sene sihhat yakılması için fenni usul dairesinde 
vekaleti bütçesinde bir fasıl .,ıracak- fırınlar yaptırmak istiyen belediyelel 
tır. Arzu edenlere nakdi mükafat ye- evvel emirde sıhhat vekaletine mürt 
rine madalya verilecektir. caat ederek projelerini tasdik ve nıU 

saade almağa mecburdurlar. Bir c(" 
1
1
2 yadşındban aşağı çocukl1•r1 ın: sedi ihrak fırınlarında yaktırmak İ• 

yan arın a e eveynı veya ve ı erı . . . . 
olduğu halde dahi meyhanelere gir- r;,n. bazı ':'.e~.ıkal.arı_n mevcu~ıyetın~ 
mesi ve 18 yaştan aşağı gençlere is- ,_tı,vaç gorulmuştur. Bu vesıkal~r- ır 
pirtolu içki verilmesi ve satılması lunun hastalığı esnasında tedavısılt 
memnu olacaktır. 12 yaşından aşağı meşgul olmamış bir tabibin vercceğ1 

çocuklar sinema, tiyatro, bar, dans rapor cesedin yakılmasını arzu ettiğ1' 
salonu gibi mahall.ere götürülmesi ni mübeyyin olup mevtanın hayat 
ve kabul edilmesi memnudur. 6 dan iken yazdığı vesika veya bu hususta 
yukarı olanların gündüzün, terbiyevi şifahen arzu izhar ettiğini işidenlct' 
veya hususi mahiyette olan sinema den üç zatın tahriri şahadet ve ta.selik 
veya tiyatrolara götürülmesine mil- leri lclzımdır. 

Tekaüt kanununda tadilat 
Eski miitekaitlere bir ıııiktar zaııı 

vapılrııatH <lii~iiniilıııektedir 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Tekaüt layihasını tetkik edeli 

muhtelit encümen bugünkü içtimaında hükfimetin teklifini tetl41' 
ederek memurların tekaüdiye müddetlerinin 20 yaşına vüsulleriıl 
den itibaren hesap edilınesine karar vermiştir. 
Encümende eski mütekaitlere bir mıktar zam yapılması lehİll 

de idarei kelam eden bazı azalara cevaben Maliye vekili gelecel< 
sene bu esasın nazarı itibara alınacağını vadetmiş, bu sözünün 
encümen mazbatasına kaydedilmesini rica etmiştir. 

Köı>rli ıntiruriycsiııe ait l;lyilıa 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Bütçe encümeni bugün İstan• 

bul köprü müruriyesinin ilgası hakkındaki layihayı müzakere et· 
miş ve az tadilatla kabul eylemiştir. 

Romanya kralıçası 
BURSA, 16 (Milliyet} -

Romanya kıralıçası bu sabah 
erken Ulu dağa kadar giderek 
gezinmiştir. Kıralıça Hz. yerli 
mallar sergisini Yeşil camii zi
yaret etmiş ve cami önünde res 
mini çektirmiştir. 

Marie'Hz. saat 11 de Muda
nya tarikile İstanbula avdet et
miştir. Krralıça Hz. gördükleri 
hüsnü kabulden çok memnun 
kalınıştır. 

-()-

Vapurda yangın 
İZMİR, 16 A.A. - 200 bal

ya pamuk Totos vapuruna yük
letilirken bir kaza neticesi ateş 
alınış ve kamilen yanmıştır. 

-()-

A h ali bankası 
İZMİR, ı6 A. A. - Ahali 

bankasının Alaşehirde açılacak 
olan şubesine ait hazırlıklar ik 
mal edilıniştir. Küşat resmi cu
ma günü icra edilecektir. 

Umumi tahrir nr va
kıt yapnacak 

1930 zarfında ikinci defa u
mumi nüfus tahriri yapılması 
mukarrerdi. 

Orduda idam cezasr 
LONDRA, 15 (A. A.) - lP 

rtlar kamarası, harp esnasın
da korkaklık gösteren yahut oı 
dudan kaçanların idama mab
kum edileceklerini natık olat1 
ve Avam kamarasınca ahireıı 
ilga edilen kanunu 12 muhalif 
reye karşı 44 reyle ipka etmis
tir. 

Sanayi sergisinde Oda mü· 
messilleri 

Ankara büyük sanayi kongrt 
sine Ticaret odasından katibi 
umumi Vehbi ve raportör Seyfi 
Beyler iştirak edeceklerdif· 
Her iki zat pazar günü Ankaı11 
ya hareket edecektir. ·- -
Casusların muhakemesi 

Dört casusun muhakemeJeı+ 
ne nisanın 27 inci pazar günü ' 
ğırcezada başlanacaktır. ______ .. 

Hem ziyaret 
Hem ticareti 

HER TÜRK. 

Yeni A'\K;\R \'vı görmeli ı 

Onun ıçın 

20 Nisan 1930 

• li11i Sanayi ~umune Sergi i'ni 

Ankaradan gelen malfimata 
göre bu sene umumi nüfus tah- ı 
ririnden sarfı nazar edilmesi 
muhtemeldir. Bu takdirde tah- Ziyaret et 1 

rir 1931 de yapılacaktır. -----------
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i etsiz girilen eğlence yerle inden ne alın ca 
' Kaçakçılık .. 

Rüsumat tahkike 
devam ediyor .. 

Mezarlıklar 

Operatör Emin 
Beyin beyaıratı 

Postada 
Barem 

mahkemelerde 
.... m.lllmllllllill~z:llC!llll:191m!!iil 

35 sah~tli ................. v 1 • 
ı· 

k 

r. Dan toplanarı lemiyett Belediyeden bir manzara 

Eğlence yerleri 
llt'r 24 saat llar, g·azıno ve ~aıre

k den nekadar r~sinı alınacal(? 

ıtnayi Birliği müterakim oktruva resminin 
Yeni tarife çıkıncaya kadar tecilini istedi 

Cemiyeti belediye dün birinci reis vekili Sadeddin Ferit B. 
~,l'iyasetinde toplandı. Hastaneler ihtiyacı için tahsisat kalma-

1uı ~dan verem hastanesi için ayrılan 60 bin lira tahsisat bu 
ed• ~e sarfedilemeyeceğinden bunun 22 bin kiisur lirasmm müna 
· n- lıa, e suretile verilmesi hakkındaki müzekkere bütçe encümenine 
ıhj \lale olundu. Gazino, birahane ve saire gibi bilet kullanmıyan 
e Crlerden 24 saat için birinci sınıflardan .50, ikinci sınıflardan 
dı O, Üçüncü smıflardan 20 lira alınması talebi hakkındaki milzek
ri~ ere de biltçe encümenine gönderildi. · 

d< ı. Sanayi birliğinin bir istidası 1 si kararlaştı. Sanatoryomda te
le• •tındu. Bu istidada hala eski davi edilen memurin ve fakirler 

.. ,~ ktruva tarifesinin tatbik edil- için tahsisat kalmadığından bu
ce· ekte olduğu, halbuki bu tarife n.un için de v~:em hastanes~ talı 

Ucibince resimler ağır oldu- s~s~~dan ~una~ale s1:1r~tıle ? 
llııdan verilemediği ve bu yüz hın !ıra venlmesı talebıru havı 
en fabrikalarnım haczolundu- müz~~ker~ d~ bütçe encüıne~-

• .beyan ve her nekadar yeni ~e gondenldi: ~on yapılan ıtı
egı l'ife bum" küll · .. .. lafname mucıbınce Maryosera
ği· e . uş en~ ~nunef ya verilen 31 bin küsur lira tas 
ttJbiftne~~e ıse de yem tanfe tat vip edilerek itillifname tasdik 
tat· edılınceye kadar mtitera- olundu. 928 senesi bütçesi varl 
eı· ını. borç! t hi 1 
i~ ica edil ~ ~d. ry 0 . unn:ıfası dat kısmına ait hesabı kat'i ra-

me te ı ı. em tan e porunun müzakeresi için pazar 
~uıkda Ceıniyeti belediyede günü içtima edilmesine karar 
uza ere ed'l .. 'h 1 b . tid. ı ecegı cı et e u verilerek celseye nihayet veril-t anm da beraber müzakere- di. 

1 Ş'po~ 

Istanbul - Viyana maçı 
eıı 

·ıı 

ili llhtelitimizi teşkil eden futbolcularıınız-
İJI dan yarın çok gayretli bir oyun istiyoruz 
elı 

mu: takımın heyeti umumiyesini 
iyi ve kuvvetli buluyoruz. 

Geriye kalan şey, bütün muhacimı 
1erin azami gayretlerini sarfederek 
oynamalandır.-

Eğer bu gayret son haddine kadar 
gi!stcrilecek olursa, ataklık ve gay
reti dolayısile oynatılmasını istediği
miz Kemalin oynatılmayışı bir hata 
olmaktan çıkar. 

Yarın için bizim muhtelitten ve 

1 

bi~hassa hücunı hattından istediği
mız şey son derece gayretli bir o
yundur. Futbolculanmızın, bu mii-

1 sabakanm futbolumuz için bir dönüm 
ilana muhtelltinln lhtl11at noktası olduğunu takdir edrek tam 

011"nculanndan S. Rudolf bir enerji ile oynamaları lazrmdır. 
SJavyanın şehrimizi ziyartleri esna-

Gramofon yaylarını 
adi yay 

diye go~tern1işler .• -- . 

Projem tatbik edil
seydi Ista but 

ı~iilistnn olurdu f •• 

• r ~- --------~ 
1Posta, telgraf ınenıur Dudulluda bakallık. eden Ahmet L 

1 }arının derecesi k. ··ıd ·· d .. ? 
ı --·- ım o ur u. 
1 
İdarece naşıl tesbit 

edildi?. 

----
Ağırceza nıahkernesi şayanı dikkat 
davayı neticelendirdi ve berae ka rı \ . 

l 

Meclıste müzake • .: ve kal:>ul Yeni posta ve telgraf layiha 
Rıhtım ş:rketi antrepoların edilen yeni belediye kanununun smda mem~rlan'.1 d~r~cesi şu ' Agırceza mahkemesi dün şaj Mahkemede netic~d b 

da bir kısım eşyanın gümrük ihfva ettiği çok mühim madde suretle tesbıt edılmıştır. yam dikkat bir kat 1 davası rü rine karar vetdi. 
resmi verilmeden kacırıldığı id- !erden biri rle mezarlı'Klarrmıznı · 
d . - Birinci derece umumi mil- yet ettı. Davanın rüyeti esn~<ı.ı"~ u 
ıası üzerine meseleye vazıyet belediyeler tarafından idaresile ,,.... 
d R .. 'd · hk'k t dürler, ikinci derece umum mü- Hadise sudur: Dudulluda fak bir hadise olmuş ve davau ı. e en usumat ·ı aresı ta ı a ıslahı, hüsnü muhafazası, ve , r 

k d D . - f ı.. dür muavinleri, üçüncü derece bakkallık eden Ahmet ef. ayni dinleyen samilerdeıı bir gene yapma ta rr. ıger tara tan 11U medeni bir şekle ifrağıdır. 
hadiseyi hükumete ihbar eden birinci sınıf şube müdürü ve mahallin eşrafından Talip efen diğer bir sam:i tokatlamıştır. 
Kazmirci Kemal Bey, antrepo- Bu hususta temas ettiğimiz fen müşavere heyeti reisi, dör- dinin teşvikile asker İsmail ta- Reisin emrile her ikisi de dışa 
d b 1 2 000 1. 1 k salahiyet sahibi zevat yeni be- düncü derece müfettişi umumi rafından öldürülmüş. Müstan- rr çıkarılmışlardır. Hadise'lın· a u ıınan , ıra ı eşyası- 1 d' k . 

k b ld - "dd' ·ı bi e 'lye anununun bu maddelerı !er, beşinci derece hukuk müşa- tik Talip efendiyi idam diğeri- sebebi meçhuldür. 
nın ay o ugu 1 ıası e .. r ni tasvip ediyorlar. Eskı' •. elıre- .. · · · f b 'd .. d t B d ruye ~ vırı, ıkıncı smı şu e mu üru, ni de 12 se°:e ~alebi~e mahk~Il!:e İnsanın ömrü tabiisi 

f ava açmış ır. 11 avanrn mini operatör Emin B.. de ati- altıncı derece fen müşaviri he- ye sevketmıştl. Talip efendı o-
l . ı 1 ıieki beyanatta bulunmuştur: yeti azası, yedinci derece birin- tedenberi Ahmet ef. ile geçine- Geçenl~rde birinci ~uk~l 

ı "-İtiraf etmeliyiz ki, mezar ci sınıf şube müdür muavinleri, mezlermiş. Nihayet Ahmet e- mahk~~esınde b_akkal. Huse~ır 
lıklarmıızı islahta çok geçikmi- birinci sınıf baş müdürler, fab- fendi emvali metrukeden bir e- efendımn zevcesı Hadıce H. ılc 
şizdir. Kabristanlarnmz, her hu rika mühendisi, müdürü, seki- vi almak üzre alakadarlarla mü- Hava gazi kumpanyası arasın

u.,:"'u'llı susta mühmel bir vaziyettedir. zinci derece ikinci sınıf şube zakerede iken ayni eve Talip e- da cereyan eden da~~ netic~siı 
""''""" .. •Ölülerimizi, mezarhklar malı- müdür muavinleri, telgraf işle- fendi de talip olmuştur. Fakat ~~ ma.~ez:ıe heyetı msan om. 

fuz, mazbut olmadığından keçi rinde mülhak mühendisler, ikin Ahmet efendi parasını vererek ru ta~ııı~ınıı;ı. so~ulmasma kara• 
koyun sürülerinin otlağı, mahal ci sınıf baş müdürler, birinci sı- evi almış ve bu suretle hasmı- ve~s,_tı. J?un~ cels~~~. 1_sta1'. 
le çocuklarının oyun yeri olmuş ruf müfettişler, dokuzuncu de- nı iğzap etmiştir. b~l vılayetı sıhhiye mudurıyetı 

d M 1 k t B .. · Alun t f d' nın cevabı okundu. Bu cevaptı lar ır. ezar ı !arın ıslah ve rece, stanbul posta ve telgraf unun uzenne e e en ı "f • hri . "f .. 
· · ·1 ld g' ı· bi t h_,'d - . ennı ta rı nu usun yem 1crı 

tanzımı ı e e e edilecek fevait merkezleri müdürleri, onuncu ız ı r e U!l e ugramış ve aı- d'ldi-· b h b' . 
çoktur. Çünkü, sıhhi mahzurla- d 'ki · ıf "f · ı lesile dostlarına demiştir ki: etıı. 1t:i'kgılmve d~ usubis~a ır •

1
stah-erece ı ncı sın mu ettış er, . 6 0 a ıgı ve naena ey , 

Antrepo koçakçılılfını ihbar eden nn kaffesinin önü alınmış olur. birinci sınıf baş müdür muavin -. T:ılip ba°:~ -~~~e~ yoll~~ı._ kat'i bir şey söylenemiyeceği 
Kazmirci Kemal Beyin dükkllnı Her hangıi bir adli meselenin !eri, birinci sınıf kısım amirleri, ~edı kı, ~ eve. ol~su .gırer dırıs:ı bildiriliyordu. Mahkeme bu hu· 

tahkiki için bir ölünün defnedil on birinci derece birinci sınıf gıremez' Gar.ıpt:ir ki, bu ~aber susun Hayat sigorta kumpany;;.' 
tine İkinoi Ticaret mahkemesi- diği yerin müsbet olarak bilin- merkez müdürleri, ikinci sınıf den 24 saat sonra bu vak a ol- !arından tahkiki için ticaret mi·,ı 
nde ba.,lanm ştrr Şı'rket bu eş- mesi şayanı ehemmiyet bir "e- muştur • ~ 1 • ' " kısım amirleri, aynı'yat baş mu · düriyeti vasıtasile sigortacı !ar " 
Yan n K 1 B 't olmadı ydir. Hukuki noktai nazardan " 1 ema eye aı - hasibi, İstanbul, Ankara muha Mahkeme dün tam 35 şahidi şirketinden sorulmasına ve eh-·~ 
- 'dd' t kt d'r da ayni eh.cınrmyet varittir. d' ....,, gını 1 ıa e me e 1 • bere baş memurları ve telsiz ınledikten sonra Cemil o. id- li vukuf marifetilemüteveffanm 
ithalat kümrüg'"'ünde Mezarlıkların ıslahını en ev şefleri, İstanbul, Ankara dahili, diasmı dermiyanla fiil sabit ol- kazancının tesbitine karar ver· 1 

vel makamı emanette iken ben harid posta baş memurları, on madığrndan beraetini istedi. di. 
1 

bir kaçakçılık daha.. düşünmüş ve teşebbüs etmiş- ikinci derece ikinci sınıf mer- r 

Galata ithalat gümrüğünde tim._ ~ü~n mezarlıkların bila kez müdürleri mürakıp ve mu- G. Mllbadiller Ticaret odası 11 

yeJıi bir kaçakcılık vakası daha ~ef?kı oıns v~ ~ezhcp emanete· hasipler, avukatlar, ser seyyah 1 
meydana çıkarılmıştır. ıntı~a1 _etmesını, şehir dahilin- ıar, idarei meı\-e1iye tetkik ve Tevziat ve muvaza-

Bir gramofon müessesesi hesa dekılenn arsaya tııhvilile satıl- hesap memurlar': on üçüncü de Yeni teşkilatın 
hına gelen gramofon yayları- masr, ?ı;Iardaı: elde edilecek rece, üçüncü sınıf merkez mü- aya dahil olanlar esaslaı·ı nedir? 
nın beyannamesi komisyoncus.u ınenafı 1.~e yen~. m.~zarlıklar ih- dürleri bütün baş memurlar, le Gayri mübadillere yapılan Ticaret odası katıbi ur.ıumi. ~ 
tarafından adi yay olarak güm- dasını duşu~muştuk. O zam~n vazım birinci sınıf memuru ve te 'atrn mu d h"l 1 " 
rüg-e verilmiş. Gümrük idaresi paramızın fıkdanr, hu teşebbil- veznedarlar aynı"yat muhası'ple- 1 vzıd ~lvazd~lmya ~ bı o a!l si Vehbi Bey Odada yapılacak ı 

ara e teşını e 1 esı azı şı- bazı tadilat esaslar.n• iht a e- · 
beyannameyi tastik etmiş fa_ ri ve kablo fen memurları on kayetleri mucip olmaktadır. 
kat bir taraftan da şüphe üzeri- dördilncti derece dördi.incü ~mıf Malfun olduğu veçhile heyeti Ddeiinn 'dbir prolj~ _hadzırlaı:ı:ııştır. 
ne i"i tahkik ba lam k'l k .1 b . 1 ı are mec ısın e gorusu· 

~ e § ış. merkez müdürleri birinci sınıf ve -ı e aran e u tevzıatın ya - le b t d"Iat · . . 
~i~ayet dün yaylar sandık- ; memurların, levaz~. sevk, mü nız iadeye tabi emlak eshabınal n u a 

1 proJesıne naza- 1 

lar ıc;ı~?~.e afnba~dan. çı~a:rlır- . ze ve ikinci sınıf ambar memu. yapılması bildirilmiş, fakat tev rdanırılaOcdaakda rbaportörli.i~ler _kadı.- r 
k t b t d lm .... . k . .. ve unun yerme sın ı- 1 

en curum es ı e ı ış .. r. ru ve telsiz memurları on beş'n zıat omısyonunun muracaatı k 1 'k d'l k . B' '" 
Gum.. ru"k tarı'fe kanunu d ' 1 .. • 1. k'l t. t f as arı ame e ı ece tır. ılhas ~ 

f la ta 
. n

10
a
0 

cı· derece ı'kı"ncı' sınıf memurla- uzerıne ma ıye ve a e ı ara ın 
d d h .1 1 1 sa tetkikat bürosu ehemmiyetliji 

gramo on yay nnın nesı \ n on lt d d k an muavazaya a ı o an ara d'l . d'l 
t b"d' H lb k' d' \ , a ıncı erece o uzuncu d .1 1 t t d t' surette ta ı ve tevsı e ı ecek· J 

para resme a ı ır. a u ı a ı (' 6 f 1 din · d a teşmı o unmus u. a eye a t' B d'l' B 1 . ı k'l d 8 ku 1 mı memur ar, on ye cı ere b" l"k h b • d'd 1 ır. u ta ı at res av tıcaret 1 
yay~~ d 1 osun an ruş a ın- jr. ce hat ve tevzi baş memurlan dı kemi a 'deds. a . 1mın ~ar:\ 

1 e ~ odası teşkiHitma nazaran yapıl,,. 
ma a ır. - on sekizinci derece hat bakıcı- u arı ı ıası e vuı<u u an sı- mı t ., 
-F b- 1-1 d- -t d"li 1 .. •1 d k kayetleri üzerine mesele yeni şyır .. t d'l" 1 Od k'l' · ı ut o cu ar ave e ı yor an ve muvezzı er, on o uzun b' fi . . . B h en.ı a ı ata a teş ı atıı 

1 cu derece hat bakıcılar ve mü- t ır sal" hıı:ıya gınnh'bı~~1:· u l~~us iki kısma ayrılmaktadır. · 
İıtanbul futbol heyetinden: 
1 - 18 Nisan 930 Cuma günü 

Taksim stadyomunda yapılacak Vi
yana - İstanbul maçı hakemi İtalya 
Hakem Encümeni reisi Müsyü (Mau
ro) dur. 

2 - Yan hakemi İstanbul namına 
Kemal Halim Beydir. 

3 - Maç tam saat 16,30 dadır. 
4 - İsimleri aşağıda yazılı oyun

cular saat 15.30 da Galatasaray ku
lübünde isbatı vücut edeceklerdir. 

Beşiktaş tan: Hüsnü, Osman. 
lstanbulspordan: SeJahattin. 
Fenerbahçeden :Zeki, Aliiettin, Ce-

vat, Fikret, Muzaffer, Füruzan, Re
şat, Rıza. 

Galtasaraydan: Nihat, Burhan, Mi 
that, L. Mehmet, Rcbii Beyler. 

-o
Güreşçilere tamim 

asa a ıyet sa ı ı o:r zat, ıııze -, 
I vezzi namzetleri. şu beyanatta bulunmuştur: 1 - Umumi ve idari işler. 1 

O;ıeratör Emin Beg 
sün muvaffakiyetle neticele~ 
sine mani olmuştur. 

P. ve Telgraf 
Zamdan 

. 
sonra 

varidat artıyor 

Bütün türkiyede posta 
varidatı nekadardır? 

"- Komisyon, Maliye veka
letinden aldığı emir üzerine tev 
ziatı muavazaya dah!l olanlara 
teşmil etmiştir. Binaenaleyh ko 
misyonun salahiyetini tecavüz 
ettiği iddiasi varit olamaz. 

Heyeti vekile kararının şek
lini bilmiyorum. Maliye vekille 
tinin, tevziatm muavazaya da
hil olanlara da teşm:ı edilmesi 
hakkındaki emııinin bu karar 
çerçevesi haricinde olması müm 
kün değildir. Maamafih mesele 
heyeti idare içtimaında tetkik 
edilecek ve bu hususta bir ra
por hazırlanarak maliye veki\le 
tine takdim olunacaktır. 

2 - Tetkikat işleri. ~ 
Bu kısımlar şu şubeleri ihtı- ı 

va edecektir: Ticaret ve istihb:ı 
rat işleri, para, kredi, baı1ka ış
leri, Sanayi işleri, deni- ticareti 
işleri, hukuki mevzuat ver •iler 
ve resimler. Bu te~kilat yakın
da tatbik edilecektir. 

Veremliler te
davi edlliyor •• 

~ 

,,!•tanbul ve Viyana muhtelitleri Binda merkez! Avrupada az çok bir 
... ,ndaki ilk temsili müsabaka, ya- alaka uyandıran Türk futbolünün 

(~"taksim stadyomunda Sinyor kredisi, olimpiyat turnesinde sıfıra 
~n •uro) nun idaresi altında icra e- indirilmişti. Futboldaki eski vaziye-

f!tektir. Uzun zaman ecnebi bir timizi iade edebilmek için yarınki Güret federasyonundan: 
~ '1tııla temas etmiyen futbolcula- maç hakiki bir fırsattır. Multteliti- 1 - 11/4/930 Cuıruı ıününden 
ıı,"''• için, bu temsili müsabaka cid mizin her ferdi, bu düşünce etrafın- itibaren baılıyan gilreş müsabaka-

Makamı emaneti işgal etti
ğim zaman teşebbüs ettiğim iş
ler seleflerim tarafından takip 
olunmuş olsaidi, mezarlıklar 
da ıslah edilir ve her husu~a 
İstanbul gül, gülistan olurdu. · 
Her attığnn adım zaman geç
tikçe birer birer hakikat olmak
tadır. 

---·~---

Posta ve telgraf idaresinin 
ıslahı için bir ayiha yapılmış
tır. Bu layihada posta ve tel
graf iicretlerine bir miktar zam 
yapılmaktadır. Bu layiha kesbi 
kanuniyet ederek tatbik edildik 
ten sonra postanın varidatı arta 
cağı şüphesizdir. 

Romen talebe 
şehrimizde 

Verem dispanseri baş dokto- a 
ru· Mustafa Talat Bey, bu mües 
sesenin faaliyeti hakkında diin 1 

bir muharririınize şu izahatı 1 

vermiştir: 

"- Dispanserde şimdiye ka· 
dar veremlilerin radyoskopi mu 
ayeneleri yapılıyordu. Yeni te
sisatla radyografi de yapdma
~a başlanmıştır. 

~ ehemmiyeti haizdir. da canla başla çahşrrsa memnun o- larma 18/4/930 Cuma günü saat 
y lacağımız bir netice alınaklığımız tam 13.30 da devam edilecektir. 

lıı;~i~rın çıkarılacak İa~anbul muhte- kolaylaşır, hatta böyle bir netice al-
Ilı, şu şekılde olacagı hemen he- mamak için sebep kal 2 - Tartılmak mecburidir. Saat 

12.30 da tartı başlıyacaktır. Q tahakkuk etmiştir: maz. 
() 3 - Müeabakalann fazla devam 

hasebile 2 kilo (TOLERANS) ka
bul edilmiştir. 

lı Snıan. 
C Urhan, Mithat. 
ı "'at, Nihat Hüsnü. 

''t.~•hınet. Alil, Zeki, Muzaffer, Fik-

"i~u takım heyeti umumiyesi iti-
' "kuvvetli bir takımdır. Müdafa-ri.. "l 

. 
8 

'ıiı; fikrimizce, halı hazırda çıkara-

Şimdi bir de bazı ufak tefek tav
siyelerjmiz var: 

Kaleci: Gösteriş yapmak arzusu- 4 - Viyana ve İstanbul muhtelit-
na kat'iyen kapılmamak. Degajman- leri arasındaki futbol müsabakaları 
!ar esnasında nizamın müsaadesinden hasehile güreş müsabakalarına saat 
fazla yürümemek. 14.30 da nihayet verilecektir. 

Müdafiler: Bekletmeden uzun vu-
ruş. 

Muavinler: Muhacimlere ve bilhas 
sa açıklara hesaplı paslar. 

5 - Bu Cuma yalnız iaimleri a
şağıda yazılı olanlar arasında müsa
baka yapılacağından diğerlerinin tar
tılmasına lüzum yoktur. 

Vilayette 

Zirai işler 

Millhakatta zirai 
vaziyet çok iyidir 
Vilayet ziraat müdürü Tah

sin Bey, Silivri, Tekirdağı ve 
havalisine giderek zirai vaziye
ti tetkik emiştir. Buralarda 
mezruatın vaziyeti çok iyidir. 

--0--

Elde mevcut son istatistikh 1 f.,,.. 
re nazaran bütün Türkiyenin 
dahili posta varidatı 3,526,329• 
liradır. Harici: posta varidatı 
653,199 liradır. 

Harici ve dahili telgraf vari-' 1 

datı 2,858,754 lira tutmaktadır. : 

Hah resmi 

Dispanserde tedavi edilenleı 
den fakir olanlara meccanen İ
laç verilmektedir. Hilali Ah
mer de muhtaç veremlilere iki 
ay müddetle günde yüzer dir· 
hem et ve yıunurta vermekte
dir. Bu sene müesseseye müra
caat edenler: kanunusanide936 . 
Bunlardan yinnisi müsbet ve. 
remlidir. Şubatta 773 müracaat, 
15 şi sabit veremli: Mart 1189 
müracaat; bunlardan 22 si müs 

·t tc ~ırniz en kuvvetli bir müdafaa
.,j. ffücum hattına gelince, yegane 

4~t •şe ettiğimiz nokta bu hattın, bil 
ltl),st\ ~ t11ı:rkczden kafi derecede atıl
~ 01mıyacağıdır. Bunun içindir ki, 
ııı-,:.1 ki günkü spor sahifemizde fik

, ı.q1
1:,: 1 Yazarken sol iç mevkiine Ke

'~· l:"~rukinin konulmasını tav_siye 

Muhacimler: Seri, atak ve gayret
Ji oyun. 

Bütün takrma: İstanbul un, muhte 
!itinin muvaffakıyetini beklediğini µ
nutmamak. 

Beşiktaştan: Esat, Faruk, Beykoz 
dan: Ahmet İsmail, Ahmet Hüseyiq 
Sadri. Deniz Gedikli' den: Kemal. HB. 
bil., Saim, Ahmet, Fuat, Hamdi, Av 
ni, Hilsamettin. Harbiyc'den: Şefik, 
Necip, Münir. Kumkapıdan: Nuri. 
Kamil, Muzaffer, Ali Rıza, Lütfi, 
Hamit, Nuri İbrahim,. Ali Mehti, 
İsmail, Cafer, Yaşar, Ortaköy' den: 

Çekirge mücadelesi 
Tahsin Bey, bu taraflarda 

mevcut çekirge ile milcadele 
için laznn gelen tertibatla da 
meşgul olmuştur. 

Şark halısının, metre mura
bbaı ne olursa olsun, yüz· kilo
sundan üç lira vergi alınması 
hakkındaki gümrük ta~a
nunu tadilatı diin vilayete 'bil
dirilmiştir. 

Dün şehrimize gtlen Romen talebesi 
bet vereml;. 

1 
Dispansere gelen bütün has 

talara teşhis konarak ona göre L 

lazrm gelen tedaviye gecilmek 
tedir. Bundan maada veremi 
sabit olanlara sanatoryom ve 1 

hastanelere yatırılmak için ra-

0';j1ık. Girdiği her hangi bir maç
•to~un gayretile oynıyan Kemal 
ıd · en ağır bir hücum hattının 

'." : 'nını yarı yanya denecek de
"ı .. ~arttıran bir futboulcudur. Ma
• h'' futbol heyetine, daha doğru
, t.;l'ct reisine, Kemali pek az gör
~~":. Ve muhtelitte hiç tecrübe et-
'~ta •gı . için takıma almamasmdan 
~ .Yı bıraz da hak vermek l.izımdır 

llıb (."!• • 

S. G. 

Futbol ve Hakemlik 
İstanbul - Viyana maçlarını ida

re edecek olan İtalya Hakem En
dimeni reisi M. (G. Mauro), bu 
akşam saat 18.30 da Galatasaray 
konferans salonunda "} ı.ıto .. 
hakemlik" mevzuu etrafında mü· 
hiın bir konferans verecektir . .Sü
tün s orculara tavsi e ederiz. 

Haydar, İsmail, Hicabi. Askeri sa
nayiden: Nevzat, M. Şefik Beyler. 

Ayrıca 2. K. ordu dan Selman B. 
ile Bahriyeden Adnan B. arasında 
bir tecrübe müsabakası yaptırılması 
mukarrer olduğundan bu iki idmancı 
nın dahi vaktinde hazır bulunmaları 

--0--

Maliye müfettiıleri 
Maliye müfettişleri kongresi

ne iştirak edenlerden otuz altı 
müfettiş şehrimize gelmiştir. 

Bunalr Anadoluda muhte
lif mmtakalarda teftişe çıkacak 
.. ırdır. 

--0-

'favuldarın islahi 

Tavuk cinsinin ısalhı için 
kabul edilen Legorn cinsi ho
rozlardan iki yüz kadarı Fran
sadan getirilmişti. Baytar mü
düriyeti tarafından Ankaraya 
O'önn•ril~ktir . 

Paskalya tatilinden bilistifade şeb 
rimize gelen 7 kız ve 14 erkekten 
müteıekkil Romen Darülfünun tale
besi dün şehrimizi gezmişlerdir. Mi
safirler evve!S Darillfünu ziyaret e
derek Türk talebelerle tanışmışlar
drr. Kendilerine buketler verilmiş
tir. Yarın akııam Türkocağında bir 
müsamere verilecektir. Heyete Türk 
- Romen cemiyeti reisi meb'us M. 
Horya Pofeçesko ile ikinci reis M. 
Valerbo ve umumi ldtip M. Livado
ro <efakat etmektedir. 

por tanzim edilmektedir". 

Boğazlar komisyonu 

Boğazlar komisyonu dün 
haftalık ic;timaını aktetmi~tir. 
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100 Telsraf adrealı Milli"'9 J .. 
ıııl 

Tıol.fo" numanılıarıı 
lıtanlıul 3911, 3912, 3918 

ABONE ÜCRETLERi 

BUGÜNKÜ BAVA 

~ ..... 
' ' 

Dün haıaret en \O'< 21 en az 
derece ldl. Bugün rüzglr lodos 

•cfk, han açık olacaktır . 
~ 

.;·~ E.:yk~ 
Olacaklarrnışl 

• { I' 

· Doğrusu artık krskanmaya 

1 
• - .adım. Kadınların olabile

' e ,..eri şeyin dairesi gittikçe ge 
. < !J ıyor. Son telgraf haborlerl
, ı,; 1azaran hanımlar "müme
. ~ 1 ' ve "müdür'' de olabilecek 
·re: ı.iş. Fena değil. Yalnız aklı-

n.: şu geldi: Madem ki, hanım 
ş ı n her olacakları şeyler ayn 

' {' '4· tesbit ediliyor, bazı şeyler 

f
' ıfr -iır ki, olup olmıyacakla,rını 

,- , ~nmek faideli olur. Makinist 
• Y_ , tan, tenekeci, kalaycı, avcı, 
1- ' macı mahalle muhtarı, dül 

'I' . ~ kalf~sı, mektep kalfası, cer 
!'' , at cambazı, gümrük hama 

İ 
ıg1 ımacı, etfaiyeci olabilecek-
ı.n.• • ki ? . . mi, olamıyaca ar mı 

J l ' 
Kaçırmak 

.. ı 

i1; t\.rasıra lafı olur: Kız kaçır
V. ( diye bir hikaye var?ır.Ben 
t u o kadar zararlr görmem: 
1 

kü bundan başka aklını ka-
, . ,,r ı 

ı.~n, 
ı; ., 
'r ı;ı 

ak, fazla kaçırmak, ipin u
u kaçırmak, ağzından kaçır 
t elbette kız kaçınnaktan 
daha fena ve çok daha az 
ını temennidir. 

Başını kaldır! 
ı TI 

1 tl 
i ( 
;\ı tki gün evvel Hacr Bekirin 
f kanına gitmiştim. Bir yaşlı 

ıanım da lokum alıyordu . 
• il 
• :eti sarılırken sordu: 

1 ı ı - Ali Bey yok mu? 
':evap verdiler: 

, - Efendim, Bükreşe gitti, 

1
11 ün yarın gelecek. 
rl - Yaa! Vapurla mı gitti? 

Lautreamont hakkında şim
diye kadar - yanılmıyorsam -
M. Pierre - Quint'nin eseri a
yarında hiç bir şey yazılmamış 
tı. Hüviyeti meçhul, eseri her 
tiirlü faraziyata müsait olan bu 
adam, fransız edebiyatında me 
r'i olmiyan bir rol oynamıştır. 
Les Chants de Maldoror hak
kında bir fikir edinebilmek i
çin M. Pierre - Quint'nin kita
bı cidden tavsiyeye şayandır. 

* * * 

(2) Alexandra Davld • Neet , Mystiquts 

et Magiciens du Thibtt ; naşi ri: Pion. 

Paris. 

(3) Alma Söderjhelm,Marie Anto iıret te 

et Fersen natiri : Kra , Paris. 

(4) Naşiri: Nouvelle Revue Française 

PERŞEMBE 17 NİSAN 

·-

serleri. Bunlar kolay ve çabuk 
okunan,sarnimi insanlar tarafın 

1930 
d 

Müzayede ile satış 
Nisanın 18 inci Cuma günü sabah ' 

saat 1 O da Romanya hükumeti 
Seyrisefain şirketi İstanbul müdürü 
sabıkı M. Fole ye ait ve Nişantaj 
tramvay caddesinde 7 5 numaralı Ha· 
şim Bey apartmanının 4 numaralı da· 
iresinde bulunan gayet kıymettar 
ve müzeyyen eşyalar müzayede sure· 
tile satılacaktır. 

ı e - Hayır efendim tayyare ile 
~·, i, yine tayyare ile dönecek. 
0 Hanım bu cevabı alınca du
: ı. ; fa gülümseyen Hacı Beki
l;a fotografına dönerek dedi 
·< dan yazılmış olan ve sadelikleri 

başını (S) Bu üç eser Paris te Plon Kitapha- sayesinde Andre Maurois'larm 
hava- (1) L . Pierre - Quint, Lautriamont et nesi tarafından neşredilmitt i r. bizi uzaklaştırdığı fikir ve ha

Seyahat kitaplarını severmi 
siniz? Filhakika bunlar esas i -
tibarile edebi eserler değildir. 
Fakat Andre - Maurois'ya edip 
denildiğindenberi ebedi zevkle
rimizin tatminini "edebiyat" 
haricinde aramak bir nevi ihti~ 
yac oldu. Güzel bir seyahat yap 
mak, hayret verici insan nümu 
neleri görmek isterseniz Ma
dam Alexandra David - N eel'in 
Tibet'in mutaasavif ve sihir- Patis. 

~ - Hacı Bekir efendi 
14 iır da oğlunun nasıl 

:lığını gör! Dieu ; naşiri: L es Cs. b.iers du. Sud, Mar-

• FELEK 1 
silya . 

~Milliyet,,in '!.~ebi romanı: '11 

•'• ,. J· -. . . . , ' ' '·' . '• " •)ı· ,,,, ...... ' ~ .. ,_.ı '.,. __,,., .... ~. •,1\ •' ' • . ... .. . '' 

Albin - yal alemile barıştıran yazılar-
dır. REŞAT NURİ 

(6) Frans[zca metninin r .. • .~ i r i: 

Michel. Paris. 

- - Yukarlci avukatm kızı varı Ayşe okumak bilrnedikten son- Şimdi hususi işlerinde de Cev-Madamı ile görüşüyorlardı. Hale samimi dostları Cevdet 
ya, Eliza, işte o söyledi, bana ra ! det Beye rakip olan Ahmet Sa O da gülümsiyerek rica etti. Beyle Ahmet Sami arasındaki 
se.-ı bo garsonsun! dedi! Tosunun fikri bütün bu öğ- mi bilhassa (Hale) illin muhiti- Galip Beyle şöyle bir selam- vaziyeti nazarı dikkate alarak 

Bunu işitince Ferdanın kah- rendiklerini Ayşeye öğretmek- ne sokulmak için bir çok Çare- laşırlardı. Bu samimi davet kar bunbnla ahbaplığı ileri götür· 
kabası bir fırtına hali aldı. Son ti. tere baş vurmuş, nihayet bir ga- şısında Ahmet Sami daha fazla mek fikrinde değildi. Bu kara
ra delikanlının şaşkın şaşkıİı - Ayşe gözü açık kızdır, her nip tesadüfle onunla tanışmak ısrar etmedi. Yaklaştı, ancak o rını tatbik etmek için masa ba-

Bilrhan Cahil bakışları karşısında kendine şeyi çabuk kapari derdi. fırsatını bulmuştu. zaman Albino onların tanışıp şındıı. muhtelif noktalara dağı· 
, r geldi. Bu iltifatın sonu nereye Cevdet Bey adada, klüpte, Bir kaç akşam evvelki reza- tanışmadıklarını hatırladı. Ga- lan mükalemeye iştirak etmedi 

"osun buna, oembeyaz sağ-, Maamafih Tosun, gönlünde varacağını tahmin ederek deli- her akşam 'bir ııiyafet sofrasın· !etten sonra vaziyeti nazik nok- lip Beyle Haleye dönerek: Baçede dolaşanlar ,girip çıkan 
i 
1 

l dişlerini gösteren _bir tebes A:rşenin .hayali yaşadığı halde kanlıya na~t etti: . da zevkeder, eğlenirken_razıha tasından ka~_Yan Ahmet Sami :::- Ş~pheS>iz tamşıyorsunuz larla ~lakadar ?l.du. 
1le mukabele ederdı. gım geçtikçe kıvrak akıllı, cer- - Sen böyle lakırdıları din- nede ihtiyar muhasebecı Nuri derhal kendını kurtaracak ted- degıl mı madam! Albıno kendısı bu masaya da 
:vvela kılığı, kıyafeti, son- bezeli bir adam gibi açılıyor, ye leme Tosun, dersine çalış, iti- Bey defterlerini düzeltir, vergi, birlere baş vurmağa başlamış- Burada Galip Bey i.çin Ah- ve_tl~ iken bilmiyerek Ahmet Sa 

., Jturup kalkması, yiyip içme tişiyordu. ne bak, lstanbulda çetit çoeit sigorta işlerine bakar, hanın ki- tı .. Şimdi klübe hariçten hiç met Samiyi Haleye tanıtmak- m1yı çağırışındaki gafı anladı. 
' 1 leğişen Tosun köyden getir Handaki diğer yazıhanelerde insanlar vardır. Tanımadığın ralarını toplar. Müddeti biten misafir getirmiyor, kendisi de tan başka çare kalmamıştı. Ah- Fakat onun bu müşkül vaziye· 
ı i esyası arasında yalnız Ay- çalışan bazı Yahudi kızları O- adamlarla düşüp kalkma .. Son mukaveleleri hazırlar. Ferda ağır başlı insanlar, yaşlı kadın- met Sami otururken kalktı: tini takdir edip bir vesile ile kal 

i.n Çevresini saklıyordu. nun al al yanaklarına, gürbüz ra başına bin türlü beli gelir. Hanım da mektupları açar te- !arla görüşüyordu. O akşamki Galip Beyin Haleye dönüp: kıp gitmesi lazım gelen Ahmet 

1; ilanda ~derisi . k~~duralarını, boyuna, koyu ~i~~h gö~l~rine .ve o!la erkekçe nasihat etme l~f~nla meşgul olur,Tosuıia' der çirkin vak'ayı unutturma~ i~in .- Ahm~t Sa;ı!~ ~ey~.f~~di! S~ide. o takdir yoktu~ 
1 

• 1 kuşagını, çızgilı, baştan a- bakıp bakıp gogus geçınyor, ğı Nun Beye havale ederek ken sını verir. Kocasından .gelen hatta yalnız başına rakı bıle ıç- Dıye takdım ettıgıını gorunce Şımdı manasız, havaı mcvzu-1r 1 düğmeli mintanı topuk~a- bazıları dayanamayıp: disi .der~ine devam ettL. Ferda mektupları bir kııç kere okur. miyordu. hürmetle eğildi. lar üzerinde konuşuxo:lardı. 
ı' a kadar giden kaput bezın- - Tosun, sen bo garsonsun! malcine ıle mektup yazarken Akşam Kalamışta tuttukları Bir akşam köşkünde yemeği- Hale elini uzatmadı, soğuklu Tam bu sırada klubun salon 
. >1 ı donuna varıncıya kadar diyorlardı. bazan sokulur, onun tuşları iize köşküne giderdi. Kalamrşla Fe ni yemiş klübe gelmişti. İyi ta- ğu belli olacak bir tebessüm ita kapısından Cevdet Beyle Nus· '. 

" ısini atmıştı. O bir iki defa işittiği bu ec- rinde görünmez ve ölçülmez bir neryolu arasındaki. ağaçlığa gö nıdığı bir Musevi ailesi bahçe- ve ederek başile selamladı. ret Bey bahçeye çıktılar. 
} .Muhasebeci Nuri Bey onun nebi kelimeyi bir sabah dersten süratle fık:ırdıyan parmaklarına mü1en bu büyük köşktıe genç de, heykelin Önünde masada, O masayı ilk defa Hale ile ~evdet Bey bir hamlede Hii .. 

: . çeki düzenle yola girişini evvel Ferdaya sorduğu zaman hayretle bakar, bakar sonra iş kad~ mUhendis Alaeddin an- Galip Bey ve Hale ile oturmuş Galip Bey gelip işgal etmişler- leyı ve etrafındakileri gördü ve 
.. f •dükçe: genç kadın bir kaç kere yerin· bitince i neslle beraber oturuyordu. lar dedikodu ediyorlardı. · di. Albino ile madamı sonradan birdenbire durdu. Gözlerine ina 

1J - Oğlan çulu değiştirdikçe den zıp~adı, k~hka~alar attı son - Ş~~alcineli mektupları ba . Yazın bu. yeknesak günleri Al?~o ismindeki.bu Musevi iltihak et_mişlerdi. namıyacağı geliyordu. ~alenin 
rk~yo~m. B~rada, __ G~lata- ı:a onu ıskandıl e~ı: . ., . na da ~gretsen de Ayşeye yaz- lıitanbulda ış hayatı yarı yarı· zeng_ım Ahm~t Samı Bey geçer Bu vazıy.et karş_ısında onların masasın.da.Ahmet Samı.·: '!3J 
. gobegınde hır de gonul de- - Sana bunu kım ogrettı To sam! dıye yalvarır. ya durmuşken adada zengıın ve ken ışaret ettı: derhal veyahut ~ıraz sonra ma pek garıptır. Yahut kendıs111' 
tirirse vaydır (Zigana) da sun? O zaman Ferda: kibar Ueminde bazı fevkalade - Buyurun Sami Bey, yeri- sayı terketmeleri gayet çirkin öyle geliyordu. 
şe kızın hali! divordu. O bütün saffeti ile ifşa etti· - Seın yazmışsın ne fayda, har-ektotler baflam•ştr miı: var. hir harP.kP.t olacaktr {Bitmedi) 

• 'ı;; .•• 
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Askeri bahlsler •• 

Zavallı kumandanlar! 
On milyon dolar gidiyor! 

ilim ve 111Üstakbel harpler kar.~ı
sında kuınandaı1ların vaziyeti 

l:'rı yt·nl ııe motl>rlü sil; h a •la mllcehhe:ı bir topçu 
lrıl'a•ının r. • :ııı .. 

Ru.,,llda aalıerl alıadeotl
de lradınlar 

Buda başka tOrlU 
bir tayyare r •• 

Cihan harbi, bir kere daha edilmiyo"i-. Biııicik kat't tecriibe 
~<isterdi, ki harp veya askerlik sahası olan h111pten sonra meh
.Yaziye gibi yahut hikmet ve maemken bir tecrübe vaaıtaıı o 

,,ıtıya gibi müsbet bir ilim de- lacak olan manevralar i9in hü
•ldir. Onun büfrn kaidelerine, kumetlerin keseleri zengin za
rensiplt':·iııe, nazariyelerine at manlarında bile açılmak isten-

1Cdilen kıymetleı·, pek çok defa mezken cihan harbinden sonra 

Amerika bahriyea tam on' Bu geminin adı "Louisvillıe,, ınşaatı henüz ikmal: odi~ı~r .. ğ~r tarafta: ~ ıı~.~.a~.ı bitmi. 
milyon dolar sarfederek yeni dlr. Amerika bu kabil beş kru- Bu resim de gemı denaze ındı bır harp gemısı goruluyor. 
bir luuvuör daha yaptırıyor. vazör yaptıracaktır. Geminin rildikten sonra alIIlllllftir. Di- ı 

. r, bir muharebe meydanında ki gibi iktısadi buhran devrele
-niip gitmiıılerdir. Hatta, tec- rinde hangi hükQmet tarlaları 

l'iibe sahası, bize yıllarca tahsil ve mezruatı çiğnll'•mek i~n ve 
.rle öğrendiğimiz, benimsedi- nakliye vasıtalarını yıpratmak 
,11lliz nazariyelerin, formülle- için bolca para ayırabilir? 
n hepsinin yanlış olduğunu, Görültiyor, ki zavallı kuman
akikatin ise bu kadar emekler danlar ne kadar mühim ve tec
e ve fedakarlıklarla talim ve rübe edilmemiş bir ilim ile en 
eşredilm.işlerin aksisi olduğu- ağır mes'uliyetleri yüklenmek 
u göstermiştir. zarureti karşısında kalan bet-
Bunun beb. Ç" k'' bahtlardır! Onların yegane te-

se ı var. un u ta- ll' l · k di k 1 k iye d d ' - . . bu h se ı en, en arşı. arma çı ıp 
a ını ver ıgımız arp t d'' - .. k lan d" ta 'd · . a oguteee o uf111an n-

1 elen, sılih deni~ ~~sıta: run da kendileri gibi karanlıkta 
ın oyuncağıdır. Denılebılır, kı .. .. k üzün' d h ta · ı· . . • . . . yurume y en a ış 1ye-
~ yenı sı lah, yenı bir ~abıy_e ceklerini düşünmekten ibaret 
guruyor. Fakat bu yem tabı- kalmaktadır. 

t:yi bulmak için sulh zamanı- C1N OCLU 
ne poligonları, ne kıt'alı ve 

'tasız tatbikatları ve ne de pek 
der olarak müracaat edilebi-

Bu reırimde gördüğünüıı taf· 
yaı-. Amerikada yapılmıı tek 
satıhlı bir tayyaredir. 

Bu tayyarenıin şeklindeki de

ğişiklik derhal göze çarpıyor. 

ek olan manevraları yardan 
eıni yor !ar. Dünyanın en büyük hangarı 
~ 'lil.eseliı., makineli tüfenkler 

ha cihan harbinden evvel i
~t edilmiş, (Rus-Japon) har
~de ve Balkan harbinde de 
b:1lanılmışlardı. Fakat bütün 

Bir Fransız müstemlekesinde 
ilk tayyare 

Bu resim Hindistanm Fran- nm ehalisi şimdiye kadar hiç tayyarecisi karaya inmiş ve yer 

1 Donanmayı dllşma1t1 
dan salllamah 

esreleri 

İngiliz donanmasının geçen'\i 
lerde Akdenizde yaptığı manev 
ralarda deniz muharebeleri için· 
pek şayanı dikkat olan bir şey 
göze çarpnuıtır. İngiliz muhar
ripleri bütün denizi simsiyah 
dumanla kaplıyarak istikbalde 
bir muharebe olursa donanma
yı düşı.nımdan saklamak çare
leri tatbik edilmiştir. 

. tecrübelere rağmen dahi bu 
~feklere karşı sık avcı hatlari-

1 
11e yanaşık nizamında ilerle

~ek yani harpten evvelki tabi
tyj kullanmak mümkün ola
~:Yacağını ,anlamak için .. Bel~i
lt ile ı;.nalı Fransada yuz bın

l'ce A lnı<ı »l , Karpatlarda ve 

sulara ait olan kısmında olan tayyare gömı~mişk~dir. Geçen liler kendisini hayretle karşıla- Amerikada bombar
Pondichery de alınmıştır. Bura !erde oraya gıden bır Fransız mışlardır. 

l'ı·:ı:u. ovdlarında milyonlar
' l<lı , ın, Kafkasyada ve Kutül 
~tna.-c:de bir çok binler Tür
ı. n kanını akıtmaktan sakını
~adı. gerek (Fon Şilifin) in 
d. ebeleri ve (Savua) ve (Se
~) takdirkarları v.e gerekse 
·"11.nzlan olan Fransız ve İn
~iı mektepleri de ayni hatayı 

Amerikalıların yeni bir 
tahtelbahiri 

, 

itip eylediler. 

* * * Bu cesim bina, muazzam ka- niz. Bu hangar 3 kilometro mü-
bili sevk balonlar için dünyada rabbadan fazla bir sahayı ört-

1 ~i.ındi Ciha? harbi geldi ~e~- mevcut olan hangarların en bü mektedir. • 
Cıhan harbınden ~~elkı. sı- yüg" üdür. Amerikanın Ahio şeh 

b h d t Hangarın cesameti,hakkmda ~il ~e ~ arp ıçın e .~ca rinde Akron'dadır. 
!tıi enlerı~ mukeQU11el tecı:ube- Hangarın mesahası sekiz ac- daha iyi bir fikir edinmek içiı• 
~ne sahıp bulunuyo~. Fa- re (akr) imiş. Bir acre 4046 etrafmdaki binaların ne kadar Amerika donanmaaına yeni 
lıj t Çok yazık, ki iıtikbalın har- metro mürabbaı olduğuna gÖ- küçük kaldığına bakmak kifa- tarzda bir tahtelbahir iltihak et 
ti~t ayni silahlarla gire~k de- re artık neticeyi siz hesap edi- yet ediyor. mişti.r. Geçenlerde denize indi-

rilen bu gemi Amerikanın ma- büyüğü olduğu söylenmekte
li k olduğu tahtelbahirlerin en dir. 

~~~kç~~~~k~d~-------------------------------------------------1-
ttit Yeni toplar, zırhlı siliı.hlar, A . k d k 1 d aske rl •. k merakı "· ·~~~1 etmiş hava silahlan. merı a a genç iZ ar arasın a 

iİ ~iralay Fuller diyor, ki: 
tıı 1r. kimyaker iliı.çlarını, bir 
~.•kıneci kendi aletlerini nasıl, 
~tetkik eder ve tecrübe eyle~

asker de harbi öylece tetkık 
e tecrübe eylemelidir. Tecrü
l edilmedik küçük bir nokta 

ltıa,e bırakmamalıdır." Öyle am
lq kudreti, kuvveti, kullanış 

r~, her r; ün değişmekte olan 
~ e •i nasıl tecrübe edebiliriz 

fl:ıa göre ele hesabımı~" yü
tcbiı· . , 

ınz . 

lii~usus askerlik ilminin tec 
io.""tııi k 1 r · 

Amerilcada dariiifüııuıı hanım ruz. keklerden aşagı kalma~ isteme l".arfında m~ktepte ı:ilib tallın-
! rı rasında askerli - e merak Bu kızı ar silah kullanmakta dikleri için muayyen saatler lcc\ yapıyorlar. 

·, D11ı 9nltiti rnn•l 111/,vnr 

dıman tayyareleri 

Bu tayyareler havada ag 
topçu kuvveti diye tav&if edili 
yor. Bunlar Amerika hava kuv 
vetlerine mensuptur. Bu tayya
reler attıkları bombalar ve faa
liyet sahalarının genişligi iti
barile pek mühim bir rol oyn:ı
mak:tadır. 

Amerikada yapılan aqn ma 
nevralarda bu tayyarelerin tec
rübeleri yapılmıı, büyük bir mu 
vaffakıyet kazanmışlardır. 

----------------~._.. .... _ . ._ 

Dantin 
En son amer:kan 
usulüne tevflkıın 

istihzar edllm'': Dit 
macununu Bir de
fa lecrı.ba ediniz. 

RR YiRIHDl.DNU"""'""' 



~ • 1 

'\", ~.:i Ekonomi 

. ı 'a urcu ar arasında 
" 

·,:! :~., kal>e ti ııı eıı etın<' k içi 11 hazır] a-

) 
1
: ııa n pro.ie diiıı tatbik f'<lildi 

1 

V,pu• ı'a. ~a nda rekabe 
ıet'l1 >< ici11 y. pxlan proıe 
· i"' tr ek iızr te ekkül e
omıs• 0n c Un ılk içtiıraını 

.ır Dunk•ı ıc icnaa ba
cca rlar da iştirak etmiştir. 

<"omisv nav.ı.ın1 ar üzerin 

gi..ınrük idaresi ara·mda hadis 
oian iiç ihtilil.fı tetkik euniştir. 

--o-
Nafi yağmurlar 

ND.,LIYET PERŞEMBE 17 

Haydar Rlfat 13. 
( Birinci sahifeden mabat ) 
Buna imkan yoktur. 
Üçlinclisünc gelince: Hukuktan 

aliyyülala mezun, çok nazik bir genç 
refakatimde çalışıyordu. Şimdi bir i
darede muhakemat müdürüdür. 

1 

"Milliyet" in 
123456789 

BugnnkU yeni 
bilmecemiz 

SOLDAN SACA: 

1_930 

eğlenceleri 

Dünkü bihııec~mlzin 
halledilmi~ şekli 

YUKARDAN AŞAGI: 

6 

• 
INEMALA 

Önümüzdeki 21 Nisan çarşamba giln'ımler itil aren 

E L H A M R A Sineması 
RlŞAR BARTELMES ve HE'lTl KOMP:iO\ ht1·nı hnk -'V 

çok feci bir dramını mus,ıv • 

MAHPUSUN ŞARI<ISI 
.Sl.:SLI, SÖZL( 

KONUŞUYORl,AR ve 
H ŞARKILI fıı ınlnu 
TAGA, "NI EDl \'Ol:lLı\R. 

, SJ. E~SINDA ~ster~ekıc 
ELiNiZDEN ÖPERi '· ıyi tki at -ı;apmı'? ve projenin 

i İ, tını tetkik etmiştir. 

Anadoluya son yağan yağ
murıann ı ı neticeleri göriıl
mü tür. Kışın kar yagmadığı i
çin mezruat bir az müteessir ol 
muştur. Son yağmurlar karın 
faidelerini temin etmiştir. Şim 
ti çiftci mayıs yağmurlarını be
kliyor. Eğer mayısta da bol 
yağmurlar yağarsa daha çok 
mahsul elde edilecektir. 

Bu genç iki üç yüz liralık bir se
nedi namıma alıyor. Dava ediyor, 
bir türlü tahsil edemiyor. Günün lıi
rinde iflas ettiriyor. Ertesi gün sin
dik tayin olunan avukat Hikmet Sü
leyman, ve Yusuf Kenan If. ler jüj 
komiser Cemil Ef. refakatinde ya
zıhaneme gelerek davac: genci arı
yorlar. Ona böyle bir iş yaptığından 
dolayı teessurleriıni soylliyorum. Ve. 
sjndi1 lere ma raflarına mah.s'.llıen ce
bimden bir ş y vermıyo um, Bütün, 
t u cemaat orada kcn ~ hrimiz lngi-' 
Ez tvukatları dan Metr Rişa bomba 
gibi yazıhaneye düşüyor Müfli
sin vekili olduğunu, bir Türk 
avukatına ve-k-:ilet veremediğinden ve 
· ara da gelmediğinden bu kaza oldu
ğunu, bunun kendisi için bir betbaht 
!ık teşkil ettiğini yanayakıla anla
tarak mutlak bir çar istiyor. Sızlanı-

1: Vermek (3). 1: Nota (2). Avuç (3). SONOR VE ŞARl{ILI Film! dün akş m ~e; kesi eııııı c 
2: Beyaz (2). Neşelı (3). Nida (2 2: Dert (5). ve büyük muvaffakıyetler k&r.ann ştır 

''' i{{omisyon pazara bir daha 
: ",o.İna edecektir. 

3: Kasabın sattığı (2). Nida (2). 3: Tim (5). Sevimli arılsı HARRİ LiTKE ile birlikte ELt\lZDEN Ol EHl\J 
4: Adetler (4). Azı çok zarar ve- 4 ' Görülecek §ey (Z). Köpeğin MADAM şarkmnı ı kuınak için OPERA ya gid ·~fere refakat dtr vıi 

·lj ~J:•)!ret Od=da gümrük 

düşmanı (4). \" k ~ı r t .. ren (4). S: Çiftin aksi (3 ). Aleyhte bulun- a ıi.nizi e0 ence ı geç rırnniz. 

/.l ı:;' ekisper heyeti 

5: Bir (3). Cilt (3). mak (3). I l!Aveıen : SESLi SUZLL' .\IETROTO:\ l lA \"ADIS!.1..:HI 1 
6: Yanık (4). ikinci derecede (4) 6: Zaman ( 2) Bir mutfak aleti 4 11!1!1 • ~· 

yor. • • .. ::-::--ı:: : 1 : : rr~..::-r~ : ı.:::;::::;.~--~~~~~·~::~ ~::-~:::'".:::.,..~ .. ,. 
Bana vekalet vermesini, bil1i ücret 7: Kabir (5). 7: A_skerin su kalıı (6). ~ H o L ı v u D R E v u·· s u·· !' Ticaret borsasına son gelen · 'f d (4) 8 B ı t (5) t işe bakılı iflasın menedileceğini 8: Derdı §ı ayap e en . : ınayı u an · 

""· ricaret Odasında teşkil edi- haberlerden bu sene afyon mah söylüyorum. Bu suretle Vekalet _alıp 9: lıaret (3). 9: Nida (2). Birdenbire (3). fılmınin gormekte olduğu azlm muvaflakiıeıe binaen btı ! 

• ı ~ Ie~~:~1::işe~;e~~~c~~~ ~~~~nün de çok olacağı anlaşılı ~~it:~ı::~~:;"ta.~:~~~/~~~=t~=:ı~~~ ;::;::;;:"'e"""l."'r"""M""''a"'"y""'l"S'";t·a ...... 8 .... ;.l"}"'I ... Y ..... O .... r ..... ;;;; li M E L E 1\ şah~serl b~ huı• ~ahıA s ı :->~) A 

J "' • • ten bunlar tetkık edılmı; ve hıç ad-~ ':5' 1 irat olunmalı.tadır. 
~ 

1 

·ı dedilmiştir. Şimdi esasa gelelim: ~ ~ L o VA K j L 1 ~AL'R1 l 11'##11~,=·==== ·~ " 3' ıı Si ITtt:=n-ı- .. • • •: Kambio Borsası 16141980 Ben ?ğrendim ki. Mahmut Esa~ B. z M ft T J 1 p . :: ·ı ı: : •: :: :: =.= ıı ı: :ı ı: ı ı: :ı ıı :: .'' :: :=##':ır~ · 
j, '.'.'; ı·nKRAZLAR TAHYil AT kendı aleyhıne bilmukabele açtıgım .8 D•lnyanın en me4hur LiRiK tenoru 

~~ı ruı dohlli 1 ~ 00 •-.dolu } ı. TT. ! 8
2
.00 davalan masuniyeti teşriiye siperi S h f 1 L k al her nevi Berlin bilyttk operasından . "" • 3HO d f d b 1 ler türlü ıhhi tesisatı, er sını ote ve o anı uı, 

\ 
ınu mu. ahhldc 14. 00 D. Y. ~ t • arkasına atmak üzre mü a aa e u- ,....,-..,-..,-.,.....,,r-...r-.. 

~ 1 uly•li dcmlryolu 6 lif Ttlod ıırk:~ . 2!:~~.51 lunacaktır. Bu halde silahlar müsavi Eğlencelerlyle (l) Mayısla açılıyor. n ı· ~ H A R o T A u B E 8 
11 ~ SE'.ETl.u.R , 2~.51 değildir Zemin fazla söze müsaade •••••••1111!••••111! !l••••••••••••&I 

, ' " '· Elektrik ıırkeli ı6 75 etmez. Mahmut Esat B. dürüst ola- ~ . 1 TAV 1LZADE \ APURLARI 
1 - ı.-.ı nkuı ıı 30 Rıbum şirketi rak umum müvacehesinde benimle ve BJPl'se aı·n 1 J-I. Pao:a limanı ~lrkett ı . • '-ı: !olu demir yol• 17 00 benim yüzümden az çok rahatsız o - Ayvılılc Ekspres! 

· l 1 ., 1V•Y ı. 69 00 an efkarı umumiye ile bir hesap gör-
(.L' < ı S. şirketi 17,00 ~EKLl.K meğe kendinde kuvvet ve cesaret bu 
· ; . ıtrketl 84 00 luyorsa meb'usluktan çekilecek ve 
·.,'_ • •'Ottin A. ı. ıo 78 Londra rn33 ~s.oo 1'e1,orlı o.4~ ıo. O karşıma benim gibi ııade bir fert o-

. I~ :( llımen I· 26.00 paris ıt 00 00 Atioa ~o "0.00 !arak çıkacaktır. O istediği kadara-

Merkez Acenıası; Galaıa köpril 
bcasında, Beyoğlu 2362 Şube 
aencesı: Mıhmudlye Haru ahında 
lsıanbul 740 l . ·.eıırrncn 1 4 ıo C'locrrc 1< ~2 lS Roma 08 9800 vukat toplasın, .Müsaade edeceğim. 

'tlt . ,ı -ımenıo I· llO l>O Bütreı 79 20.00 Amcmrdım Ol 17.00 Ben hiç bir dostu rahatsız etmiyece: Mu~aoıa ~ustası 
', · 1 •don ı- liS 00 ki k f k rt • · ı 4 u Brilk•el ~ 37,00 Solya t4 PU 00 ğim. O ha r çı arsa ır a e ':"' 

··' ·· Y ı Ecu 1· 15 93 glin kendisini mevkiine iade edebllır. 
: ,ıı; ~fi JY!IY• ıı 25 Berlıo ı 9r.oo pra~ Ben bu !Uzuma kaniim. Kendisi ne Cuma, Pazar, Slıı, Çar· 

ı Fn 1 buyurur?., şamba günleri idare rıhumın· 
( ' 1 

B• k Bu fikrim, hasmane bir müllUıa- dan 9 da kalkar. ı' ş: ır aş macerası hazadan mümbais olmayıp ayni dere ·----------....,.-
. ,1z ,ı cede kendisinin de, Türk adliyesi- ANT AL YA t 

f
• '[I · Birinci sahifeden mahat nin de lehinedir. Çünkli kendisi da- pos ası 

l· .' -· · · l 1 ha iki ay evvel lstanbulda tevhiden (Anafarta)vapuru 20 Nisan 
' ' yl il vukubulan darp ve suı mu bır mu~e e yapı amaz. .. görülen yirmi kadar davayı Buroaya pazar l Oda Galatı nbtımındın. 

\, ! , leden dolayı hmir polis Kız ısterse mahkemey~ ~u- naklettirmiş ve sebep olarak bu da-
•' f f !ürü Ömer Bey hakkında ta racaatla evlenmek teşebbusun- valarda müddei mevkiinde polis mü· hareketle lzmlr Küllillc Bodrum 
1 ı ı ~ ıtı kanuniye icrasını talep de bulunabilir. Y.oksa iade mu- dilril ve Şehremini gibi şehrin en Rados Fethiye Finike Antalyaya 

,>• "İın " amelesinin kanunda yeri yok- büyük maka~ları ~ulunmak i~b~ri- gidecek ve dönllşte mezlct\r 
ı~, 'ğ • tur. Yalnız usulü dairesinde ni- le mah~emenın :esır. altında huJ:üm .ı ı~\ iddei umuıniliğin tetki- . . i vermesı !htımalı mutalea kılındıgını iskelelerle birlikte Dalyan. Mar-

kat şanlanın.ış ıs~ ve kız kendıs ne ileri sürmüştür,. Gfiya lehlerine maris, Sakız, Çanıkk•le, Gell-
~ ı 1 

gelmez ıse nışan bozulmuş ola bu kadar istihsal edilmiş olan alAka-
1 'l 'v'lilddei umumilik meseleyi caaından tazminat talebine hak darların Bursa seyehatlerinde duydu boluya uğra.yarak gelecektir. 

fıl ik edecek, takibatı müstel- kı ~ardır" ğu şükran hislerini derecesini ken· 
bi Udah 1 Ceb·r ile .. · · -· ·· M dilerinden minnetle dinliyebilir. Hal 1 .ı r m a e ve ı Soylendıgıne gore: u.am- böyle iken şimdi Adliye Vekili benim 

~ ıy ran hannnm Muammer Be mer Bey, kızın pedenne milra- aleyhime dava açmııtır. Bunu ls
it n ayırtıldığı sabit olursa ta- caat suretile son bir teşebbüste tanbulda pek ala açabilirdi. Bu dava-
' ıt yapılacaktır. bulunmak niyetindedir. nın İstanbulda aleyhime müstantık 

.. ,ır Müddei umumiliğe göre, yir , • Nazım Beye açtırılmış olan dava _da 
'\i·l vaşmda olan bir kız istediği Ömer B. ın hır mektubu görülmekte olduğundan usuıu~ ~ ı~-

ı b' ğ" · · b h İstanbula hususi işlerimi ci maddesince bunların tevhıdı hır . 
ı·ı · evlene ılece ı ıçın u usus . 

1 ı I b" ı k görmek üzre mezunen geldim. zaru
1
ret idbı. 1 .. .. · .. da geçen ı ı.1 esmen ır mname e yapara li . atan u uçuncu ceza 

1ı 1 ı · sevdiğinden ayırmak im- G~etelerde. buraya ge. şıme at Carşamba günü lütfen gece yedi bu
' r J yoktur. Ömer Beyin müda fedılen neşnyatın tekzıp ve tas Çuğa kadar ve ertesi .·abalı ta saat 9 
1 .si hususi ve şahsi mahiyet- hihini rica ederim. da ba9lıyarak bire kadar bilMastla 

1 
/t ıddedilmekte ve İstanbul za giyabımda müdaf~a dinle~ı v~ _üç ay 
ıı· f hapsiıne ve saire ıle gayrı kabılı tec~ 

I ·•' sının böyle bir meseleye K d bf J f X.f olmak üzre karar vererek bu bahaı 
ı' 1 lahalesi mevzuu bahsolamı- a 1 n r ~ kapamak zahmetini ihtiyar buyurmuı 
. • :

11 ;ı.ğı beyan edilmektedir. tur. Şimdi vaziyet ıudur: 
l • ı; ~sim merkezi de hadiseden Birinci 'ahifedcn mabat ı - Benim kendisine yazdığım 

ı ' · "- b · · r yüzlerce mektuptan muhibbane, te§-
': · mı malwuat ey an etmıştır. Sultanahmette toplandık. Tak- vikkarane olan ve adedi dörde baliğ 
'\ · i Maamafih, zabıtanın gayri sime giderek çelengimizi koy- olmıyacak buluııart ~;ktupları n.eı
ı · ılı uni bir muamele yaptığı id- duk. Zaten bizim de yapacağı- rettirmek, diğerlennı açık talebıme 

. 
1 

· r edildiği için bu cihet tahkik mız şey . bundan ibaretti,. Mi rağmen sükOt ile geçiştirmek, 
e mektedı"r. k d b l d ğ 2 - Adliyenin harimine ait ve el ting te 40-50 a ın u un u u h ı ·· ·· ıa 1 ·· kr H d • ? uzatılması be heme a curıım o n 

.1 ı: u an . ne emış.. • hiç te doğru değildir. Pek ala bazı evrakın ellere dütmesine göz 
·ı cı Şükran hanım validesinin is bir iki ";bin kişi vardı·. Fakat kapamak sorgu suali açtırmamak, 
ı ~ l' üzerine İzmire gitmeğe mu kalabalık inkisama uğradığı i- 3 - Kendisi davasrnı benim da-

·' •kat tm"ş fakat se ·us·n rin görünmüyordu. Hanımla vam ile birleıtirmek yolunu tutmak, 
j.• ' e ı • vgı 1 

- " 4 _ Efkarı umumiyeyi gazete pa-

lzınir slr' at postası 
(GÜLCEMAL ) vapuru 18 

Nisan cuma 14,SO da Galaıa 
rıhumındın hareketle Cumar· 
tesi saba\u lzınlre gidecek ve 
Pazar 14,SOda lzmlrden hare-

kede Pazartesi sabahı gelecektir 
V ıpurdı milke mm el bir 

orkestra ve cazbant mevcuttur. 

Trabzon ikinci postası 
[Cumhuriyet) vapuru 17 

nisan perşembe ıqamı Galata 
rıhtımından hareketle Zonıı;ulda 

lnebolu Sinop Samsun Ünye 
Fatsa, Ordu, Gireson, Trabzon 
Rizeye gidecek ve Of, 'fra· 
bzon, Polathane, Glreson, 
Ordu, Fatsa. Samsun, lne
boluya uıtnvarak gelecektir. 

mnİ)1et sandığı 
miidürliiğünden ·~. ayrılırken: "ölürüm de seni rm bir kısmı Sultanahmette bir tırtılarlle boğmağa çalışmak. 

1 ·~ tetmem !" demiştir. kısmı da Taksimde idi. Halbuki "'Hakikat ayağa kalkml§ Rahe! Hanımın 279 ikraz 
ıJ ammer B. pek müteessir '' Biz ayni günde Ankarada da ve yola çıkmı§tır. Hiç bir mania o- numaralı deyn senedi mucibince 

Hükumet makaınatına tel- bir'miting yapılmasını arzu et- nun yolunu keıemiyecektir.,,. Emniyec sandığından istikraz 
,• flar çekerek gönül mülteeisi miştik,. Lakin ayni gün için ha ~ Hukukşinaslar eyledigl meblağ mukabllinde 

f · ugunu söyliyen Muammer zırlanamadıklarına dair bir mek ne diyor? . sandık namına ım·rhun bulu-
• , 1 talanmıştır. İntihar etmek tup gönderdiler.,,. Haydar Rifat Beyin adliye veki- nan Kasımpa~ıda Bedrettin ma-

. , üzerinde ııüblime bulundur Latife Bekir H. ın beyana- li Mahmut &at B. aleyhine hakan:t 
· Ef d hallesinde Yaşmak sıyıran so-:;ı· :u akr~ba~ı tarafından görü- tınıyan odadan dinliyen za- davası açması hukukşinaslar arasın a 

·: ,ı ~tıer ıhtımale karşı naza.ret yiş Suat H. tam bu sxrada sa- bazı milnakagaları mucip olmaktadır. kağında eski 24 ve yeni 42, 
"k b" b" Bir kısım avukatlar açılan davanın 44 numaralı ve seksen ar'1D ı ' alınmıştır. lana girerek büyiı ır asa ıy~t mütekabil ve mUrtebıt olmaıı itiba-

M ·· d" 1 ·· k t · arıa üzerine mebni ilç buçuk uamıner mutema ıyen e soze arış ı. rile ya adliye vekilinin tetrif maıu-
tran H. dan bahsederek mck - Latife H., Saime H. hay- niyetinin reli veya Haydar Rifat B. kattan ibaret alu oda iki sofa 

. ' r beklediğini söylemektedir. di içerde içtima bekliyor. Rica aleyhine açılan davanın da neticeye üç mutfak ve iki ar~ın aralık 

aa... Selanıe1 
rf"" · - vapuru 

Nisanın 17 inci perşembe gll· 
nü akşaıoı saaı on yedide Sirkeci 

nhtıınuıdan hareketle GeUbolu, 
Çanakkale, Küçük kuyu, Altın 

oluk, Edreml~ Burhaniye. Ayvalı 

iskelelerine azimeı ve avdeı edecekt 
emiş Tıvllnde biraderler. Telefon 
lsı&nbul 2210 

Önümüzdeki Çarşamba akşaını Istanbulda 
taganni edecektir. 

B 11 11 Dl L" .. .,., •re: t: t: :: :: tJ il :: !5 ti 23 53 25 !! :: !5 :: :~,_. 

- lstanbul 3 Oncii icra Memur- ı Bu akşam ~---· 
luğundan; MULEN RUJ da 

Bir borcıan dolayı haczedilmiş sın'atkAr NAŞIT bey temsilleri 
olaıı Galaıada Merkez Rıhtım Ha-

ZEYBEKLER 
Gülünçlli operet 3 perde 

Avrupıdan şehrimize gelen K o 
lumblya plAkları bq mugannfyesl 

ve gll.zel sesler kralıçesi 

nında 9 No. lu yazıhanede bulunan 
bir kasa, bir maroken kanape, iki 
kolıuk, bir porımınıo ve bir perde
den ibaret eşyanın ikinci arıtırmı· 

sı 19 nisan !130 ıarlhlna milsadlf 
cumarıeei gilnü aaaı onblr buçukta 
icra edilecektir. Talip olanların mez· 

1 ı kur gün ,.e saatıe mezkOr mahalde 
SADIKZADE BiRADERLER hazır bulunmaları ilAn olunur. 

V APURLARl •• 

SABRİYE hanım tarafından 
KONSER duhuliye 30, 60, 75 kuruş 

11-Meşrubaı mecburi değildir. -

KARA DENIZ MUNT A· 11111111111111111111111111111111111111.,. ..ı1111111111111 1111111111111111ı1111111. ZAM VE LÜKS POST ASI 111111111111111111111111111111111111,.. "l11111111111111111111111111111ııı1111 • 

v~!dıkPzAaZdAeR il ANADOLU il 
20 Nisan •• ... 

mı~~:b:~::::,.s~~!:~u~~~: ~~ SiGORTA ŞiRKETi ~i 
lnebolu, Samıun. Ordu, §§ Türkiye iş Bankası tarafından teşkll edilmiştir 5§ 
Ünyo,Glresun, lrabzon vo Rl:ı: :: Yangın • Hayat • Nakliye • Kazı - Otomobll - mes'ullyeti :: 
lılı:elelerlne azimet ve avdet §§ maliye Sigortalarını kabul eder. §§ 
edecektir. :: Adres: 4 Uncu Vakıl han latanbul == 

Tafsilat için Sirkecide Mes ai Telefon: lstanbul - 53! Telgral: imtiyaz EE 
adet hanı altında acentılıtınıı •• --

• 

... • •••••• • • • • ••• • •• • • •, ,, , • • • • •• •• •• • •11ıııı.. ..ıııııı• • •• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • •• • •m mllracaat. Telelon:lstanbul 214 111111111111111111111111111111111111,.. "1111111111111111111111111111111111111• 

SADIK ZADE ARSLAN 

KAPDAN VAPURLARI 

MERSiN Lü~s Battı 
KEMAL vapuru 17 Nlun 

PERŞEMBE 

akşamı l 8deSirkecl rıhtımından 
hareketle Çanakkale, İzmir, 
KWlük, Fethiye, Antalya, Alaiye 
ve Mersine azimet ve avdet 
edecektir. Acentalığı: Sirkeci: 
AlAiye han birinci kat 
Telefon lstanbul 4240 

S lh vapuru p b ... u 11 Nıean erşem e 
gUnü Sirkeci rıhtımından hare
ketle (Ereğli, Zonguldak, Barun, 
Kurucaşile, Cide ) iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

Yilk ve yolcu için mahalli 
müracaaaı: Sirkeci salonu karşı
sında Mizan Oglu Han No: 2 
Telefon lstanbul 354 

lstan~ul Guınrukleri ~as ınu~urıuıun~en: 
Gümriik levazım .anbarı dahilinde pazarlıkla ve mibtacelen 

bazı tamirat icrası mukarrerdir Talipler keşif ve ~artnameleri 
görilp münakasanın yapılacağı 2 ı '4 Cl30 pazartesi guml saat 14 te 
teminat evrakını müstashıben ha~ mildiir:ıiktcki komisyona 
müracaatları. 

lJValıt BelediJesi HiJasetin~en: 
Ayvalık şehrinin altmış hektarlık raddesinde bir kısmının 

kadastro mesahaları belediye dairesinde mevcut olbapdaki şar
tname ve şeraiti atiye dairesinde münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa bir ay miiddetle devam edecek ve 12 mayıs 930 
pazartesi günü saat 16 da nihayet bulacaktir. 

2 - Kadastro taahhüdau beeldiye tarafından daha evvel tan
zimettirilmiş nirengiye müstenit ve 1/500 mikyaslı tafsilat hari
talarına binaen yapılacaktrr. 

3 - Münakasaya talip olanlar evvel emirde harita işlerinde 
sahibi ihtisas olduğu, harita umum müdürlilğünden musaddak 
bir vesika ile yapmış olduğu harita işlerinin musaddak listesini 
göndereceklerdir. 

4 - Saniyen müzayede, münakasa ve ihalat kanunu mucibin
ce yüzde yedi buçuk nispetinde depozit yatırılması veya devlet
ce müteber bir Banka itibar mektubu gönderilecektir. 

5 - Şeraiti muharrere dairesinde deruhte etmek istiyen mu
tahassıslann §artnameyi daha evvel Ayvalık belediyesi riyasetin 
den istemeleri ilan olunur. 1 

· Muammer Bey İzmirde iken ederim, geliniz. İhtarında bu- kadar taliki icap edeceği miltaleaaın ve mü,temi!Atı sılrC'yi haYi bir 
dadırlar. Diğer bazı hukukcularda ' bıanbul ikinci icra memurluğundan; 

; 1 Fan hanımla sık sık post lundu. "hidise htkimin kanaatı meselesidir. hanenin tamamı vade~i hita- Bir borçtan dolayı mahcuz ve Gaz, Benzin Ye Yakumyaıı münatasası ; tant şeklinde mektuplaşıyor Bu ihtar üzerine ayağa kal- Binaenaleyh isterse tefrikı davaya mında borcun verilmemesinden paraya çevrllmcsi mukarrer Simiruı 
l nış. Cok hasas ve asabi bir kıldı. Ayakta son bir sualle Ne- karar verebilir" demektedirler. k l k b" marka bı"r adet alekırik dinımosiyle 

dolayı satılığa çı arı ara · ın 
' i' 1 olan Şükran ha .. nım bir m .• ek zihe Muhiddin H. ın "Artık bir k 1 tlekılrikle müteharrik iki adeı singer Ha va parası ye tur be~ yüz lira bedel i e müşte-. •unda gene aktore kendısıle liğe ihtiyaç olmadığı,, hakkın- risi namına kat'! kararı çekli- marka konplc kundura makinesi, bir 
' 

1 / endiği gün. cidden bahtiyar daki düşüncesine karşr birliğin Her türlü ıicarete elverlıli fevkıltdı kıç ınua bir kıç adet ıandalyı lli· 
cağını yazıyor ve sonunda ne fikirde olduğunu anlamakis- temiz ve 1!r•z•n14bl yeni yapılm•t miş iken hu kere yü:ııde on 4- 930 tarihine mUndlt salı; gönü 

1
1
1 ,"Beni hiç bir kuvvet senden tedik. Bu suale Saime H. mü- Üç dükkı\n ve bir lo- zam ile batka bir müşteri çı- saat dokuz Ilı on r1ddelerlnde Sul-

1 ramaz" diyordu. tezayit bir asabiyetle: kan ta kiralıktır. karık müzayede bedelini bin 1&nahmene çıngır oflu haınaıoında 
ı,: Avukatlar ne diyor? • -Nezihe H. Birlik hakkın- Ayrı ayrı veya hepsi bır dUkkln ola- altı yiiz elli lirayı iblAg eyle- açık arttırmak sureıile ıatılacağından 

Yüksek Orman mektebi Rektörlüğünden: 
Mektebimize mayıs 1930 nihayetine kadar muktazi 1800 ki

lo benzin 1650 kilo Gaz ve 150 kilo Vakumyağı kapalı zarf usu· 
lile münakasaya konmuştur. Taliplerin şeraiti öğrenmek üzre 
her gün münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 7 mayıs 930 
çarşamba günü saat on beşte Defterdarlık binasında müessesatı 
ziraiye mubayaat komisyonuna müracaatları. 

Turk Ocağında konferans Ticari ve Sinai 1 Maruf avukatların ızahatı- da beyanı mütaleaya salihiyet- uk müşterinin ltıcdlil şekle konu· mi~ olması cihetlle mezktlr ha· ıallp olanların mezkur gün ve saatte 
• lt göre (20) ya~ında olan Şük tar değildir,,.cevabını verdi. LA nenin 19·4-9SO tarihine müsa. 930-560 dosn nuınarasiyle mahal· 17 Nisan 930 (bugün) akljamı sa- Türle Anonim şirketinden; 

- , B H k d' . . kin laralc verUlr. Klektrlk, parasız ıatlı d'f .. .. d ._. . " Ü llnde bızır bı•lunacalc memuruna .ı ı hanımın sevdigi ile evlen- tife ekir • en ısını tes e ı önumuz e.ı cumartesı gun at 21,30 da doktor Kadri Raşit Pa- 16-4-9.10 tarihine müsadll rtr· 
ğ su, a.bdesthane, muıbık yeri, her ta· miiracaatları illn olunur. k ' 

sine hic bir kanuni mani yok çalışarak içeri götiinne e ça- . . tekrar son müzayedesinin icrası şa tarafından (Türkiyenin yaşama şambı günü saaı 13ıe hey'etl umu· 
Bıı meyanda avukat Tev- lıştı. Efzayiş Suat H. da: "Da- - rafı yıllı boya, çlnı dötell 12 artın le muamelesinin ikmali mukar- Pangalıı sinemasında bu akşam kuvveti karşısında kadınların vazi- miyede nizamname! dahilinin madd•i 

Tarik Bey demiştir ki: ha c_ok mühim işlerle meşgul ylr.ü ve yekpare camlı vlırlnleri Komik Şevkı' Be~· temıillerı· fesi ve intihap hakları) mevzulu bir m•hsusasında gösteıil:::: .ıisaoı ek· 
F. t k h rer bulunduğundan talip olan- , 

- Bu meselede kızın 20 ya- olacaklarını,, söyeldi. 'ardır. ta Ç0 e VCD d h . . I konferans verilecektir. Bunu müte- seriyeı hasıl olım>.dı~ından ı 7 ma•·ı< 
b !arın mezkllr günde nihayet Avrupa an şe rınııze ge en k 6 ' da olduğuna göre polisin mü Hülasa mitlngten sonraki de menfaaıinll için lr kare görmek akıp tanınmı' san'atkirların ıymet 930tarihine müsıdif cumarıe; saatt4ı• 

saat on be•e kadar sandık ida- Sabriye hanım tarafından kon- . 1 . d baz 1 1 .1alesini mucip olacak bir ci- dikoduların birlikte hasıl ettiği katidir, Galaıa'dı ıopcular tramvay • lı eser enn en ı parça ar ça ına- ~irketimizin ılel:lıle ve feı·kaltde içdııı• 
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yoktur. Ancak ~imdi Mu- şey ancak bir kelime ile tavsif ctddetlnde karakuş Hını ahında No resinde hazır pulunmaları liizu. ser. Satılmamış bakireler. Ko· calrtır. Bu konferans ve konsere her- edeceıı l!An olunur. kuınamel mii· 
mer Beye kızın iadesi :cin olunabilir : "Hava vi asab::_i v::e~t~!~"~.'..ı '...'.l :l:...:'.ö~tl:_:•_:v e:._:k:ıd:•::•_:n:•u:_:r:•c::•:•ı.::_ __ ..!__:m:.:.:n_il: •::n:.:_o:.:l.::11:..:nu:::.r:.:.. ______ _:._;.m.;.:e;;.ı:l_1 _a~p;;.e_r_d_e,_· •_r_l'_eı_c_. ___ ....;:.;lc;;.;e;::s..ıgı.;e;:;le:.:b:;:il:;:it:.... ________ .;...~:::a:.:k::er..:u:...:1'1.n"'ı_,,d,.ır . .__ __ .,.. ......... """..__.. .. 
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l laliç bkcldcrirıde mazb~ıt ve ııulıful. 150 kilo yerli çayı 2 
adet köknar seren ve 300 adeı köknJr 385 kayın ;18 adet me~e 
kerestesi ve 215 adet kestane dol.ıbı 150 adet köknar lata 160 
adet kayın dolabı ve 90 çHt hamut ki cem'an 10 kalem orman 
eml'ali 4 mayıs 930 pazar günü ihale edilmek uzrc müzayedeye 
,ıkarılmı~tır, taliplerin yevmü ihalede saat Jte defterdarlık bina
sındaki ihale komisyonuna müracaat eylcmelcrl ilan olunur. 

* * * 
Ualiç iskelelerinde n1azbut 3 adet meşe eğ-

risi, 172 adet çan1 ve 121 adet köknar tahtası, 
19(1 fındık, 160 adet kızılcık saplığı ve 1408 adet 
kayın varil tahtası ve 36 çeki ıneşe odunu 
n1ayıs 030 p::>rşen1be günü ve keza 172 kilo 

ınahlut, w~ı\ı kilo n1eşe kön1üri.i, ROt, kilo çiriş 
ıı:ıu, 8 denıet kest::tne çenh~ri, 13 eski okka 
yapraklı ıhlaınur çiçeği ve bir adet 111;)111ul 

sandal dahi 11 nıayıs 930 pat.ar gli·1leı·inde 
ihale edilınek üzere nıüzavedeye çıknrılnııştır. 
Taliplerin ınezklır ihale günlerinde saat üçte 
defterdarlık bin;lsındaki ihale J;:oınisyon.ına 

nıürncaat eylcn1eleri. 

fürkiJe Ziraat Bankası ~ınuuı Mu~urlu~un~en 
. Türkiye Ziraat Bankası Umıun müdürlüğü, Ankarada kain 
1dare merkezi binasına ilaveten bahçenin tayin olunan mahal
lıne yeni bir bina yaptıracaktır: Bu işe talip olanlar aşağıda 
Yazılı vesaiki ibraz edeceklerdir. 

1 - Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. . 
. 2 - Talip tarafından evvelce yapılmış olan işlerin bir liste

!ı ve fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik, Talipler Ankara
:la iZraat Bankası Levazım ve meani müdürlüğüne !stanbulda 
Galatada Bozkurt hanında Mimar Mösyö Monçeriyc müracaat
!a bu baptaki plan mukavele ve şartnameyi yinni beş lira mü
~abilinde alabilirler. 

Bu iş için 1 Mayıs 930 tarihine kadar teklif mektubu kabul 
olunur. 

Teklif mektuplan kapalı zarfla Ankarada Türkiye Ziraat 
~ankası Umıun müdürlüğüne ve İstanbulda Ziraat Bankası İs
tanbul şubesi müdürlüğüne tevdi olunmalıdır. 

İşi deruhte edecek zat ihale bedelinin % 10 nu nisbetinde te 
~inat gösterecektir. Türkiye Ziraat Bankası, mutlak surette 
~angi bir talibi tercih hakkını muhafaza eder. 

Llseler nıü~ayaal koınisyoooo~an 
Komisyonumuza merbut bilumum ı:eyli Li:;e ve bunlara mili 

b,k pansiyonlarla Orta ve muallim mekteplerinin l-6-9JO tarihinden 
1-6-931 tarihine kadar bir senelik erzak, sebze, ınahru~ at Ye sair 
lhtlyacatı, kapa! zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

I'iatlar mutedil görüldüğü takdirde bunlardan (sebze) (si.ıt) 
(yogurt) (soğan) (rumurta) 11-5-930 ve (sadeyağı) (et) (ekmek) 
(zeytiııyal!;) (zeytin tanesi) l 8·5-930 ve (pııtates) (nuhut) (merci 
nıek) \ rülce) (bezelye) (beyaz ve ka~ar p!ynirleri) (salç~) (hay
\'an yemleri) 25 5-930 ve (pirinç) (şeker) (kuru fasulye) (un) 
: makarna) (irmik) (şehriye) (kuru meyva) l ·6-930 ve ( man.ıral, 
~ok, maden kömürleri) ~gaz) (benzin) (vakum} (mazot} 8-6-930 
•arihlertne milsadif Pazar günleri saat 16 da ıhale edilecektir. Şart

ı~mclcrl görmek ve tals!l:\t almak isteyen taliplerin her gün Ga
~ay Lisesindeki komisyon kirabetine muracaatları. 

ı P. T. T. levazım ınü~ürlüğün~en: 

- gazıno 

Kalorifer, Banyo, ~:lcktrik, Telefon, az,lmi konfur 
Telgraf adresi: Porsuk Odalarınızı telgrafla ıun n cd:lıilirsiniz. 

Bursa ~ele~if e riJasefin~en: 
!del Nevi 

100000 Par~e ıa,ı 
Yukarda yazılı olan mikdar

da parke taşının ihalesi kapalı 
zarf usulile münakasaya ko
nulmuştur. Verilecek bedel 
haddi Jayık görüldüğü takdir
de 30 Nisan 930 çarşamba gü
nü saat 16 da ihalesinin icrası 
mukarrer bulundu(Jundan ita
sına taliplerin şeraiti öğren
mek için her gün baş müna
diliğe ve ihale gün ve saatında 

MOnakasa ile sıra imali ~a teminatı m~vakka!e ve tek 
Ali ticaret mektebi müba- l~f. mekt!1plarıle beledıye mec-

Yaat komisyonundan: lısıne muracaatları. 
, .. Mektep için lüzumu olan 100 sıra 17 Nisan 930 Perşembe 
;~nü saat 15 te ihalesi icra kılınmak üzre mlinakasai aleniyeye 
;~olunmuştur. Talip olanların şeraiti anlamak üzre tatil gün
~ınden matla hergün mektep idaresine ve münakasaya iştirak 

Çın de yUzde yedi buçuk nisbetindeki dep.ozi to akçelerini iha-
ed~n eve! Defterdarlık binasında miiessesatı ziraiye muhase
ltciliğine tevdi etmek suretile mektepte müteşekkil komisyo
~uza mliracaatları. 

Muzaye~e· ile ökuz saltfı: 
Pendik seroın darülistihzarı 

1niidiirlüğiinden: 
11 

.. Pendik Serom darülistihzarmda mevcut 59 haf öküz ileni 
ıalııay~e ~~retile .~ttlacak.~ır. Tali~ olanların öküzleri ve şart 
'l'~esını gonnek ıçın hergun Pendıkte Serom darülistihzarı 
Udürlüğüne müzayedeye iştirak etmek isteyenlerin yevmii 

lale olan 17/4/930 tarihine müsadif Perşembe günü 
aat on dörtte Defterdarlık binasında müessesatı ziraiyye mu
~l ebeciliğinde müteşekkil mübayaat komisyonuna müracaat 
·. eıneleri. 

ukuz ve ~eJ~ir ınunakasası-: - -
Pe11(lik serom darülistihzarı 

1 lltidiirliiğnden: 
Pendik Seram darülistihzarı için 60 baş öküz ile 6 baş bey

BUYÜK 

TllllHE PlllNG~~~ 
8, iNCİ TERTiP 4, ÜNCÜ KEŞİDE 

11 MAYIS 1930 
Keşideler; Vilayet, Şehre
maneti, Defterdarlık, iş, Zi
raat, ve Osınanlı Bankaları 
M1ırakıpları ''e halk h11zu-

runda yapılır. 
BOyOk ikramiye 

45.000 Liradır 
Her keşidede çıkaıı ı111ınara
lar tekrar dolaba koııınaz 

\ kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Talip olanların şartna
e Cı-ini görmek için hergün müessese müdürlüğüne ve müna
J~ aya iştirak etmek isteyenlerin yevmi~ ihale olan 17 Nisan ' 
~ Perşembe günü saat on üçte defterdarltk binası dahilinde 
i essesatı ziraiye muhasebeciliğinde müteşekkil mübayaat ko 

Erzak ve levazımı saire ınunakasası 
Yiiksek orınan mektebi rektör

lüğünde~: 
~müracaat eyelemeleri. 

l·~nılılk ''e l~ytaııı J3aııkası Istan-
1111 ~tılH·-,indeıı: Satılık Çayır Otu 
aı Çırpıcı çayırında hasıl olan otlar bilmüzayede satılacağından 
111

1Plerin ihaleye müsadif 26/4/930 Curn,.rtesi e:ünü saat on al-
a ubemize müracaatları. R 

' 

Mektebimizin Mayıs 930 gayesine kadar erzak ve levazunı 
sairesi kapalı zarf usulile miinakasaya konmuştur. Taliplerin 
şartnamelerini görmek üzere hergün münakasaya iştirak için de 
yevmi ihale olan 30 Nisan 930 Çarşamba gUnü saat 14 t.e Def
terdarlık binasında rıı.üess .. «atı ziraiye mtibayaat komiavanuna 
gttlmeleri. 

Madam Lutfi Bey 
!\·.') o;;lum!J Bak er nrn~·az:ıları 

kadııı c~yası d•ir~si muktcc!ir ve 
faal :\L\D.\.\I 1.LTFI BJ·:\' Pa-

moda muhtc~cm rnplan getir 
mi~tir. 

Cidden tema~aya değer bu 
zengin modellerin tc~hir cyle
dikler: Bııker nı:ı_!!;ııza:arı kadın 

Nizamnamei dalıilinin 23 ün-
cu ve Ticaret kanununun 361 
inci maddelerine tevfikan, ikti
sadi ve Sina! Tesisat ve 1 let
me Türk Anonim Şirketi hi~se
daranının işbu 193:> senesi şeh
ri nisanın 7 inci pazartesi günü 

' saat ond!lrtto Şirkelin Beşlk

taş'ta İhlamur dere caddesinde 
64 numarade ikinci katta kilin 
merkezi idaresinde sureti adi
yede akdolunan hey'eti umu
miye içtimaında ittihaz olunan 
karar vech'le ruznamede mu· 
harrer mevadın müzakeresi hu· 
susu 4 mayıs 1930 tarihine mil· 
sadif oldutu pazar gilnilne- ıalik 

edilmiş olmakla hlssedaran 
yevmi mezkOrda saat ond!lrtte 
Şirketin merkezi idaresinde ati· 
deki ruznameda muharrer me
vat hakkında müzakere etmek 
üzere hey'eti umumiye içtima
ına davet oııınurlar. 

Ruzna 11ei mllzakerat: 

l - Meclisi idare ve mura· 
kıp raporlarının kıraati, 

2 - Hesabatın tasdiki ve 
mecilsi idare zimmetinin ibrası 
ve hesabat neticesi hakkında 

meclisi idarenin teklifi. 
3 - Bir murakıp tayini ile 

tahsisatının tesbitl, ve bir mu
avin mura\ibin iraesi. 

4 - Meclisi idare azasının 

hakkı huzurlle umuru şirketi 
idareye memur edilen azanın 
ücreti miktarlarının tayini. 

5 - Ticaret kanununun 323 
Uncli maddesine teyfikan şirket
le muamelatı tUccariyede bulu· 
amak Uzere meclisi idare aza
lanna mezuniyet itası. 

6 - Meclisi ida.renia yeni
den intihabı. 

Esaleten ve gerek vekaleten 
llakal elli hisse senedini hamil 
olan hlssedaran içtimaı mezkBr
da hazır bulunabileceklerdir. 
MezkOr içtimada hazır bulu•
mağı arzu eden hissedaran 
hamil oldukları hisıe senedatı
nı ve yahut mezkQr senadatın 

Bankalara mevdu bulunduğu· 
na mlltedalr olarak Bankalar 
tarafından ita olunacak Umu-

haberleri yevmi içtimadan llakal 
bir hafta evel şirketin merkezi 
idaresine emaneten tev.ıı et
meye mecburdurlar. 

Meclisi idare 

Liseler mubayaat 
komisyonundan: 

Lise orta ve muallim mektep 
!erinin 11/5/930 tarihinde yapı 
lacağı ilan olunan sebze, süt, 
yoğurt, soğan, ve yıunurta mü
nakasasmm, eyyamı tatiliyeye 
tesadüf etmesine mebni 14/5/ 
930 çarşamba günü saat 16 da 
icra edileceği ilO.n olunur 

Liseler mubayaat 
komisyonundan: 

Galatasaray lisesine mülhak 
pansiyon binasında bennucibi 
keşif yaptınlacak inşaat ve ta
di!O.t 6/5/930 tarihine müsadif 
salı günU saat 16 da ihalesi icra 
kılınmak üzre kapalı zarf usulü 
ile münakasaya konulmugtur. 

Keşifnameyi görmek istiyen 
taliplerin Galatasaray Lisesin
deki komisyon kitabetine müra 
caatları. 

Suı hazimden ve inkibazdan ınüztaripınisiuız ? 
Her gün bir su kadehi derununda bir ·kahve 

kasiğı Eno's "Fruit Salt" meyve tozu alınız. 

Altmıs senelık cihansumul ~öhret ve muvaffekiyeti 
teseri' kat'isine delildu. 

BILÜMUM 
ECZANELERDE 

SATIUR 

•rnııu Saıt'" .,.. 
1 

.. Eno- ıaımlulle j 
«'lıktıı rabnk•ıtt• 
aıamttı far4 1 
ta,ıdır. 

1'~111vali nıctruke ıııiidiirliiğ·iindt•ı 

~alılık iki ~a, a~~a~ ~ane 

• • 

llu~aziçind' Büyükd~rcde ,\lektep sobg- nd1 kiin bıdr ım i.:at'sri 
llllrJcr k nun ibaret olup bodrum katları birer matbıh ı ır"C' k ıılar 1:-ır 1 

odı birer hd:I. ikind katları birer oda ve birer )ükluk <.çuncü katlan ı. 

ikişer oda \'e birer heli\ ve taraçayL ha\"i ve cedtt 8 nurr. -ahsın .. :1 terk 
soyu bulunoı atik 3 ve 3 müker•cr ced t 8 ve 1 () no!ll ırnl ırla mu,ıkKaa 
i:..i bap han•n'·ı bedelleri d<>rder taksitte ödenmtk ıize•e bi bcıer \U~ lır 
bedeli muhammen •~e 6-;\~9.lO tırihine müsadıf oalı gunü sa>t I~ de icra) 
müzayeJelcri ınukarrerJir, ·raliplerin u .7,:50 hc:'ahile temir. t makbuzl3rı 

İstanbul Em~·ali \1etruke sltıj komi:-yonuna müracaat e}len1elerL 

Dört a~et ~aınyou salllnıası 
Tiitiin iı1hisarı l'ı11uııı ıniidiir

liiğiiııdeıı: 
Azapkapı Levazım ambarında bulunan dört adet kamyo: 

pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin her gün gidip mezkür an 
barda kamyonları görmeleri ve 21/4 930 Pazartesi günü s: 
at 10,30 da yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatelerile Ga 
!atada Mübayaat komisyonunda bulunmaları. 

t~~-~ .~et~o ~i~'a~ı kere~te nıü~aJaası -; 
Tııtıın ııılıısarı Uıııuın ıııiidiir- 11 

liiğiinrlt>ı1: 
Samsun fabrikası için muhtelif eb'atta 1500 metre kerestı 

mübayaa edilecektir. Taliplerin her gün gelip şartnamey ı 
~önn7.leri v 23(~/930 Çarşa~ba günü saat 10,30 a kadar tklifler • 
ıle yuzde yed~. buçuk tem~natı muvakkatelerini kapalı zarf 
la Galatada Mubayaat komısyonuna tevdi etmeleri. 

lngili;ı; r anı 1 1 

"NJ~YONAL,, MOTÖH~ · 
Asabilcrle hali nckahatte bulunan· 

lar için husu5i ve en asri ilAçlar, 
ısıtma ve dimağ! hastalıklar \e sai
renin tedavisi. \"iyınadan S,'4 saat 
mesafede şayanı hayret bir orman 
içinde. Bütün sene açıktır. Dört ta
bibi vardır. l\lükcmıııel pansironun 
fiatı 20 şilindcn itibaren , • 

:\!azot ve mangal kömı.irtı ile 
1 

müteharrik ga}et sade, iktis.:ıJl 

Balıkesir Tayyare 
Cemi yetinden: 

Türk Tayyare cemiyeti Ba
lıkesir şubesi mıntakasının 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. 

PERrfE\' 
M~STlBZlRlTI 

FlBRlliSı 
Pek NEFi 
ve TL'RK 

olan 
eser! 

sın'ati mamull
tıııı muhterem 
ehaliye takdim 
eder. 
KREM PERTEY 

Briyantin 

f"ERTEV 
PerteY diş ma
cunu, Pertev ko
lonyaları, Pertev 

PUDRALAR! 

ve Fiau her tiırl.ı rekabetten 1 
aridir TediyPtta tcshilat. J lcr 1 
zaman teslime amadedir Tuf,ilAt 
için Galatada Per~ewbc pazarında 
·\rslan 1 )anında 1 5 numaralarda 

IZAKI~O ARDITI 
müessesesine müracaat olunma,L 

Amme-Luther-Seck·Crc!fcnius Wcrk 
sabık fabrik•larından miltcşekkll 

dnnyaca meşhur 

MIAG 
Her nevi değirmen, ekmek fmoı, 

silolar, çimento, bira ve kAğıt maki 
neleri te>is edilir. 

Talep üzerine mcccrncn plin ve 
proje tanzim ve tnilhcndi<lerimiz tı· 
rafından ziyaret edilir Fazla ıalsil~ı 
için Galatada Perşembe pazarında 

• 

Aslan handa 1 5ııumaralarJa mühendu 

İZAKİNO ARD1T1 
Mdesseselerine müracaat oluı nası. ·rr~ 

nmisyonl~r, değirmen ıasları kayı~lar, 
ıpek ve ışb ticarete mutedatr sair 
bilcümle mevat depomuzda me\ ~utım 

Dr. Horhoruni 
Beyog-lu l\lektep sokak ·o J5 

muayene saba:1r~n • · :ıma l.dar. 

l 

t 



TUrkiyedekl muvaffakiyeti ne demektir? 
• 

Hesaplı lf zihniyetinin memleketlmlzde basit dü,oncelere 
kerim zihn" e ne galebe etmekte olduOuna bundan sarih 

ve yarına allah 
bir delll olamaz 

. 
Bir malı alırken mevcudun en ucuzunu almak ... Bunu istemıyccek adam var mı? Sathi bir mantığa t::\bi olan her adam, mutlaka ve mutla"ka ucuzluğu miya 

diye kabul eder. Hele parasa az olan bir memlekette bunun başka türlü olması güçtür, Bunun içindir ki senelerce Türkiye, başka yerde mahreç bulmayan uc 
ve tapon ihracat eşyasının tabii bir mahreci diy~ tanınmıştır. 

Üç buçuk sene evvel DOÇ otomobil ve kamyonları Türkiyede ilk defa olarak piyasaya çıktığı zaman otomobil ve kamyon müşterileri bir tereddilt dakik 
gfçirdiler. (DOÇ) tan daha ucuz varken nasıl DOÇ alınır? Böyle yapmak delilik olmaz mı? 

işini bilen mahdut miktarda san'at erbabına hakikatı anlatmak güç olmadı. Bunlar hesap neticesinde kolayca anladılar ki otomobil ve kamyon ifletmek 
razan dikkate alınacak nokta, yalnız otomobil ve ya kamyonun ilk mi\bayaa fiatından ibaret değildir. Otomobil ve kamyonun ömrü, fasılasız iş görm 
edek parcasına asgari derecede ihtiyaç göstermesi gibi noktalar varclır ki bunlar da mübayaa fiatinin mütemmimi makamındadır. Böyle bir hesap yapıl 

ilk nazarda ucuz görünen bir otomobil ve ya kamyonun hakikatta pek pahalı olduğu meydana çıkabilir. Bu hakikat memleketimizde üç buçuk senedt:nbe 

fiil bir tecrübeden geçti. Memleketin her köşesi bu ufak bir fiat farkına rağmen DOÇ u tercih etmeğe haşladı, Çünkü DOÇ yedek ve tamir masrafina pek 
ihtiya~ gösteriyor. işine hiç bir zaman fasıla vermiyor. Sağlamlığı ve fazla kuvveti sayesinde en dik yokuşlardan, en arızalı yerlerden pçiyor. Taksitleri 
uıuntazarnan öduyor ve nihayet bir elden diğer ele devredildiği bir nisbette satış fiati buluyor. 

G6rüliiyor iri memleketimi7.de (DOÇ) un muvaftüiyeti, hesaplı iş zihniyetinin sathi düşüncelere galebesi demektir. Bundan anJayabilmz ld yaımı dftt6nenl 
QOğalıyor. "Bugiln ucuz mal alayım da yarın ~oluna olsun,, diye düşünebilen sathi nazarlı adamlar buna mukabil azalıyor • .Bq noktai nuardaD (DOÇ 
T6rkiyedeki muvatfakiyeti, memleketimizin iktısadt ufkunda yeni istidatlar, yeni düşünce ve hareket tarzları belirdiğine en sarih bir alAmetür. 

~ : 

Kayseri 
Adana : 
Gaziayintap • 
Antalya 
Trahzon 
Di arbem 

TOrklye iç n umumi vekili: 

emal Halil, Mehmet Rifat ve 
··:~~}1~.; 

r.klye omobll LA 

l caddesi 168, 

k ve Traklllr kô ndlt Şirketi 

: Istanbul Tatko lef on: Beyb(Jlu 742. Telg 

acentelikleri: 
Baıa 
Balıkesir 
Samsun 
GitelOO 
Bergama 
Isparta 

Esat bey 
: " " beyin tubesi 
ı efendi zade Seyit BMI bey 
~ İsmail zade Vahit ve Şiirek'8a 
ı 1brahinı Hüseyin ve mahdumlan bey 
1 lri~bilh ticaftt tirketi 
ı Badıh ıede Tahir bey Malatya 

Mersbı ı Ortaklar ticaretanesi 


