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Vekile iktzsadi programzn iikumet ve iktısat Hey' eti 
lıluaaır devlet hayatının en 

tetkikini bitirdiı 
· ci vasfı, ikttsadi bir te-· ~: s:=;[ Iktısadi programın 

olduğu inkir edi.lem~ıı:. ana hatları hayatm, ferdi veya mıl-
olsun, maddi cepheli niha 

bir ekono~iden. ibarettir. nedir? 
• ve bamt ceınıyetlerde, 

omi mefhumu da basit o-
. · e de, asrın gittikçe muğ-
bir tekil alan cmıiyetle
e bu mefhum da o nisbette 

ve karıtık bir mahiyet a- Iktısat vekilinin 
. Bütün millet hayatının mühim mÜta}iatı 

\lliyetini deruhte etmekle 
llef olan asri_ bir bük 

te bu hayata vücut veren, 
onun inkişafını temin edecek 1 t•h il it k 

tedbirleri aimak mecburi- 8 1 88 çoğa ma ve' 
edir. müvazeneyi temin 

liükfunetin siyasi, içtimai, için ne yapılaoak? 
ve saire diye tavalf edilen 

· vazifeleri netice itibarile lkhsat vakili Şakir B. 
di sahaya müncer olur. ANKARA, 17 (Telefonla) - Heyeti velcilece tetkik ve mü 
~ ~çin denilebilir ~· ci~v- sakereai ikmal edilen ve "İktisadi vaziyete dair rapor" namını 
ıktısadi sahadaki faıılıye taşıyan iktııadi proje 454 bilylik sahife tutan büyük bir cilt teş

doğrudan doğruya veyahut kil etmektedir. Ciddi bir tetebbü ve tetkik eseri olan bu raporu 
ısıta faaliyetler şeklinde kaleme alan iktısat vekili ezcümle diyor ki: 
kısma ayrılır. Bir hüku- .. . . . . . . 

· asli vazifelerinden olan - Bu raporda vaki ınanaatımız tetkıkatına esas ~ttıhaz edı 
Yişin temini idare ve ada- ile tediye müvazenemln ıslaha len ve bu mi.ivazene unsurları a
ınekanizmal;rının tanzimi hizmet edecek aktifliti arttır- rasında bilhassa harici ticaret 

daha ziyade aiyasi mahi- mak ve passifliti azaltmak için vaziyetiınde haizi tesir bütün 
lı"lltt.. görülen vazifeler de ni- bu mllvazene unsurlarından her mevat sırasile gözden geçirile

et iktisadi hayata zemin biri hakkında alınması düşünü- rek her birinin istıihsalini arttır 
lıyan esaslı tedbirlerdir. lebilecek bütiln tedabirin milin- mak ve kıymetlendirmek için 
n da her halde devletin kün mertebe izahına çalışılınıt faideli tedbirler ittihaz edilıniş 

aadi faaliyetlerinden say- ~"· İktısat vekili bu izahatı tir. 
lazım gelir. bilhassa rakam ve maltlırnat top Mevadı İptidaiye 

s· . . minin lamakta istatistiklerin noksa- . 
flWlırrıyası ve ıktıs.'.ldi ze nından dolayı büyük müııkilata Raporun ~şmda ~ıra! olan-

lanmış oldugu memleket- uğranıldığına ipret etmekte- memleketlmı2llll faalıyeti daha 
ıııe,,.;e·, ~~;ü.kfunetin ikt~sa~ vazi- dk. Bu isahnamendn sonunda ziyade mev~d~ iptidaiye. ve iıtih 

ıcra etmelen nısbeten diyor ki: lak eıyaaı ıstıhsal ve ıhracına 
kolaydır. Çilnkil böyle " . müteveccih ve bu maddelerin 
eketlerde, hükfunet bü- - İktıııad[ ışlerde semere iatihsal mahreçlerinin sanayide 

dikkat ve enerjisini muay- almak senelerce ve musırr~e olduğu libi mahdut bir zaman -
bir hedefe muayyen bir va- çalqmağa müte":81'.k? oldugun da tevsii gayri kabil olduğun

ya tevcih edebilir. Halbuki dan ~e~eke~• ıçuı ~~y- dan bu mühim farkın tedricen 
. ve içtimat hayatı muh- yen bir iktisadi s19!em teaBt ile izalesi müv-enin aktif kuım 
f mebeplerle althtblmlıı o- ba ıııi) 111 tte ıaa~ edecek et lanndan bllfunum mevadı iize-

bir memlekette vuiyet rMh bir pıOlıam dıan esaı 01 rinde mtivuene lehine ıslahat 
le değildir. Orada her şey mak 1hım getir. icrasına vabeste olduiu tasrih 
'den yapılacaktır. Evveli Tediye muvazemNİ edilmiıtir. 

t hayatının siyan ve içti- Roporda tediye müvazene- (Mabadı üçüncü sahifede) 
kadrosımu temin etmek 
dır. Bu kadro iktuadi ha
da ilk şartıdır. Onu vli

getirmeden alınacak diğer 
ler. '. ancak muvakkat ve 

boyayıcı bir mahiyeti hallı 
lar. 

tümhuriyet hükUmeti, her 
baştan baılamaıı lhım 

bir memlekette iktidar 
~nmıa geçmiştir. Seneler
• · yapılan muazzam ıişle
iktı'sadi hayatla alakası ol-
iı iddia edilebilir mi? ... 
U asayiş, harici emniyet, 

. di hayatın ilk şartları 
1 midir?. Vatandaşı okut

hhatini korumak. . 0-

Türk - Yunan itilaf pro
jesi tadile muhtaç 

Atina sefirimizin 
mühim mülakatı 

Sefirimiz Ankaradan 
talimat talep edecek 

iktısadi randımanını art- Atina, 17 (Apo) _Türkiye 
den:ıektir .. ~unlar. bil- sefiri Enis B. hariciye nasın 

';118hıyettek~ Jktisadi te~- M. Mihalakopulos ile dün uzun 
~· Hat~ ~z'. ~vletın bir mülikatta bulıınmuıtur. 8u 

11.eV'l tedbırlennı bilvuıta .. A E · B T'' 

Kadınlar 

Teklif varakaları 
tetkik ediliyor 

Miting için Mediha 
Fazh H. ne diyor 

Gazi Hz. Sıhhiye 
vekAletinde 

Ankara, 17 (Telefonla) -
Gazi Hazretleri bugün 'Sıh
hiye vekiletini ziyaret etti
ler ve binanın gerek yapılış 
gerek tesisatını çok beğendi
ler. 

Halit fırkasına dahil olmak M 
istiyen hammlann teklif wra-. a ry o s e rr a 
kalan, fırka kaza hey'etlerince 
tetkik edilmektedir. Fırka mü-
fettişlifi dün kazalara yaptığı 1 S l h" ti" kk 
bir tebliğ ile mevcut teklif vara a a ıye yo en 
kalannı istemiştir. Binaenaleyh müzayedeyekarışmış 
bir kaç güne kadar kayıt mua-
melesi filen başlamış olacaktır. 

Diğer taraftan hanımlann Müddei umumilik 
yeniden 

tahkikata başladı 
Müflis M. Maryoserra hak

kında ikinci ticar"t mahkemesi
nin gönderdigi 
bir müzekkere i 
zerine Müddeiu 
mumilikçe tahk 
kata başlanmt 
tır. 

İkinci tkarc 
mahkemesince 
Çanakkaledeki 
harp ge~lerin 
çıkarmak üzen 
teşekkül eden F' 
rotelli Serra şir 
ke-ıinin iflbına 
evvelce karar ve 
rilmiş ve o şirke 
te ait emval de Bır mu~8• •fi 
ahiren ınüzaye- a• ırır•a JI. 

deye vazcdilıniş ••1'7os•rr• 
ti. Maryoserra bu son müzayede 
ye müflis olmak itibarile eelihi 
yeti yokken müdahale etmek is 
temiş ve bazı möşkütat çıkara
rak işe fesat kal'lftmnıfbT. 

İşte bunun üerine ikinci ti-
Lilti/e Bekir H. caret mahkeme8i M. umumilife 

mitingi hakkındaki dedikodular müracat etmİftİr. Diğer taraf
da devam etmektedir. Dün de t~ Maryoserranm ~arak8yde 
Birlik basından Mediha Faslı hır yazıhane açtifı nvayet edll
H. bu hususta ıu i:ıahatı vermiı mektedir. 
tir. ----------

-Belediye· intihap hakkı do- Bir tefsir 
layısile Kadın Birliği tarafın- ANKARA, 17 (Telefonla) -
dan yapılan tezahürat haksız Meclis encümenleri btr tefsir 
bir dedikodu zemini teşkil etti. talebi hakkında miitalaalarmı 

Her yerde ilk yapılan şeyi an tespit etmişlerdir. Mütalea ıtU
latabilmek biraz güçtür. Biz ha dur: İlim mqrutiyetten itiba 
nımlanmızı daha fazla alaka- ren ana vatandan ayrılan yer
dar edecek vasrtalar bulmuştuk. lerden hicret eden veya etmeye 
Maalesef bir çok müşkülat ve lüzum gönniyen mütekaitlerin 
manialarla karşılaştık. Ben yi- nisbeti askeeriyelerinin keailme 
ne bunda birazda erkeklerin te- si münasip göriilmüştür. 
siri olduğunu zannediyorum. 
Bütün insanlar gibi kadmlarda 
anlamağı ve görmeği severler. 
Onlar her halde gelirlerdi. Fa
kat onları bu arzqlarmdan uzak 
]aştıran bir sebep vanbr. 

Muhiddin 8. bueün 
geliyor - • 

"kti d' faali ti · mulfiltat esnasında nıs . ur 
ı sa ı ye enne ki tarafından 'ed . 

tle daha mühim ve mü- talye edi'-- di~J e ıc~de Tezahürata iştirak edemiyen 
görenlerdeniz, ve bu iti- ep "'"" ta •ın ve. proJe hanmüardan bir çok husuai 

Şehremini ve Vlli vekili lıh
hiddin B. in bugünkil elııipres
le avdeti beklemnektedlr. 

il idare mek4nizmasmm da- mev~t. bazı m~~n . daha rı:ıektuplar ve teıgraflar alıye>- RGIB9l Ye Çekollevaiqah 
tİYade tensik ve isllh olun- vazlh: bi~ sur.ette tes~tı Himmu ruz. Bu hanımlat kalben bizim- talebe 

, ve devletin vataııdat- ve T~ati~yı bu tadilitı talep le bember oım.Iarma rağmen 
olan karşılıklı münatıe- etmege aevbden ııelıepler !'8k bir takım eebeplerdendolay~g Şehrimizde bulunan Romen 

-.:·. _,. idare eden umllerin kında 'ltJ .""! ~yet ıa- -~-av~!!:!_mbir~z ==~ .. __. lİmedilderini ve biEi tebrik, tak talebeleri dün Eyibe gitmişler 
l"'tı.l!ıılti":,,;·ı • • "ktl di ted hat vermııur. İki recillO hilkfl- ._..... ...... DM ........ ....,..... di ~·-• . . bildiri"•---'-- •. 

"1e~~ ı .sa - met arlamda cereyan eden ba yan etmeaini ileri sümı .. tür. r ... uaıenm ,,-.... ve 16 Mart şehitlennın mezar-
en ~uhımlennden sa- mükiJeme eanaamda mfttıehu- Dünkü mülilratta Y:.0 tali Kadın Birlifinin vaırifeainin Jarmı ziyaret etmişlerdir. 

ZEKİ MESUT llJSlar tarafmdmı tanzim edilen matmm Enis B. ile M. Milıala- bittijine zahip olanllır aJdaru- Dün gece ~ bir 
projede bul aokanlar bulun- kopuloa araamda ikinci mülika yorlar. Bu hakka tenelerdenbe- müsamere verihnİI ve husuai 
duğu ve mi'zs' atm tablt bir tın neticeeine kadar ~ ka- ri malik olan tngilterede Kadın eğlellceler tertip edilmiştir. Çe-

lllo va n ı n imarı tekilde inkitafı icin bu noksan- rarl&§tmlmıştır. Yunan cevabı Birliği gibi bir çok cehıiyetler koslovak ticaret mektebi talebe 
.• 1ann ikmali Jlrin geldifi iki ta Enis B. talimat alarak mübadil el' hali faali ettedir Kadın si de Darülfünun talebeleri re-

iak 1 . ~-~~~ ~denre Ya- rafça da tesbit edilmiş takat ye emJik ve lıtanbulda vaz'ıyet B.ıı;;.. . azJ . bund.n fakatinde miiZeleri gezmi§ler-
. e t;m e ~e ~ ~ ni teklifatm daha ziyade tavzi- edilmiı olup emlakini itilifna- ır gııun v • son- dir. 
'l' ı:umratı bitmek üzeredir. he muhtaç olduğu Yunan nan- me mucibince geri alacak olan ra ba§lıyor. 
"~tan avdet eden F~- n tarafmdan ileti sürillmtiltfir. Yımanlılarm tabiiyeti meselesi --------~--J• yo~ kadar ~ Türkiye sefiri muhtacı tavzih hakkında Türk noktai nazarını M kt /l/ı 
,.:

1 
orman ıçınden çok Kilzel görillen noktalar hakkmda An- vuilı bir surette tesbit edinciye e ep el' 

4 .. ya~ıla~~ ve b~un karadan talimat istiyeceğini ve kadar teehhür edecektir~ mOsabakoı 
ort.~ .bin lira ~sı~t bu talimatı aldıktan sonra M. Bu mülikattan sonra M. Mi-

lerni ~diğini muhamnmıze l'ttıhalakopulos ile tekrar milli- halakopulos M. V enizelosu zi-
l>- -!!tir. ltat edeceğini allylemiştir. Mü- yaret ederek izahat vermiştir. 
~et tarafından yaptırıl- likat esneımda gayri mübadil Türk sefirinin izahatı gerek rea 

49 uncu hafta bitti 
49 UBCll lıafta bltmlfdr. 

Romanya sabık hariciye 
nazırı tehrimizde 

Romanya sabık hariciye na
zırı M. Luka dün şehrimize gel 
miştir. 

G. mübadillere tevziat 
olan Gazi köşkünün de emlik meselesine de temas edil- mi cnahaEilde, gerek efkiri umu 

. ~'t-·A başlanmıştır. miş ve Yıman hariciye nazın miyede Türk zirnamdaranınnı 
OUetemlsde çıka• lıalıer
lerdea en .aııımıııhıl ,...ı, Gayri mübadillere yapılan i-

tlova'da aynca hükUmet, Jıilldlmeti metbuasınm bu mese Yunanistanla anlaşmak istedik 
--..Y, __ e ve polis daireleri de ya lede hattı hareketini tesbit ede- lerini iabat etmek i~barile me-

ır. bllmesi için Türkiyenin noktai mnuniyetle karşılanmıştır. 

c:rmıarto.ı aqa&I••• kadar kinci taksit tevziatına dün de 
mlHlıalıa me-rl•tmıa KOtt- ı devam edilmiş ve 5,500 lira da-

:._.d_ntıı_ı_z.__________ ğıtılnııştır. 

Aksarayda rnilthis 
bir facia oldu 

Necmeddin B. namında biri kendisile be· 
raber gitmek istemiyen zevcesini öldürdt 

Baldızını da öldürmek istedi, son kurşu • 
nu da beynine sıkarak intihar etti 

Akaaray'da lılolla Şeref ma
hallesinde Hayrettin Paşa so
~ında feci bir hadise oimuf 
ve asabi bir koca kanamı oldfir
dükten sonra kendisi de intihar 
etmiıtir. 

Molla Şeref mahallesinde iki 
katlı1 ahşap blr ev vardır. M«
hum doktor CeJi1 Beye ait olan 
bu evde Celil B. in zevceai Se; 
her H. iiç kızı, bir oflu ve dama 
dı oturuyorlar. Seher H . iki se
ne evvel, Nezahet H. ismindeki 
kızını Necmettin B. namında 
bir gençle evlendirmiştir. Bu 
Nezahet H.in ikinci izdivacıdır. 
cıdır. 

Nezahet H. bundan evvel, diş 
tabibi Numan B. ile · evlenmiş, 
fakat bir mü det sonra geçim
sizlik yüzünden bosanmıştı. 

Bu talaktan bir müddet son· 
ra, yani bundan iki sene evvel 
Nezahet H. , Necmeddin B. ile 
evlenmis. fakat her nedense ka 
n koca arasında dirlik düzenlik 
olmamıştır. 

Hadiseyi tahkik eden bir mu 
harririmize Nezahet H.in anne- ('.ccuJunu kuca/ında taş11an 
si Seher H. bu aile faciası hak- maktul Ntıahtl H. 
kında f11 izahatı vermiştir: Nihayet, tavassutumWI neti-

"-Nezahet 22 yaşındadır. ceainde bundan dört ay f!YVeJ 
Sekiz a)'lık çocuktan vardır. banııtılar. Nccmeddin B. buri· 
Necmeddin B. in vazifesi Sam- dak:i itini ikmal ederek SamS11 
sun'dadır. Geçen yazı, kan ko- na gitmiıı ve fiç hafta evvel aile 
ca Samsun'da geçirmişlerdir. sini alıp götürmek için tekrar 
Fakat yaz nihayetinde aralann- döruntlttftr. 
da geçimsizlik ytıztinden bir Son zamanlarda Necmeddir 
kav~lmuş ve kızım bu vazi-
yet da derhal İstanbuf'a B. ile aramızda münazaalı biı 

arsa meselesi de çıkmı§tır. Nec 
dönmliştilr. Nezahet, aynlmak meddin B. ile ana itinde bir 
için sulh mahkemesine müraca türlü uyuşamıyorduk. Mlitead
a~ ebnlştir. O sırada Necmed- dit defalar bu yüzden kavga et
din B. de İııtanbula avdet etmi~ tik Niha et hidiae sabahı tek. 
ve tam ııeld% ay kan koca ayıu · Y 
çatı altmda beraber yapmıştır. (Mabadi 3 iiDcü aaWfeae) 
1 

Viyana - Istanbul 
maçı bugDn 

Futbolumuz için bir dönüm noktaSl 
olan bu maçta futbolcuları

mızdan enerjik bir ovun bekliyoruz 
Viyaııa'yı temsil edecek ama Daha aonra hUIU&i bir mec:tli9 

tör futbolciiler dün sabah !l,45 te konlJillYOrduk. Viyaııa'lılar 
te Sirkeci garına muvasalat et- mükilemenin mevzuunu teşkil 
tiler. Teşkilat adamlarile apor- ediyordu. Bazı kimselerin sö
culardan ve merakhlanlan mü- zünden, Viyana'lı misafirlerin 
rekkep kalabahk bir kafile ta- sırf amatör olduklan için kolay 
rafından istikbal edildi1er. Mm bir lokma gibi telikki edildiği
taka reisi Yuaqf Ziya Bey ima ni sezdim. Halbuki ..• 
bir hitabe ile misafirlere beya- Halbuki 
nı hopınedi eyledi. Uç defa ya · · · 
p bağnldı. Vlyana'lılar muka- Evvelki akşam, haıkem Müa-
bele ettiler. Buket verildi, re- yü Mauro, mmtaka reiaf Ziya 
simler alındı. ve misafirler . . • Futbol Hey' eti reisi Hamdi 88" 
bugünkü maça intizaren otelle. !erle, Beyoğlu lokantalarmdaır 
rine gittiler. . . 'lılabadı altmcı sahifede) 



• 
1 ,• .. -

.. 

s 

" tflllliyet ,. in tarihi tefrikası : 4 

NERON 
... 

Bir cihanın cançeklşm~sl 

Nakleden: KAMRAN ŞERiF 

HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 

Fransa ile ltalya anlaşabilecek mi'? 

M. Briand ın verdiği izahata göre Paris 
anlaşmaları beklenebilir ile Roınanın ...................... -........................... " ..................................................... . 

Hindistanda ltalyada 

Gandhiıılkbin Italya-Macar 
Bahri ihtilaf 

Baş vekil ile Kıral 

Hıfzıssıhha kanununun 
müzakeresine başJandı 

Bir sıhhat şurası teşkil edilecek 
ANAKRA, 17 (Telefonla) --ı Antalya meb'usu Rasih Be~ 

Mecliste umumi hıfsızsıhha ka teşkili takarrür eden yüksek 
nununun müzakeresine bugün sıhhat şurasına ihtiyaç olmadığı 
başlandı ve Sıhhiye vekili iza- nı ileri sürdü. 
hat verdi. 

İtalya ile anlaşma 
kabil olacak Silahsız 111ukavemet 

uzagscah arasında Müteakiben Dr. Refik Bey 
Bundan sonra Sıhhiye vekİ· 

li izahat verdi. 
(Bursa), cumhuriyete layık 

Londra konferansı nıhayet neler görüşüldü mevadı ihtiva eden bu kanunu Sıhhiye vekilinin nutku 
Amerika, İngiltere ve Japonya NAVSAR( 17 A.A. - Gand- taktir etti. 
arasında bir itilaf aktile ve tah- hi, taraftarlarile akşam üzen Akçura oğlu Yusuf Bey söz Sıhhiye ve.kili irat ettiği nU· 
telbahfr muharebelerinin insani bir müddet müşavere etmiştir. R d 1 . B alarak dedi ki: tukta; umumı sıhhatı korumak 
kaidelere riayet suretile yapıl- Cumartesi günü Bardoliye gide oma Man yazı ıyor · -. . ura- . . rnaksadile tanzim edilerek Bü· 

k . ya gelen acar Başvek1lı Kont - Zamanımız devlet sıstemı "k M'll t M l' · · d'ki \ı 
ması mecburiyeti hakkında yu- ce tır. Bethlen İtalya kralı tarafından ne göre memleket hayat ve sıh yu d'lı eh kec tsının .thas ı dn·eı 
kanki üç devletten başka Fran- Reisin beyanatı k b 1 d'l · h"k" d h . . k k d . arze ı en u anunun ~ zar e ı 

t 
a u e ı mış ve u um ar ta- atını oruma evletın vazife · ı k 1 k d 

sa ve talyanın da iştirakile ne f d ... 1 -· 1 k ·di mış o an anun ann son a e-
ticelenmi~ oldu. Fakat İngilte- BOMBA Y, 17 A.A. - Gand- ra ın an og e yemegıne a 1 o- sı r. mesini teşkil ettiğini ve bu ka· 
re, Amerika ve Japonyanın ak- hi, Young İndia gazetesine gön nul~uşturk'l~tndtn s~ra ~~İ· Geçenlerde görüştüğüm icra nunun ötedenberi mevcut fa-
tettikleri bahri tahdidi tesl\hat derdiği bir mektupta, Gejeratta car aşve 1 1 ta ya aş e 1 1 h~yetinden bir zat iktısadi fa- kat ihtiyaca kafi gelmiyen mü-
itiliifından sonra İtalya ve h~lk ~arafınd~n .Y~.Pı~an nü?1'a~ aliyetin. a.rtması. için sıtma mü- teferrik ~ükümlerin yerine ilmı 
Fransa ihtiliifı ne olacak? Bili- yışlerın ~er turlu umıt ve _ ıntı- c:adele~ının t~şdı~ı~d~~ ?,ahset- ve amelı esaslar koyduğu gibi 
yoruz ki İtalya ötedenberi zar fevkıne çıkı:ıış oldugunu, tı. Bu ınce bır goruştur. çok daha yeni hükümleri vazet 
Fransa ile denizde müsavat is- Bombayda ve cıvar mahallerde Yusuf B bu m" as b ti 5 mekte olduğuna işaret etmiş ve . 1 . d d 1 h" . un e e e d . . 
tiyor. Konferanstan çok evvel mecusı erın e a ıa az teza u- sene evvel Ali Cenani B. in ve- emıştir · 
İtalya muhtelif vesilelerle bu ratta bulunmamış olduklarım killi;;.,; zaman d b k .. l k d' G dh' h Ik ı ta" .. - ın a azı no san- Kanun maddeler·n·n ·· iddiayı öne sürmüştür Fakat soy eme te ır. an ı, a ın !arından dola ı· · 

1 1 
mu. · b' · .. yı mec ısten gen zake · ·ı k (7 · · 

Fransa bunu - velevki bir naza- ce ır .v~ şıddet~. muracaat et- alman iş kanununanakli kelam resme geçı ere - ııncı 
riye halinde olsun_ kabul etme ıneksızın tezahuratta bulunma- ederek·" İ• k 1 maddeye kadar müzakeresi ya-

l
• t t · H ı · .. sı pek ala mümkün oldug·unu . ' ~ anununun en cısa pılmış ve cumartesi günü top 

dı. atır ardadır kı, uç ay evvel . . , bırzamanda meclise iadesi te- ı k · 
• Tutmalı istedldl zaman kaçıp /ııurtuluyordu Konferans açıldığı zaman Fran temın etm.ekt~. ve bu amkan~n. menni olunur." dedi . r:şatir~zre celseye nihayet ve 

sız heyeti derhal bir takım ra- geçen sekız gun zarfında kafı __________ ..;.;.;,;;~::.:.:;~------

. c;ıe,\g_ripin'~~-~ö~ l~aratorluk görüyordu. Narsi;s Klodius'a ilk kam~r zikredere.k Fransa~ d_ere~e~e sabit oldu~unu sözl~-ı 
!}>. ıdı. Ve olçusuz ıkbalperest- karısını, Messalini almak için azamı donanma ıhtiyacını bil- rıne ılave etme~ted~r. Gandh~ 

l, ini .tahrik eden, hiç şüphe terkettiği Aktia Petina'yı tav- dirmiştir. Fakat İtalya kendi t~raftarlarına suvarı .kuv;etıe.:ı- • 
K kı, Romaya karşı olan sev- siye ediyordu. Silik, sessiz, gu- ihtiyact hakkınıia rakam göster nın ve usturpalı pohslenn hu-e: i değildi .. İnsanda görülme rursuz, ihtirassız bir köşede o- cumları karşısında yerlerini me Kont Belhlen 

n ı , bir gurur emsalsiz bir ta- t Akt' b · 'kb 1. · .. tanetle muhafaza etmeleri lü- M M 
1 

• • • uran ıa u yem ı a ını su- .. .. . . ussolini ile iki saat süren 
; lt~ . arzu~.u, ona her türlü kilnetle karwılıyacak, muvaffa- • zumunu beyan.ederek sozune nı bir müliikat icra etmiştir. İtal-

• "IllÜ ~tina.hı oı_ıcede.n kabu.l e.t kıyetinin neşvesi ile sermest ol hayet vermıştır. ya matbuatının yazdığına göre 

f 
~-~n ~ır azım şıdde~. vermışt~. mıyacak, düştüğü mevkıe tek- Kargaşalıklar bu mü!akatta iki memleketi a-

aynı zaman.da bi~ıyordu k~, rar çıkmağı büyük bir saadet lakadar eden meseleler ve bil-
~ ta~~· be~~. de acız v~ e.h~ı- telakki edeceği için halaskarına KALK ÜT A, 16 A.A. -Kar hassa iktısad1 mesai! görüşül-

mı.ıı bir bükumdar taklidınm . . 
) :ıı başında tekba a saltanat k_a~şı,.daıma sadık ve Narsı.s A_g g·aşalık çıkmış o1an mahalleler müştür. 
,. ğ 

1 
pn rıpın ın muzaffer olmasına hiç de askeri müfrezeler dolaşmak- İtalya ile Macaristan arasın-

Sanayi kongresi açılıyor 
ANKARA, 17 A.A. - Sanayi kongresi 22 nisanda saat dört

te iktisat vekili tarafından açılacaktır. Gelecek olan 88 murah· 
has ayni günde Ankarada bulunacaklardır. 

:c ıme e yanız ve ya!nıı: ken- 'ht' 1 · d İ A 

run biraderzadesi olduğu için meğe başlamıştır. bir hareket tesis etmek için Ticaret mümessilleri l 
g liiyıktı. ı ıma vermıyor u. mparato- tadır. rtık sukun hüküm sür- da iktisadi sahada daha faal 

l11panyadR 

Alman balonu 
'.iessalin ölünce sarayda bin ona varamzdı. İlahi ve beşeri Fiume limanında Macaııistana ANKARA, 17 (Telefonla) __ 
intrika kaynamağa başladı. kanunlar kızılbaşlığı menedi- KARACHİ, 16' A.A. -- Sa- bir serbest mıntaka verilmesi Baltık memleketlerinde Mııır-
azath, Kalliste, Pallas, bir yordu. Bu da bir kızı!baıılıktı. bahleyin çıkan kargaşalıklar de mevzuubahsoluyor. da Yunanistanda, Türlristanda 
Naralı Klodius'a istedikleri- esnasında bir kişi ölmüş, yedisi R d ı 
söyletip yaptırıyorlardı. Bun İns<1;1,1l~ın takbihine, ilahla- ağır olmak üzre 26 kişi yaralan usya a, randa, Sırbistanda SEVİLLE, 17 A. A. - Zep:. 

t zahiren müttefiktiler· fakat nn tel mıne karşı durmak Klo- mıştır. Vaziyet akşama doğru Jngillered~ ve R~~yad~ birer t~ca~et mü lin, kırat ve prensler de hazır 
1
>eriya. mütekabil kinle;ini bir dius·~~. h~rc~ değildi.!. .. Fakat düzelmiştir. messılıgı teşkil edilmıztır. bulunduğu halde yere inmiş, 

. r .~nden saklamak şartile rakip ~arsıs ın ~ktıham edılmez Ilı\?-~ İki Amerikalı öldü Rusya ile... Mısırda !saat .~8 ~uçukta ~sp11:11ya tayya· 
n dyetinde çarpışıyorlardı Bu rıle baktıgı bu mana Jennanı- re mudUr muavınını de alarak 

1 a ati Kl di ' . f ti l küs'ün kızını yıldıramadı Onu M B . d W h' A lng'ılı•z ve(fahti Fharıv'eadlrıan'cmhsıhştıafre.ne gitmek üzre 
1 1 l z 1 o usu zıya e ere . . rıan as ıngton, 16 .A. - A- Ticaret muahedesi 

1r 
1
·semletlyorlar, onu, daima ta~~an ayıran b~ akr:a_?.alık hiç meğe lüzum görmedi ve Fran- merikanın Kalküta jeneral kon-

•;l ;km, kek:me. ve sa~yası akar ~egılse ona her mstedıgı zaman sa ile kaytsız, şartsız bir müsa- solosu, d_ü~kü kar~aşalıklar es- aktedildi KAHİRE, l7 A.A. - Sudan 
Kar ve fırtına! 

r h":lde kar'."§ına. guzel kızla- ~mp~atorun_.huzuruna ç~~k vat istedi. Konferansta beş dev nasında ıkı Amerıka~ının yara- da icra etmiş olduğu av seyaha-
ıl el~ne teslım edip dermanını :ımkanını veııyo:d!:1. Klodıı~s ~ let arasında bir itilaf aktine ma lanmış olduğunu harıoiye neza- t . tinden tayyare ile avdet etmek 

cetıyorlar, şuurunu karartı- hevesatına maglup ve çırkin ni olan keyfiyet bu oldu. Fakat retine bildirmiştir. L?NDRA, 16 A.A. - ngı~- te olan prens De Gal, öğleden ~A_DR1T, 17 A.A. - Zepliı~ 
~ıı lr!ar onu hantal bacakları üs- zevklere düşkün oldug·unu bili- k d' d al hd' tere ıle Rusya arasında aktedı- sonra buraya gelmiştıir. Gnmnch saatile saat 2,24 te 

, en ı onanın arını ta ıt e- · ı · · 'l'f · b .. 1 O al b 
r ıcle sallanır bir halde bırakı- yordu. Belki nefretinden yahut d k f - k Gandh"nı"n og"l en tıcaret ıtı a namesı ugun ngı"ltere - Mısır rteg urnu Üzerinde bulun-
~ ere tasarru yapmaga arar ı U · d'l · · B · ·ı'f 'k' d ğ h 
n rlardı O sırada her ürü de ay ta gayri şuuri bir hesap netice- · ı A 'k ·1 İ ·ı ımza e 1 mıştır. u ıtı a • 1 1 LONDRA, 17 A.A. - Avam u unu. ve mu alif rüzgarlar 

· " vennış o an men a ı e ngı - t İ d 1 d b' t" d ı ı F sevdaya dii§tüler: Bir impa- si olarak o zamana kadar amca- tere ve sonra da Japonya bu YEN DELH 17, A. A. - e:-r et ~rasm a ır .ıcaret v~.se kamarasında M. Henderson hü- 0 ayısı e ransanın cenubun· 
oriçe yaratmak!... Bu işte sına kendinden hiç bir fedaili- ·k· A d 1 · · 'h 'liif Gandhinin 9 nisanda tevkife- yrısefaın muahedesı aktedılın- kumetin kamaranın tatilinden dan geçmemek için Gaskonya 

rtiyi kazanan rakiplerini eze- lıkta bulunmamıştı. Kızılbaşlık 1b· 1 t vrufpab eakıv etınık ndiı' ~1

1 ~ dilmiş olan oğlu Devidas 3 ay ciye kadar muvakkat bir tesvi- evvel Mısır heyetile bir iti!af körfezi üzerinden Loire nehri 
1- . • • .. .. • • • ır ara a ır p en ış ermı . ' · malı' · · h · ı .. . b d - .. <tı. Muzaffenyet kinde kalır duşuncesı onu dehşet tçınde bı- b · l eli ş· did adı hapse mahkQm olmuştur. ye suretı ıyetını atız o a- elde edecegıni ümıt etmiş oldu munsa ma ogru teveccuh et~ 

kı d Kard Kal
. la ecermış er r. ım en son- cakt r - miş old - bild' · · B' 

u faz~ olarak impara~orluk o- ra l:"or u. . . e i .. ıgu ra artık İtalya ile Fransanın an .. • • • • ı ·. . • . gunu, fa~at. bazı noktalarda ol- . , ugunu . ınnış~ır. ır ~ 
r n eline geçecekti. Bırleşmek v~tıle keı:ı;d~~e .. tecavuz etme !aşması bekleniyor. Hukfunetın tahrıki! Bu ıtıliifta, Rusya ıle hemhu dukça mtlhım müşkülat zuhur çok ~~l~?'etl~~de şııdde.tlı fırtına 
e klarmda daha hayırlı olacak mn, onu gozu onunde mahbup- dut olan devletlerı alakadar e- etmesine mebni müzakeratın !ar hukum sunnektedır. Leon 

Fakat birbirlerini pek iyi ta- lanna teslim etmiş olmasının PARİS, 16. A.A.,- M. Bri- . NAVSARİ, ~7 A.A. - Kal- den bazı istisnalara riayet edil- parlamentonun tatilinden son- ve Burgoz şehirlerinde kar yağ 
o tıklan 'çin aralarında ortak- cezasını çekmemiş mi idi? Gü- ~d?. me~'usan meclısi hariciye kiita ~e Karachı kanlı musad&- mek prtile iki hükfunet arasın raya taLikine mecburiyet hasıl rnış~ .. Valansta son derece şid· 

1 
~ m mevzuu bahaolrnıyacağı- zeldi; haşin ~e. saf bir güzelliği en~u~e~ınde .Lon~~ müzakere mel~rınden ~ah~~~n . Gandhi'. da en. ziyade müsaa~eye ~az- olmuş olduğunu beyan etmiş- deth bır _rüzgar. pc;>rtakal ağaçla 
2 anlıyorlardı. Onun için her vardı. Otuz ıkı yaşında olması lerının bir tar~çesını yaptıktan bu ~d.detlenn gınşı_lmi§ olan ct har mıllet muamele• tatbık e- tir. rını tahnp etmıştır. 

i seçeceğini seçti ve birbirle na rağmen gençliğinin bütün sonra, İt;ı.lya ı!e Fransayı alaka dal ıçın muzır .?ldu~u ve fa- dileceği zikrolunmaktadır. Yi-
e e gillügışaız, dobra dobra teravetini muhafaza etmişti. tn dar eden ~ahrı program hakkın kat ~unların hukfunetin tahriki ne bu itilif mucibince Sovyet- L.l d G ·--

pe hep oynamağa batladılar. kişaf halinde bulunan vücudü- da İtalya ıle uzlaşmağa muvaf- e~en bulunduğunu beyan etmiş ler hükfuneti İngilterede bir ti- oy eorge L 
nün yakıcı dolgunluğu, şehvet fakiyet hiisıl olacağı ümidinde tir. M~c.adele, biliifasıla devam Clll\Ct heyeti bulunduracaktır. • ngl/lerede 

• Agripin'in ortağ1 Pallaa'tı, fa ilmindeki behresi sayesinde, bulunduğunu söylemiştir. etmelıdır. Bu heyet, lliyasi masuniyet hak ha Lloyd ~eor.ge . parlimento 
t Agripin Pallas'tan ziyade kendini son ihtiraslarına kap- kmdaki her türlü hak ve imti- yatın~ gıre.~ı ben ~ sene ol-
ndine güveniyordu. KaJist'- tınnış yorgun bir adamda çd- M. Herriotnun sorduğu bazı Tevkifatm miktarı yazlan haiz bir ticaret mümes- muştur{. ud muknasebet e matbu-

hi k K 1. 1 d bil' d' K il d' -· M B . .li ·1 'k' . d .. kk at tara ın an en 
l ç pervası yo tu. a ıst gın arzu ar uyan ıra ır ı. lo sua ere ver ıgı cevapta . n- LONDRA l7 A.A. _ A sı ı e ı ı muavın en mure ep d' . b' . f 
llia Panlina'yı namzet gös- dius'u çileden çıka_qnak, iştiha- and teslihatın tahdidile aliika- kamarasında' M Wed oodvam olacaktlr. 

181
.nle. 

1~ zıya et 
· d K ı· ·· b k dı d · d 1 1 1 · Ak C · gw verıı mıştır ,yor u. a ıst ın u a n a sını kızıştırıp tatmın etmek, ar o an mese e erın vam e Benn Hint hükumetinin 6 · Bu itilaf ahkamı, muhtariye ı 'l · · 
ld - · t k d k d' · d d' k k ı · t' .. k ı · · • nı- ngı terenın es ug~ ~e~ıı::e. o '!. ar esas- en mı va e ıp ~ermeme , o mıy~. ı muza ere er: çerçev~~- sandanberl 150 kişinin tevkif ti haiz Dominyonlara - bunla- lci Ba vekili 1r 
·dı kı guttugu şahsı menfaat lanna kadar gıdıp sonra kaç- dahılınde kalması lazımgeldıgı edilmiş oldug· unu 13 nisand b"l mı ve Rusya hükUnıetinin gös- · - . ş k at 

d·1·-- d sırıtı d o ak B 1 k · .. ı · t' a ı ettıgı nutu ta ge n .' ı~ın en . yor ~· - m . . . un a.n raptı tan s~nr;;: nı soy emış ır. dirdiğini beyan etmiştir. terecekleri karşılıklı arzu üzeri m' senelerin m< 
n ıddıasınca Sallıa, evladı ol- elbette Klodıus un susadıgına kabulu'" ne _ alelade nota teatisi suretile ç ış 

r ıdığı için Klodius'un. çocuk- kavuşmak için ~enetoyu da, Bütçenin 1 t•kb Jd h r teşmil edilebilecektir. şhur devlet adarr 
·ını sevecekti. Kukla ımpara- ilahları da umurlamıyacağı bir PARİS, 16 A.A. _Nazırlar S 1 8 e arp., la'.ından bahset 
r bu müdafaaya karşı tama- gün gelecekti!... meclisi bütçenin tasdikından CENEVRE, 16 A.A. - Par- Bu itilaf müstemlekelere hı' mış ve her ne b< 

h. · l d ' l" l b' ı· • · · ' hasına olursa o' :n ıssız a ıyor u. sonra meclise tevdi edilecek ver ~ento ar ~r ıgı e~yet ve maye ve manda altında bulu- • 
Agripin'in bu silahlan karşı- gi tenzilatı layihasını tasvip et selamet ~omısyonu, 2lı;:rde zu- nan hükumetlere ve araziye de, sun parlamento 

Narsis, yalnız namizedinin sında aciz kalan Narsis genç miştıir. • h~ edebıl~cek harplerın ne şe- mütekabiliyet şartıile, teşmil e- yu m~hafaza e~-
m ve şöhreti ile değil, cür'e- kadının her gün saraya gelmesi Meb'usan meclisi, bütçenin kıl v~.şeraıt alt.mda cereyan e: dilebilecektir. Bu itilaf, ilerde ~ek1 ıazfakıınt ge.I1d1 ı-t. 
zekası, siddetli azmi itibari- ne, kurnaz ve hilek3.r Pallas' heyeti umumiyesini, Ayanca d~cegı meselesı hakkında vası aktedilecek muahede tatbik gın • a ?1'1 e ın .. ?1-~"'a.ı.sme 

daha korkunçtu. Sarayda, de- ın de!iiletile İmperatorun huzu- kabul edilen şekilde, 125 muha- mıkyast~ b!r ank~t .a~mağa ka- mevkiine konuncıya kadar mer'i duyı"kdunnak rıc~p ettıgmı soyle-

Rusya ile müzakerat 

Londradan yazılıyor: - İn
giliz - Rus ticaret muahedesin~ 
in akti içn cereyan eden müza 
kerat neticelenmiş ve yeni pro· 
je Moskovaya gönderilecektir. 
Bu projede İngiltereye gelecd 
Rus harid ticaret memurların-
dan ancak bir kısmına siyasl 
masuniyet verilecektir. 

Fakat Rusyanın İngiltereye 
ödeyeceği borçlar mest>lesi ha 
lledilmemiştir. İngiliz dayinle
ri tatmin edecek bir şekil bul
mak için müzakereye devam e· 
diliyor. sı ve iradesinin kuvveti ile runa kabul edilmesi mani ola- rar verm şt B ıı h ten son a lif reye karşı 450 reyle kabul ve . ı ır. u ış ıçın, mu olacaktır. Şu kadar ki, iki taraf B" d · · · d" d 

,ripin'le aşık atacak biri var- mıyordu. tasdik etmiştir. telif memlekete mensup 20 mü- tan herbiri gerek bu itilafın ve -;:- ız, ,emıştır, unya .a ·--•ııaı•--••--1!1 
o da bu azatlı idi. Narsis ka- tehassıs intihap edilmiştir k d '. 1 1 .. yegane parliimento memleketı- Hem ziyaret 

r b.ir servetin tatmin edeme- Klodius Agripin'in busesini F b · gere omıı.;on ar a, mustem- yiz 
i hırsı "le bir hüktlmdarm is tattıktan sonra aşkın lezzetini eci ir kaza tun cesedi istasyonda tayyare- lekelerle aktedHecek tesviye su "" Hem ticareti 
altında dünyayı idare etme- ilk defa tadiyor gibi oldu. Ye- Chateauroux, 16 A.A. İki as- nin sukutile üstü harap olan bir retlerinin - ~ltı ay fevvel haber ~_..,_______________ HER TÜRK 
düşünüyor, bu emel u~runda g-eninin kollan sıhirli bir ce"Te k • el • · İ vermek şartıle- me suhiyetini i- kil, paskalya yortusunu orada . bi d k " d _ h . en tayyare aras n a 800 metre vagon ıçınde bulunmuştur. _ !an edebilecektir. 
?eyı r en. . azanma ıgı .a~nde ~ynun_a dolandıkça, irtifada bir çarpı ma olmuştur. kinci tayyare de bir binanın da- geçirecektir. 
dırde het şerı ~.ırden kaybet bu ~gfal~ar ellerın tema.sı alt1!1- Tayyarelerden biri tamamile mına düşmüştür. O esnada içer 
te~hkesını goze aldırarak d~ ınler~ soluyor ve hıddet ı- parçalanarak meydana düş- de bulunan kiracılardan biri kö 

~ah hır ~~una atılıyordu. !".f çın~~- tıtrıyerek onu tutmak is· müş ve bir dükkanın damını talı mür haline gelmi tir. Tayyare
ı.1 Narsıs ten nefre~ edebılı.r tedıgı zaman kadın kaçıp kurtu rip etmiştir. O sırada arabası- cinin cesedi. binanın avlısında 

Başvekilin seyahati Amerika heyeti 

LONDRA, 16 A. A. - M. LONDRA, 16 A.A. - Ame-

Ycnı A 'KAR \"vı giirmeli' 

Onun •ç 'l 

20 Nisan 1930 

Milli Sanayi Numune Scrg- s •,; 

Ziyaret et 1 fadkat o~u hor dgobr~mezk~ı. luyortlu. nın içinde beklemekte olan bir başı parca parça olmus bir hal-
ıu a kendı ayarın a ır ra tp (Bi di) n· -

Mac Donald, havanın fırtınalı rika murahhas heyeti, Amerika 
olmasına rağmen tayyare ile ya dönmek üzre 23 Nisanda va-

~-o..~~· _... . ..._,_.~~~...._~......,_·~.J....o..·:..-~~~~-ı.ıl!.-~~~~~~~~....L-L 



htelil TDrtc•:Yunan rnafikeme ı davaı 
Drk-~ unan mahke- Kat't hesap 1 ÔmrO beşer 
mesı faaliyete · ~ 9~ senesinill va.. igOrtacılarvevasatt 

başladı ndat ve Atı ömrü beşer: 

"n beş davanın 
yetine başlandı 

keme bu dava-
1ara dair karar 

iyerek talik etti 

uallimler KlldMtroda ...,.._,ı. 
lllillmdhJ!Okrau? 

15 sene .. 
Fatma Hanımı 
öldüren polis 

Galata rıhtım. şiI'teti antrepolıırmd;ı; 
yapılan kaçakçılık 

etrafında tahkikata devam ediliyor 
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S« lI ı'c:.t Fikir-, .M..i.z;ah, Eclebiyı tt, 
ı.,..=-••==-=-=-•!"5 .. _,.n11_••-.. -=---=-•,.,.;.;,..,._..,._uı•"'•""""'•"'• .. _._ .... ,. ..... ..,.,._..,, ... ., • ._ .... ,. • .., ...... .-... .-... _,.n., • ._ • ., • ._ • ..,,._ • .., ........... ,..-.,,_uı·.ıiu .. •"'•"'" .. •"'• .. •,.•"'-"'*'""*•'"•.,•""•-•"''"'',. .... ,. .... ,.."'--,.-.,_uır.,_. .. .-..,.,_ • ..,.,_ • .., ....... ,._..,"'--,.."'-'"-"'-""-"'•;ıi•ıııı.:u"'* .. •,.=•=••111_·..,_uıe"'a""nııııu._n_·_111uı-=-•=-1-'"uıiln_n_n:_uı·•-rv.,.,_n...On-=--=-wr.,u .. ·.,uı;1· .. _,., ... ,. • ., __ z•111-u-.la' 

:~_aim,~ [:::I::::~~~€:§!!C:r::::1 
j ' srın Umdesi "Milliyet" tir. 

18 N lSAN 1930 
Londra tahdidi teslihat kon- laf ta dahildir. Geçen hafta izah dir ki, bütün bu rakamlar Fran Sen olsan kızmaz 

ausın ? 
gresi bitti. Evet konferansın ne ettiğimiz gibi, tahtelbahirlerin sanın büyük bir donanma inşa

ıAREHANE - Ankara cadde.i- ticesine göre, bitti kelimesi va- 2,000 torıluk olması ve her dev sına teşebbüs etmemesine bağ-
100 Telgraf adreai: Milliyet, ı •.. ziyeti çok iyi ifade eder. Çlin- letin yalnız üç tane 2,800 ton- lıdır. Fransa itilafa dahil olma- Dün bi2lim arkadaşlardan bi· 

ul Telefon numaraları: kü ne konferanstan beklenilen luk tahtelbahire sahip bulunma- dığından serbestir. Serbest ol- Matemzede adam 11. rine rasgeldim. Homurdanıp 
Istanbul 3911, 3912, 3913 netice elde edilmiş, yani mü- sı hakkında beş devlet arasında duğu için de istediği miktar Y duruyordu. 

zakereler müsbet bir netice ver- itilaf hasıl olmuştur. Bu itilaf ı1 kruvazör inşa. ettirebilir. Eğer Sordum: 
1 

' 1 4.BONE ÜCRETLERi miştir; ne de müzakerat inkı- 1 ta birinci mukaveleye girecek- bu hakkını istiı;1al .etmeye k_al- - Gene ne oldu 
Türkiye için Hariç için taa uğramış, yani netice büsbü-' tir. kışırsa, yukarkı msbetler büs- Kudret Bey bugün fena hal- babamdan bir havale bekliyor- - Bırak, dedi, fena hald~ 

ylıiı 400 kuru! 800 kurn~ı tün menfi olmuştur. J İkinci mukavele, tl!Jttelbahi- bütün al~üst ,olacak~ır. Faka~. bu de sinirli idi.. dum. Mektubunu aldım. Hava- kızgınım. 
" 750 " 1400 

" Vaziyeti anlıyabilmek için,· rin harpte t~bi olacağı kavait günkü sıyası vaz.ıyete gore, Masasının başında elini şa- lede muhakkak akşama doğru - Kime kızdın? .• 
" l400 " 

2700 
" evvela şunu hatırda tutmak la-' hakkındadı~ ki, bu da beş devlet Frans~~ın böyl.e b_ir . hareket.e kağına koyı:n~§ .. düş.ünüyo~'. s~- gelir. Gelir ama akşama kadar Anlattı: 

iclen evrak geri verilmez zımdır ki bu konferansın ta baş tarafından ımzalanacaktır. teşebbus etmesıne ıhtımal verı- garanın binnı sondürüp hırını ben ne yaparım?. Bana on lira - Saicli bilirsin. Bu sabah 
' ı Ç" kü' F esasen k · · · ? b' h b S · • h 1 dctl geçen nushalar ıo kuruıtur. langıcından yekdiğerinden az Yalnız üç devlet tarafından emez. un .ransa... yakıyordu. . . cı verır mısın. · · ır a er: aıt agır asta.. -

lazete ve matbaaya ait l~ler için çok ayrı iki safhası vardı: \ imzalanacak olan üçüncü muka k9nferansta takıp et:ıJ?ı hare- Kudret Beyın derdı vardı e- - Hayhay! .. On liranın lafı şimi gücümü bırakıp evıine koş• 
m!ldllriycte milracaat edilir. 1- İngı'ltere, Amerika ve Ja' vele devletlerin sahip alacakla- ketle siya. sllaln .. ız.l.ık ı~ınde kal- fend1m .. ·. mı olur .. Hem senin gibi eski tum. Bir de ne göreyim .. 
azctcm1% il!nla.nn mes'uliyetini ş b k b d b' k d ' ' ı S k 

kabul etmc:r. ponya gibi, büyük Okyanusları rı kruvazör, v. s. kuvvetini ta- mışt.ır. ım 1 uyu . ır 0.nan. Ama sız olun da bakalım ır ar a aş ıçın .. · - a ın ölü buldun? .. 
=========-==;ı j şamil birinci sınıf bahri devlet- : yin etmektedir ki, işte Fransa m~ ınşasına t~~ebbüs ~~ıp t~~ dertlenmeyin!. . . • - Doğrusu pek utanıyordum - Yok, canım. . bastonunu 

ı:>UGÜNKÜ HAVA ı !er arasındaki deniz silahları 1 ve İtalya buna iltihak etmemek planlannıtı al~ust edeceg~ ~abıı Tam yüz lirayı kendı elcagı- ama.·· alıp çıkmış .. Ölüm halinde de-
.> 1 1 1 .. d 1 t husumetını cel · · ı d · · C t k e var? d'kl · h d b ı f meselesi tedir. Esasen konferansın gaye o an uç ev e ın. . . . zıle bır do an ırıcıya vermıştı. - anım u anaca n .. ı erı astayı ev e u amayın· 
Dlin hararet en {o'.< 29 tn ız 1 · İ al 'b' 1 si bu mesele etrafında bir itil&! betmek, Fransa ıçın akıibetı çok Herifçi oğlu paralan dercip et- - Ben bu havaleyi bugün a- ca sen olsan kızmaz mısın?. 

1 derece tdJ. Bugün rüzglr kapılı ı 2 - Fransa ve t ya gı 1
', ld k . vahim vaziyetler ihdas edebilir. tikten sonra hadi yallah fer- lırım. Yarın her ne kadar zah-

) cılc havı poyraz olıcakur. başlıca alakalan Akdeniz'de o-' e e etme tı. b kıild . 'k ı metse geçerken bizim Mehme- Kulak misafi:ı 
1 ' 'lan devletler arasındaki deniz Fransa emniyeti meselesini Konfe~ansın u şe .. e ne.~ı- tı .. · · din yazıhanesine bir uğrayıver. - - --,-

=ı ı~ silahları meselesi. ileri sürerek yüksek bir tonaj ce.lenmesı, devletler.'lçın büyu~ Koydunsa b'.ıll. · Mehmetli tanıdın değil mi?. Yeni neşriyat 

1.1 K f b. . . fh miktarı istemisti İngilizler bu. miktar tasarruf temın edeceğıl Kudret Bey. d .. ~l!EK . on eransm ınncı sa ası, - . "' 1 . T k tm k. t N h k f ı Ah aptal he- Çapkın şimdi işi büyüttü, a anı • r llill , . , ı ani bil ük deniz devletleri ara na razı olmayınca Fransa siya- ııuy enıyor. e rar e e 'Is e-. - a a a .. '. , akıllı para kırıyor .. Sen oraya Klinik dersleri 
o;;;;;;;.;;;;;.;;-..- ' yamdaki ymesele halledı'lmi u" si bir itilaf ile emniyeti temin rlz ki, bu tasarruf, :r,aJ?ılması J rif, diyordu da ~r daha .dem!-

1 
ş ç k ı d h b ilk d N l"' ım senın ı A ug· ra ben ona senin paranı bıra-.., lnirler gergin! devlet bir itilafa varmıslardır. 

1 
edildiği takdirde tenzilat yap- mu. arrer 0 an a ayuyk ı;:ıa-İyor u. · · enke az . k ldınl- Gülhane tatbikat mektebi da 

~ . . . mağa hazır oldu"unu blldirdi sarıften tasarruftur. o sa şım-1 ıeme acıyaca sen mı a .. kının!.. biliye kliniği muallimi Dr. Ah· 
ı im dikkat etmediniz mi?\ ~u ı~ılafm ne dere:~~fa~ar 1 Konferanstan m~htelif zaman~ diki masraftan tasarruf değil- Varsın ne haltederse etsini.. -Canım ne ehemmiyeti var? dülkadir Lfitfl Bey "Gülhane 
F; e~ . ahaf'li d d h 1 deruz sılahlarmın t ı e-\ ı d 1 h b l .. dir Devletler donanmaları için\ Yüz lira yek tahtadan sayılır Acelesi ne?. klinik dersleri,, unvanı altında. Bırllğı m ı n e e - ı mek olduğu ayrı bir meseledir ar a ge en a er ere gore, ·1· 1 sarf k d ? 1 t 'tt' . d d 'h' . - Olsun, olsun! Borç para-
~ 1 [ b' ini h kt di · · F ' · f ı il mı yar ar etme te evam 1 mı · · § e gı 1 gı er a 1 gı- ki eserinin jıirinci cildini neşret 
. ır s r . a~_:ıesmS el eahr. ı Çünkü verilen haberlere göre, hranlisa nın elmnlıyedı mlesle es e edeceklerdir. İtilafin maddi fa-1 der ..• Bımlar da arkadaş mı dan doğrusu pek korkarım! .. 

•enlerde Bırli.,.n u tan - 'Amerika İngı'ltere ile müsavi ay meşgu o an ev et er, şu d b Ik' d h ·ı i k' 1 T b' hafh lu or Kudret Bey vakıa yeminli miştir. Lfitfi Bey bu eserinde 
• Tak im k d 11 ' 1 d h 'il d b' · 'laf ak Y ası e 1 a a az mı yar sar-J san l • • anı ır "" 0 Y " Gülhanedekl derslerini ve tec-eı tfen s eb'lma ar ıı renlive \ olmak için bir milyan dolarlık e.sa_s ar ~l ı dnli eU ıür ıltı d' - fını teminden ibarettir. Siyast Hala parayı getirecek .. İşin yok idi, artık kimseye para vermi- b t . . 1 . k 
ı...ıc. ı -neden ı em- po a- i yeni inşaat yapmak zaruretin- tını sırası e ş nm §er ır: • 1 . 1' . b 1 'ı beki d 1 yecekti ama, bu Cevat keratası rii e enru top amış ve yetışece 
U\J 'h dilm' lan -'-ti 1 K 11 . k . netice erme ge ınce' un ar sa e ur .. tabiplen·mı· z kadar yetı'şenler ı' ı 'ı ata e ış o ge .. uı - ı dedir F"kat Amerikalılar eğer l - e og mısa mı tevsı i ü b t lmakt 'ıyade men K d et B . .. onu kendi ağ2lile yakalamıştı. - · 

' b hannnlar beğenmemlt: . . . ~ . ' tm kl . m s e o an z • ı u r eyın o gun paraya 'k çin de çok kıymetli bir tetebbü 
ı :;b ki Kadın Blrli.ıu"ı" . ıtıHlf elue edilm~seydi, d~a faz e e e. fidir. İngiltere ile Fransanın a- 'ihtiyacı yoktu, r.oktu ama olsun "Param var,. ded1 ten sonra zemini vücude getirmiştir. Dok . e: i a u bö 1 d ğİidİr• ı ta yapacaktık dıyerek, mılyar- 2 - Bir Akdeniz Lokamosu raşı büsbütün açılmıştır. Şaya- Yüz lira bu! Dıle kolay 1 El a- "yok olmaz veremem!,. nasıl de tor okurlarımıza tavsiye ederiz. 

n ı tlka minuti an ~ e üz el ld ·' dan f~zla sarfetmelerl lftz,.... ge akdi ile. nı dikkat olan nokta, İngiliz lem parayı sokakta mı toplu- nir. -------------
ş ~ . ~ın pe ~ e o u j ıen mıktan kar sayıyorlar. Bu 3. - Mac Donald'm ~924 se- haıi.ci siyasetinin aldığı istika- yor?.. İyisi mi yiğitlik bende kal - EVLENME 

, z , a kaıldir. D.o~ru laf. Bu bir· da bir teselli. nesınde teklif ettiği şekilde bü. mettir. Sabık konsörvatör ka- Ad ğ b düşüncede i- sın, dedi ve on liralığı çıkarıp lstlhk9.m Mlrllvalı"'ınden mll-
kkl meselesıdir Ben fasulye 1 tlin Avrupa devletlerini şamil amca ız u uzattı. Hem bu her halde Se- " 

' f' -: zın ba lımn. halbuki siz j' Konferansın ikinci safhasına . . . itilafı binesi, evveli Fransa ile ar.taş, ken birdenbire kapı vuruldu: . . . Eğer a a- tekalt Salt Paşanın torunu ve 
- :

1 
a yı ' gelince· Fransa ile İtalya anla hır mlitekabıi emruyet tıktan sonra Waşingtonun ka- - Gi · · ı hm gıbı yapmazd~ y p · piyade mllmtaz yllzba•ılanndan 

ağza alınmıyacak kadar 1 ' ile ' n111.ıı .. · _ cak olsa Mehmedın yazıhanesı- T 
Y ıt kr h ddedersl.nlıı Mf. ~amadıklarından,bu devletlerle,/ · C . . Ak , pısını çalmıştı. Mac Donald ka- İçeri uzun boylu magmum . ğl k d' merhum HulOsl Beyin kızı Ne. 

e · e alan e de~ mak- diğer Uç devlet arasmda da iti- 4 - emıy~tı vam ;r1 1.6 binesi, Amerikalılarla anlaştık- çehreli bir adam girmişti. . Gö- nı sa 1 verı;:ıez 1' · cebine k zlbe Hanım ile Harp akademisi 
) ' dtye yapı ş y rn.f hbıl alamamıştır. Fakat her ıncı maddeslnın daha genış bır tan sonra Fransa ile görüşmek l · · t f k zarmış yfüıü- Cevat on lirayı o- mualllmlerlndcn Erkanı Harp 

1 
kalabalık değildir. . , t f · · ·ı . . . . z ennın e ra 1 ı ' unca dog" rusu çok memnun ol-

n ·, k d nlı" malı 8 bir te- noktaya ait meselelerde lhtılaf e Bsın 1 e. l h d" istedı ve 1tılaf ta akım kaldı. nün traşı uzamıştı. Kudret Bey Yd BlnbaşıRı Mükerrem Beyin ev· 
g •U a 1 

ga su k t 'lrl kt 1 d u çare er ep ayn ayrı uşU f u: lenme merasimi dün Kadıkoy 
. ııl Urdlir. DarüUceze muzikasl yo tur .. t~ c no a an ~ va:- nülmüş, uzun uzadıya tetkik e- . L?n~ra kon!erans~~ ~u ne- a alladı: · · ı - İyi dost kara günde belli Belediye dairesinde icra edil 

. ·aha kuvvetli bir hareket ya- dır. Bu ıtıbarla konfera s, !iç d'l .. f k t b' it'l'f h' 1 1 tıcesı, cıhan dıplomasısının ye- - A a a 1 .. Sen mısın Cevat. lunnuş dedi ve bir süril teşe 
, ı bil "'k d ı t d h k ı mış • a a ır ı a ası o a . · · h k dı B h 1 b" o ' mı,ur. Her iki tarafa saadet mazdı yu eve arasın a er no - Ol il d n! bir merhalesıdır. dıye ay ır . . u ne a oy- kkii d k kt gitti 

t • . · .. . d h taya ait ihtiUHları hallettiği ~i- mamıştır. amayınca ç ev- • * "' Je? Nen var?. re ~re .. çı ı · · · d _ temenni ederiz. 
ı .ırlık mıtıngın en oşnut- b' b fh 1 d F ı let aralarında itilafı imzalamağa · · · ğ Ertesı gun Kudret Bey og-
1 Allah onlardan hoşnut ol- ı, a?ı s?. : ar a . ransa ve - karar verml lerdir Haftanın diğer mühim bir Adamca ız ~ey~s . meyus ruca Mehmedin yazıhanesini .... 15,000 l(elimeli 

t )[ğer taraftan Birlikte iki ye 
ı'ereyan daha baş glSstenn!ş-

talya da ıtılafa dahıl bulunmak 1 .1 şA :k J meselesi hakkında da bir kaç başına gelen felaketı hıkaye et- b 1 d ı · · k kalabalıktı Fransızca • TUrkçe d v · · 'l'f k .. t ngı tere men a ve apon . z ll ğ d" k k oya ı. çerısı ço · 
ta ır. anı ıtı a ısmen u<; a- a'nm imz~lamak Uzere bulun- kelime söyleıned.en bu ~cmale tı. ~va ıcı ~ .~na ~ş~m ~-. _ Cevadın hakkı varmış! Yeni Küçük Lugat 
ra~ k~smen de bei tara:,ıdı~·ı ~uklan bu itilafa göre, donan- nih~ye~ vermek ~:t~~d~. Bu 'ı ~eı lflzle:e omur.· Gozlerını Mehmet cidden iyi iş yapıyor! Nihayetinde fenni kısmı havi 

. ~ıyet şu suret e tes ıt e ı ma kuvvetleri şöyle olacaktır: db~ olan ra gazetef,e~t ~ a~~en apamyış ı.. . d' d ? diye düşünüyordu. en son lugattir. 125 kuruı ·•r 
'n 930 senesi güzellik kralıça-
1 'lfübeccel H. Viyana - İstan 
'r futbol maçında başlama dar 
~l ini vuracakmış. 
'r lir kısım Birlik azalan bunu 
.ı k kadınlığın tam bir istikbal 

1 c e ettiğine alamet telakki edi
\1 lı ve terviç eyliyorlar. 

1 >iğer bir kısım da bu hftdise-
11 (azetelerin parmaklarına do-

ırak "Kadınlık top attı,, di
:alay edeceklerini ileri süre
ı buna kat'iyen taraftar gö
.müyorlar. 

u )ün.lı:ii "Cümhuriyet,, refiki
r r de "Kadın Birliği- küplere 
e tli,. diye bir serlevha vardı. 
. u da tahkik ettik bu günler. 
c llirlikten hiç kimse küp, ka
l oz ve saire gibi şeylere ra-
• . olmamıştır. Ve zaten Birlik 

'JU isimde bir vasrtai nakliye 

mıştır: . ıra Y mevzuu g sten enı - a sen, ıye sor u · · Mehmet kendisini büyük bir Mualllm Halit Kltaphaneslndı 
Londra'da bir itilafname ye- İngılt~re: 541, 700 ton Hindistan vekayl ve Gandi me-ı Senin nen var?. sevinçle karşılamıştı. İki arka-

rine, üç mukavele imzalanacak- Amenka: 526,200 ton selesidir. Gandi etrafındaki. ala- :Kudrette kendini anlattı: daş bir az hoş beş ettiler. Son- 150 • 200 lira maaş 
tır. Bunların ikisine beş devlet Japonya: 367,050 ton ylı neşriyata bakıp ta İngiHzl<ı- - Canım dedi benimki e- ra Kudret dedi ki: 
te iştirak edecek, sonun. cusu, İngı'ltere kendisine tahsise- ri.n buna ehemmiyet vermed.iği- 1 hemmiyetsiz'ı.. S~l:im; bilirsin _ Ayol Cevadı gördün mli, Güzel san'atlar Birliği mi-

t k 1 1 Filh mar1 ştıbesinden: yalnız ngiltere, ~enka ve dilen tonajı şu şekilde inşa ede- n~ zannetme h~t'." 1 o ur. ~ benden geçenlerde yüz lira aldı bugün buraya gelecekti... Anadoluda 
150

_
200 

lira iic-
Japonya tarafından ımzalancak cektir: 146,800 ton 8 inçlik, 10 kı~a ~ğer Gandının hareketı Hala getirecek!.. - Gelecekti ama daha gel- retle vazife almak istiyen mi-
tır. bin tonluk kruvazör, 192,200 Hınd~stan~a. d~, Lon~~da hı- Öteki başını salladı: metli ... Yoksa sen de mi para mar arkadaşlarımızın Birlik mi 

Mukavelelerin birincisi bü- ton 6 inçlik kruvazör, 150,000 raktıgı tesın. ~·r~ksaıdı atar - Adam sen de diye cevap kaptırdın?.. mari şubesine müracaatları. 
yük harp gemilerine aittir. Wa tonluk muhrip, 52,700 tonluk m~vzuu olabıli;d1 ._ :ı.;:akat yüz verdi ... Para bulunur ama can Kudret afallamış şaşırmıştı: ------------
şington tahdidi teslihat itilafı- tahtelbahir. mıly.onl_:ırca Hı.ntlı~ı;t bun~ da- bulunmaz!.. Hem Selim öyle a - Neden?. diye haykırdı?. 
nın devamı olan bu mukaveleyi Amerika donanması şöyle o- ha cıddı telakkı ettıgıne şuphe dam değildir. Elbet bir gün ge- Mehmet kıs kıs gülerek ce-
beş devlet imza edecektir. Wa- lacak: 180,000 ton 8 inçlik 10 yoktur. . . tirlr ... Paraya bu kadar ihtiya- vap verdi: 
şingt6n'da 1931den1936 sene- bin tonluk kruvazör, 143,500 İngiliz hükO.metıının de bunu om mı vardı?.. - Buradaki ahaliyi gördün 
sine kadar İngiltere'nin 10, A- tonluk 6 inçLik kruvazör, 150,: İngiliz gazetelerinden daha cid; -Yok canını .• Param var!. mü .... Bu kalabalık hep Ceva
merik'am 10, Japonya'nın 6, I bin tonluk muhrıp, 52,700 ton- idi tela~ki etti~i. şundan a?l'."şı- 1 Var ama ıişte insan merak edi- dı bekliyor! Hepsind~~ onar ~i
Fransa'nm 3, İtalya'nın da 3 bü luk tahtelbahir. . lıyo~ ki, Gandının.y~p de~ığı şe-j yor! ra almış, va bugün ıçıın benım 
yilk gemi inşa etmeğe hakları Japonyaya tahsis edilen tonaj: yl~rı yaptı~ları . ~çın yuzlerc~; Cevat bir müddet önüne bak yazihaneme uğrayıp borçlarını 
olduğuna karar verilmişti. Şim şöyle taksim edilecek: 108,400'Hıntlı tevkıf edıliyor. Halbukt!tı. Sonra dedi ki: almalarını söylemiş! 
diyeni itilaf ile devletler bu hak tonluk 8 inçlik kruva.:ör, 100,450 ı Gandi hem ayni şeyleri yaptı-i - Bak ben de senden bir ri- Kudret büsbütün hayrette 
!arından vazgeçiyorlar. tonluk 6 inçlik kruvazör, 105500 ğı, hem de herkese yaptırdığı 1 caya gelmiştim. Ama bilmem kalmıştı. 

İnşaat tatili 1936 senesine ka tonluk muhrip, 52, 700 tonluk: halde serbest dolaşıyor. Asıl \cesaret demiyorum!. . Bu ka- - Peki ama dedi bana karım 

ZAY~ Feyzlı•c lisesi sekizinci 
sınıfındaıı almış olduğum tasdikname
mi zayi etmiş oldu~umdan yenisini 
çıkaracağı mdın eskisinin hükmü 
yoktur. 2:.!<I Enver Mehmet 

llave etti. 
- Onda karı mı yok! Her 

gün bir tanesini öldürür. Bir ta 
nesini doğrurtur; yok, istersen 
sen de otur beki.:! tıelki daha 
geHr! .. 

' ınmiyor. 
1 

dar temdit edildi. Bu mukavele 1 tahtelbahir. : gülünecek vaziyet budur. , rımın ölümü beni hem manen öldü! dedi .. 
FELEK ye tahtelbahirler hakkındaki iti Fakat surası izah edilmeli- A. Ş. 1 hem maddeten yıktı. Bursada Mehmet ise hala gülüyordu. 

Nakleden 
MÜMTAZ FAİK 

• ~Mtlliget,,in edebi romanı: 72 
J 1 ;JIJ·.,, bl' 8 

IOOUlılNM'b~ a 
1 

Bürhan Cahil 

çekerken nasli yorulluğuniiruı i masa- üstündeki -Örme, - ya~l~k 1 bÜnbahçe kapısından kaybol-rnun bÜfede ~lı§ması ıiçin ısrar fakatilim, ıirfaııla lıir clamlaa-
latıyordu. ı çantasını aldı. Kalktı. du. ettiler. Genç kadın kalem ma. lil.kadar olmıyarı iş ad nları eıt 

Cevdet Bey, bu teklifsiz, sa- _ Orövar madam! Cevdet ve Nusret Beyler ZB;- HUleri .için bu~u k.ab~~ .~tt'.: .. mükellef yazıhanelercL bir sa-
mimi sohbet irinde Halenin bi- M d Alb' kend'l · b ten masaya en son gelenlerdı. Kalem malullerı, butun omur tır yazı ya&nadan çcn<! çalar, 

" a anı ıno, 1 erı u ı · 'k 1 · i k · ·ıı · · k l 1 kl d .. rinci muhatabı oluyordu. Genç, masaya sonradan gelmişken, Onlon davet ed~n ~r gıttı ten enı mem e ~tın v~ mı .. ~tınlm U· ~e~ış. ~~r~ en co tu. ar t go· 
ka~ı~ şen, şatır konuşurken göz şimdi onlarla yerli oluyorlardı. sdonr'0. ~eikrarN yer eBnne oturma-

1 
Y:"?~ası'.. yetışmeds.~,k yuk

1
se e-

1 
e d şışırır ebn 

1
gedce y

1 
2r1 ı arıb~a 

lerını daha ziy~~e onun üzerin-' Hale hep ayağa kalkan erkek- ılar bı e, usret ey.: s~ ı.çın goz nuru o me e geç- t~ ~.r m'."t aa ar a <a ı~. ııı 
d.etevakkuf ettırııyordu. Sualle- leri başile selamladı, yalnız ay- - Oyun tar~fında kımler var I tığıı ?ald~ çal~şamıy~ca~ hale tiirlu endışe ve. ~stırap ıçınde 

ı>nu daha uzaktan gören ve fını aldılar. Demi·ndenberi hiç rıni en fazla ona tevcih ediyor- 1 k C d t Beyle Nusret bakalım! dedı. Aarkadaşının geldıklerı vakit kendılerıne ku- halka gazete, fıkır gıdası yettŞ 
indeki değişikliği hisseden bahse ka.rışm~yan., ya_lmz ı:ııa· du. ~ ır e ~n kr ev d ~ üp güzel bir te- koluna girdi. Masadakileri bir 1 ru bir üstad Unvanından başka tiren ve bu sırada bağırsa[· :!rın 

ı ' r le bir çocuk gibi uzaktan eli dam Albıno ıle bir ıkı. ke!ın;~ Ahmet Sami ne zamandanbe b::sür:le :ar on hafif baş hareketıile selamlıya- 1 bir şey verilmiyen ve çokları da yedikleri fasulya pir azının 
>allıyor. Hem de onları ça- k.~muş~ genç kadın . şımdı bu- ri tahayyül ettiğ1 bu muarefe. s· , ama 

1 
rak uzaklaştılar. 1 belediye hastanelerinde, kuru işkenceleri hükiim siiren ~:ızc· 

ı ' 1 ,anası için Galip Beye ısrar t1:111 n_~ş ~ ve zarafetıle on.lar~ nin, biraz sıkıcı olmakla bera- k' ~z yı:;eğ"e ne kz am ndg: .~ • * • tahtalar üstünde sürünen mu- tecilerin, muharrirlerin balosu. 
' ;yordu. b~~ turlu sual .so~r.or, }'. 1rmı her böyle küçük bir tesadüfle el ::i ,t~~~leri:ı;fe:di~. egı O akşam klüpte (Kalem ma-1 harrirler, gazeteciler, ediplerdi. Artık gözleri harfleri seçmi· 

l ,~alip Bey vaziyeti biliyordu. <lort saattenberı gorunmedıkle. de edilivermesinden memnun · l"'ll ') · t' · l k b Bunlar ıi.r.inde en yüksek talı- yen elleri kalem tutmıyan .ı· · d 'k' d' d ' .. .. . b' d u erı cemıye ının yazı a- r • , 
' 1 at masanın sahibi olması, rın en şı ayet e ıyor u. şimdi hasır koltuğa biraz daha Buyle takarrur etmış ır a- losu 'Verilyordu. Gazeteciler ce- sil gören, bir kaç lisanı konu- yakları onları sürümekten alı· 

vdet Beyle arkadaşının en Meclisin ~avasında derhal ta yerleşiyor, ken~.si de mUkale- vet yoktu. Fak:ıt genç kadın he miyeti de balonun hem kıibaı', ! şup yaza~~ vücudündeki. kan koyan_. malUl muhacirlere. bi! 
kın dostları bulunması ve ni- ze, kıvrak bır ahenk başlamış- meye katışmak 1çın fırsat bek- men haftada bı~ kaç _akşa.?1.a~- hem eğlenceli olmasi i9in hafta 1 kadar murekkep sarfedıp bo- kaç gun sıcak yemek yedırebt• 
yet Halenin arzusu onları tı. Genç kadın Ahmet Samiyi liyordu. bap,!arını ye.mege çagırdıgı ıçın lardanberi çalışmışlardı. BUtün ı yunca eser meydana getiren lecek, çocuklarına elbise aldıra 
vet etmeyi icap ettirdi. Ses- çıldırtan, Cevdet Beyi meste- Fakat Hale masa etrafındaki bu adet yenne .~eçeı;ı davetler bahçe bin bir gece masalların-ı muharrirler vardı ki hastalanıp bilecek olan bu balo mevsimin 
ıdi. den zarif hareketler, tebessüm- sohbeti nasıl derin bir zarafet- onlara pek tabiı gelıyordu. daki hayatl alemler kadar süs- yattıkları zaman bir doktor ge en yüksek ve en kibar balostl 
l\hmet Sami müşkül mevki- lerle o kadar güzel konuşuyor- le idare ettise meclisi dağıtmak Yalnız Cevdet Bey: lenmişti. Büyük ~alonun terasa tirecek, bir ıilaç yaptıracak pa. idi. . 

1 kalmıştı. Derhal bir bahane du ki ötekiler arasındaki müka. i~in d~ ayni zeka ve maharetle .- .Emre~~rsiniz hanımefen: açılan ge:.is p:a::crclcr.indcn ral.an bulunmazdı. . En. ~i~ar ail~!er bu .bal~ içırı 
kalkabilirdi., On1;1 da ~~pm~- leme dederhal tevakkuf ediver bır plan kullandı. ~ ! diye elılırken Ahmet Samı biri büfe :iç:a ,ıf~ı!mı,tı. lstan- . Öyle eı;ıek~.a~. kal.~m .. sahıple- her bırı uc;er, dorder yuz lıralılı. 
G~lenler Halenın purneş.~ mişti. Şimdi gözler genç kadı- Tatlı tatlı anlatırken birden- nın • bulun en gl'- ·• ::ı:clm!arı, en şık n vardı kı butun om~.rle~nce tuvaletler yaptırmışlard~. Za• 

ndı tarafında yer ~çışını go- nın dudaklarında buluşmuşlar- bire kolundaki pilatin saate bak hı~tan dudaklarını ısırdıgını kadınları bufede şampanya ve- yazı yazdık~arı halde 1;1zerınde t~n İstanbulda hay~ ~:c:nıyetle· 
·ek 0?un bulundugu yere şı- dı. 1 tı. Sonra Galip Beye dönerek gö· 1U. riyorlardı. çalışacak dort ayaklı bır masa- rı namına balo verıldıgı zaı;:ıaıı 
.P ettıler. O tatlı bir ahenkle dün gece telaşla: Hale arkasından gayri ihti- Halenin bütün ısrarına rağ- lan .yok~u. . . .. . bunlardan asıl kaz~nan cemıycı. 
Ötekileri birer baş selamile yaptıkları sandal gezintisinden 1 - Kadri Beylere gidecektik. yari sürliklenen gözleri bir miid men gazeteciler, bilhassa Sedat Bın ?ıle ve ~es.ıse ıle yuz bın- lerden fazla Beyoglu.nun .Rurı> 
-van iki arkadaş Halenin etıa bahsediyor, Galip Beyin kürek Gecikiyoruz! dedi. Ve hem11n det mesgul ettikten sonra klü- Ali b11 aksam hir saat k:ı4tır ol- lerce lıralar ustunde ovnıvan (Bıtmedı \ . -



-=--- -

[ Haftada bir slJz 

Aıevsim sonuna doğru 
Artık havalar ısındıkça sine

llıalann içi tenhalqır ve bu ten 
lıaıık yavaş yavaş boşluğa mün 
katip olur. 

lııtanbulda sinema mevsimi 
alelade zamanlarda Mayıs so
llUnda biter. Bu sone bazı sine
llıalann sesli tertibatı koymuş 
01rnaıarı belki Huiran sonuna 
lı:adar çalışmalarına sebep ola
ctktır. HenUz bir hakikat olup 
Olmadığını bilmemekle beraber 
deveran eden bir rivayeti de bu 1 
l'lda :ılkretmek iıterlı:. Yazın 
liııema ihtiyaçtan açık yerlerde 
Cöııte:;;\en filmlerle temin edi
lirdi. Şimdi seıli filmler açıkta 
Cöııterilemez. Ses tertibatı yap
llıak ve açık yerde aoai topla
~ çok güçtür. Onun için ses
li filmlerin kapalı yerlerde gös
lerilmesl ıaruretl vardır. Hal
buki kapalı yerler yazın sıcak 
Olur. 

· Mıı..LI\' ıı.·T CU.\l:\ 18 NiSAN 1930 

..... 

• 

I!: sinema haberler' 
750 MİLYON VERGİ 

İngiltere maliyesi her hale -
sinemalardan şikayetçi olmaıi 
gerektir. Verilen haberlere gi ~ 
re İngiltere ve lıkoçyada me1 
cut 5000 sinemadan 1929 sem 
sinde alman vergi miktarı 

1 mil yon İngiliı: lirası yani 7 5 
milyon franga baliğ olmaktct 
dır. 

İngiliı: maliye nazın il 
Snowden memnundur. 

• * • 
AMERIKADA: 
Hollywoodta şimd~ renk 

film merakı hüküm sürmektcil 
dir. Sinema kumpanyalan ren'ı' 
li film üzerine çalışan müessc 
selerle uyuşmaktadırlar. Bi 
seneye kadar siyah beyaz filn: 
lerin ortadan kalkacağı habet 
veriliyor. Eğer renkli filmd 1 
yeni bir terakki yoksa her hal 
de siyah beyaz filmleri aratacal 
tır. 

• • * 
İşte bunun için fOhrimiı:in Bi 

lleınaıarından birinin Avrupa 
4ıı oldufu gibi sofuk hava terti 
~tı yaparak mütterilerlni ae
finiendireceği söyleniyor. Eter 
~uk ederııe mükemmel fi-

"!~~izden iJperlm Madam .. filminden - " Kırmızı /Mır ,, filminden 

R.ichard Bertelmeaı A.vnı!Dlt 
dan Amerikaya avdet etmif v 
Hollywoodta viaıl olmuttm 
Simdi (Gene!) tayyare harbm 
ait blr film çevıirecektir. 

,.... .................. __.~ ............................................. . ·~ .... .ı ..................................... _ ... _ ... _,._ ................. - .......... ____ ... ___ , .................... . • • • 
New-Yorkta Harlem imıtnd .. 

Bu ~~M~~.a sineması Leylaklar açarken (Elbıaıra~ı) Harold Loyd'ın 
hatıratı 

geçen hafta ba1ladığ1 "Holi- Kolin Moor, Garı Kuper (Sesli) Hiç ım _.. .._ ..... lıir F"1' 
vut revlitıli,, filmini geçirmekte bi-bnıN ......... _.. 17'- Wr 
devam etmektedir. Hava harbinin kendine malı- iyidir. Mevzu şöyle hülasa edi- Iip filodan yegane sağ kalan "'1 alm;aa ....._her halde beni ilıas 

Opera, Harry Lidtke'nin ''.E sus bir sevdası vardır. Bu sevda lebilir: pilot olarak bir dilşman t:eyya- edMu~ old B nu biraz da 
linl.ı:den öperken madam,, uı- .. . im fi 1 gör- Fransada, cephede çalışan bir resini diiflirdtikten sonra ken- t.ıihe .....ı,..n .. :::"" ~ ıı.. 
mlnde bir komedisini geçiriyor. uzenne yapı ış .. 'm er" İngiliz tayyare müfrezesinin di de yaralanıyor ve ]aninin pmdan s.-o lıir ...ı.'a bana W& u· 
Elhamra Pazartesine kadar dük. Onlardan hırı olan Ley- ikamet ettiği bir eYde çalışan kendisini beklediği kasabaya nutulmaz lıir derı olmuttu· Bana ilı 
"Leylaklar açarken,, filmini ve laklar açarken., filmi bunlann ve zabitlerin hoşuna giden Ja- düşüyor. ]anin bunu görüyor ve defa aabneye ç,ı.....k flraatmı •
Pazartesinden sonra da "Meş' - güzellerinden biridir. Mübala- nin isminde bir kızcağız vardır. Pili pi seyyar bir hastane müf- O'Connor aunmanu ianmttı. .. 
um cereyan., isimli bir filmi ge gasız ve sahih olarak yapılmış Bu kız müfrezeye kumandan rezesine teslim ettikten sonra ~ ıfi:yeırocla ali mektep '!:,":."" 
çirecektir. harp sahnelerinden başka çok tayin edilen yüzbaşı Filipi sevi izini kaybediyor .... Uzun müd- takip ecliJC:~.~!. ıı::; -•-··m:: 

'k . o·· F ··ı'h'in d t . B' ·· Fil' · · 1 d t t h ' vmı'diden son diyorduk ....... - --. Majı te ıse ustav ro ı hazin aşk parçaları var ır. _Yl yor ..... ır .?"un ıpın emrı a • e. ~ am ve ne - Muvaffak olmuıtuk. Ben f.* beJe-
"Kınnıı:ı Fener,, iıımindeki fil- tatbik edilmiş bi~ .muzıka ı~e ! tındakı mufre~e düşmanla te- ra 1~1 geı_ıç buluş~yorla~. . . nilmittim. Herk!'' ı....; tebrik odlJor· 
mi var. insanın hoşuna gıdı vor. Kolın ·masa gelmek üzre uçuyor, J a- Film bir Ameı:ııkan fılmıdır. clu. Genç kızlar etrafımı .......P ı.ıı 

Moor her türlü tah~inin hilafı- nin kendisini bekliyeceğinıi Fi- Elhamra bu pazartesi günün- lamıılarcİı. Beni yüırilm~ ~ı mete-
Mısırda na olarak çok iyi bir facia oyun- lipe vadediyor. Oturdukları ka- den itibaren "Meş'um cereyan,, diyorlardı: JoAdbet"..~~~?'_:~~ 

hl . ' ğ J ' ' d k' }i f.jJnıi ·• t fe ve batta n -•7~• _.. 7ua li ve ııözlü filmler içinde cusu olduğunu göstermiştir. s~banın ta _ı{'e.sıııe .a men ~- ısının e ı ses gos ere- oek ııönn•t• batl&mlfbm. 
en ı:iyade Fransızca olanlar Mı- Gari Kuper de mütevazı fakat nın orada Fılıpı beklıyor ve Fı- cektlr. 

1 
Erteoi ııün mektebe ııittlm. O'Con· 

sırda rağbet bulmaktadır. norun oclaaına ııirditim zmun onu 
-O- hiddetinden adeta kalıarmıt ııllrdllm: 

' Elinizden (jper/m Madam • 
/ilminden 

FRANSADA: 
M. Jean Epstein ve Eetie

vantla beraber meşhur rejisör 
Abel Gance «Kıyamet» ismin
deki filmi çevirmektedir. Bu 
filmde 2000 den fazla figüran 
mevcuttur. 

• • * 
ALMANYADA: 

€1imizden IJperim 
Madam (Opera) Fritz Lang, Edmond Ros
fferçg Uedtlre Morheae tandın meşhur eseri «L' Aig-

Dietrı:h lon» un sinemaya çekilmesi 
t.. S ef · · d b' ıl için hakkı telif sahibinden mü-
~ont t en ısının c tr as · · p · 

1 
. 

~de ihtiW sebebile fakir düşe- sa~d~ aBlınmf.almk ıFçın arıse get -
l'tk p · bi ı k tad "M mıştır. u ı ransızca ve n anste r o an a e- .1. .. 1.. ı k 
!t d t 1 1 gt ızce soz u o aca tır. o e,, o ur. 

'iüksek aileye mensup bir ka • • • 
~tıı da Stefen'in garson olduğu Meşhur yıldız Jenny Jugo-

11 bilmeksizin onunla kur ya- nun (Belki bu gece ... ) isminde 
~ fakat sonra garson olduğu- bir film çevirecektir. 
il öğrenince onu yerinden kov * * • 
rur. Bilahare Stefen'in düş- Verners Brosla Tobis mües-

lli liş bir asilzade olduğunu öğre seseleri müzakerata devam et-
0! r lre_ yaptığı harekete nadim mektedir. Bu iki rakip müesse
ıı.ıır amma Stefeni bulamaz. Ni senin müzakerat neticesiı~de an 

Yet onu bir Palasta "garson 
~j,, olarak bulur, ve gizliden laşabilecekleri haber veriliyor. 
· ~Uye yakan aşkını anlatmak • • • 

11 terse de Stefen dargın durur, Berliııde çıkan şayialara na-
tleihayet bir asansör seyahatin- zaran Emil Yanings sinemadan 

hanşırlar. çekilerek tiyatroya avdet ede-
1"ilm şen ve sıkmtısızdır. ve cektir. 

"'tarip ask macerası insana * * * 
talı: vermektedir. Otel sah- Vazii sahne Karl Frölich 
lerj zengin ve güzeldir. Har- (La mıit est a nous) ismindeki 
Lidtke ayartan erkek rolün- filmin İngiüzce ve İspanyolca 
ena değildir. Marline Diet- lisanında tekrar imal etmekte
'in bu filmde Greta Garbo' - dir. 
;ıklit ettiğinden şikayet edil 

d 
ttedir. Film bir Alman ese
ır. 

Majikte 
İlı~~ hafta Majikte Güstav Frö 
e;ı ııı. ,,Kınnızı Fener,, isminde 

* * • 
Tokyo sinemalarına sesli 

film makineleri vazedilmekte-
dir. 

* ... • 
Noah Berry bir apandisit a

meliyatı geçirmiştir. 

• • • ~ bir filmi gösterilmektedir. 
't\ Yni zamanda bir cambaz 
~Panyası da numaralar yapa Emil Yanings Berlinde ikin-
ıııa~· Majik sinemasının sesli ci sözlü filmini çevirecektir. 

aJ ~~ koyması meseleııi bu işi * , * 
L~~u~ etmis olanlann fabrika 
"1lının ııözünde durmaması Charles Buddy Rogerı (The 

Ünden geri kalmış addolu- Young Eayles) ismindeki fil..-
or. 1 de başlıc" rolü alın.ıstır. 

Kırmuı ;e11tr .. /ilmindtn 

..... u ı~vt•klar açarttıı •. fflmfnde. 

Onu temıilden sonra ııönn.nit· 
tim. Herkesten itittiflm takdirkar 
oClzlere onunkilerin de illve edilme
sini iıtiyordum. Beni ı&rll- )'ÜzÜ· . 
nll ellerile kapadı, fakat ben yük•·" 
bir iMie: - "Bllnlz~tn IJperlm Madam 

- Piyesi_ naıd buldunuz? Jilmfnden 

o lıatmı aalbJarak: bir ı:enoi mahalleei vardır. O 
_ Sa çok lıatka ldinis. Deha ı.. sene e.vel bu mahalleye ayak l 

ıaa aktörler ııördiim - .-ede oldu· basmak bir beyaz için adeta a- j 
lu1111 babrhıwıwum. . yıp sayılırdı. Halbuki şimdi hl; 

Ben adeta donmut .~tbm. .N .. mahallenin gece eğlencelerine 
~~...t""n ~ iaahd1,._8_"'oö",~ gitmek moda olmuştur. 
........,_ • çe.qnw •- N Sh ' . diğ ledi. Sonra lıirer ı.ır.. batalarnm ;-ı. orma earenn çevır ı 
etti ,,. bir ırün bll,ük bir 1&11'•tkir (Boşanmış kadın) 1sımindeki 
olmam ihtimoılin<e rat- bu rolü- filmde bu mahallenin şimdi be
mün ümitbabt o~cblmı oö1lecl_i. .. yazların hücumuna maruz kf 

O'Conaar ollzüne devamla, büyük lan eğlenceleri görülmektedir 1&11'atkirlarm nud meydana çd<bk-
larmı ve ne oaretle töbret kazandık. 
1armı anlatb. Bu iuıhab dinleyip cekti.. O eınada San Pedro civarmcla 
odadan çıktıjım zaman keneli naza. demirliJen bir donanma bulunuyor 
randa zerre kadar elıemmiyetim kal· du. 
IDIUDlfb. Delinmit bir balon ııibi oön Güç beli pmiye sirİP filmi çevir
müıtüm. • . mek için izin alabildık. c-ide kim-

0, anı hiç unutnuyac:aııon. Bır ae biae yol bile venniyordu. Bahri
muvaffakiyet neticesi olarak ııurur yelilerin ain-cılığa hizmetleri -
hiıoetmeie ı.,ıa1ınca • iyi 18)' ken- dır. 
eli e-uni bilyiik eaerl•le, büyük Ertesi gÜn Mildred bize iltihak et
muvaffakiyetlerle ...ı.ayeoe etmek· ti. Bir çok bahriyelileri yola ııetir
tir. meaini iyi biliyordu. Bütün lfemİ 4 

lnaaniyete bü:yiik ta~lar, kıymet raclı bize yardım etmiye batlaclı. Aro 
li aerler, ıa,_.nt oenfonil• bora kan tık bize ikramlar ziyafetler. 
insanları difiilımeii pek oeverim. E- . . . 
i• bir küçük teclblrl iJunal etıneoe- O ~pm Mild~ clanoetm!Y• !" 

· k cliniııi lıir .. , zaımeclemezıİ· vet ettim. Kırmızı bir esvap lflyDUf' ::: Wlloon öldilii _.. New-York ti O clan11 çok ııev.... Ben de bııyıtı. 
ta idim. Bu haber beni çok kederlen- rım.. • . . . • . 
dirdi. Alic-lıim dinya yüzünde Birdenbire Mil~ oevcliiimi -: 
famPJODU olaıı bu •Mmın dinyayı ladmı. Fakat onun•!~ -:antı 

d terlı:etti.iinl .1:... .. ordmn. ona c:euret •• ııwk biç bır ı-.. 
mı ....,unuy ketiai .. -,..ı..... 
Hiç kimae diba1ada • l)-l teJi yapa· ııormu · 
maz onun için biç Wrimbı: + ;. Midin bizdeki kontratı b.ti;rorda 
yebİ& ın11Yaffakiyetlerimİ&dell lıalı. Ona Jenİ teklifler ııeliyordu. O -

m.neli · ikimi& de biribirimizi sevclijiaıi-
w JI&. man -'----= ...,. Beni menuıun .....,. Jeırine nokta ze emin olduk. Artılı "•--7• ..,... 
halka biru ""'8 temia edelıilman- ıüııa1orduk. . . . _. . 
clir am terk....,..• lliptini desıttıre. 

Hilııiy....a. plelim. PatW ile kon- cetille emiııııdlm. H- evlmunelı 
trah inızeleddrtuı - lıltia f9"• 14....!ı . 
kimle pılqmıJa ı.ıh ' (Zcınıki Oaa t9ldif ettim. O ıinemayı ter. 
lııabriyeli) Jİ yaptdı. ...,.. lıir mu· nt-lı: iıtemi1ordu nihayet razı olo 
fllffMiyet • ... ela 

Baa film lfia adeta deli ahıJOO"- Şimdi eo ~JSk ~z k~ 
dmn. aa..ı ......., da oöJlllJ•· Y• Mllılred Glon1aJ1 oevawıktU. lki,. 
........ itte, .-na, a,...ı... IMp tmclııki çocaiummua ileride ne oı. 
Mı! ıla fiımla.. caimı ~llfUJOl"UZ. 

O _..... .....,. •=*• &Jn bir O.. iki awdir ıinemacla çalıııyoo 
atii.ı,o hıflıil ettim. Ade•I DL çalı. nını. Bu meald<te epiy feyler öp.. 
pyortoır ........ artık her iti yapmak dlm. Şimdi saymı küçük rahat lıir et 

diltmiJOI'· Japmakbr. Fakat.,. büyük eil&lCell 
!llaetl $imdi evliJim. film çevirmek olacaktır. 
(Zoraki lıalll'iye&) filmi..U. ı.z.c Huold LOYD 

lgr=J., lııİP h .. rt> 1_-.iaind. e-nı. (81111\ 

1 



~;, •.. ·-- --- ---
Ekonomi 
Memleketimiziıı htıbubat malı-• ll· sulii gittikçe iyileşmektedir 

ı iTcaret borsasına gelen ni!muneleri tetkikinden almın 
eticelere nazaran memleketimU:in hububat mahsulü gitikçe 

• (kemmill etmemektedir. 
iBlhassa Afyonkarahisarm biralık arpaları seneden ııeneye 

fileşmektedir. 
1 • 

Yunan balıcılan ve 
* • 

Amerika 
Yunan halıcıları Amerika hü 

Ometine Yunan halılarına kar
konan resmin tahfifi için mü
ıcaat etmişlerdir. 

Bu müracaat halı tacirlerimi 
Pt haklı olarak telişa düıürmüı 
~cJ'ir. Çünkil Amerika' da Türk ha 
· larmm bir İngiliz kadem mu-
; ıbmundan 56 cent buna muka 

il Yunan halılarmm ayni mik
c; Jumdan 66 cent resim alınmak 

F~· 
1 1 Yunan haWarma konan re-

• ül olacaktır. 
;~ -o-

mek üzere Ankara'ya rönderile 
cektir. 

--<>-
Borsada vaziyet 

Dün borsada İngiliz lirası U:e 
rinde muamele tabii surette ce
reyan etmiştir. 

Sterlin üzerinden dün ilk mu 
amele 1034, on paradan olmuş
tur. Bir aralık İngiliz 1035 ku
ruşa kadar yükseldikten sonra 
akşam 1034,5 kuruşta kap?.n
mışur. 

Altm 904, Liret 8,97 kuru,tan 
muamele görmüştür. 

K•mblgo borsaıı 
11 _, - 930 

. ~ m tenzil edilince rekabet mtit

.... 

' 

AnJrara kongresi İçİn (EILER 
Londra ıou 50,00 J<cvyort 0.4~ 05.' O 

1 Ankara aanayi kol!Jreai için paris ıı qg oo Aııaa 36 IOO ı 
• ~ ~hrimiz aanayi erbabının ha- Clnevrc t ~UO Roma Ol! 96 00 
·ı,; \lrJadıtı raporların tab'ı bitmif Bülı:rq 79 08.00 Amcıt- Ol IOIO 

~ r. Raporlar kongreye i§tirak I Brtlkset s 16,IO Salya 64 to 00 
l ılecek murabhaıılara tevzi edil- Berlın ı 97 ,00 prat il N 
. l 1 

t .. 
1 
) 

J 

Poliste -Şiringa ile intihar 
-~, 

·~! T•b!m de Bayran aokağm- düııerken boğUI sahncak jpine 
.1 ~ a oturan Dr. Olimpoa of. dün takılııwj ve boğularak ölmlit

' z ~ endiaine bir madde ile fITIDP tür. 

f
, 'f . apuak intihara tqebbUs et- Metruk çocuk 

-1 uı ve bu hweketinden dolayr . Fenerde Tahtaminare mahal
Y ımemjn muatep tutulmamaar lesinde, 1 aylık bir kız çocuğu 

ahrbz A-ıuı; Galata köprl 
bcuıııcla, Beyotia 236'i ube 
aenıeııı Mahmudiye Hını altında 
lmnbıal 740 

ANTALYA postası 
(Analarta)vapuru 20 Nisan 

pazar 1 Oda Galata nbtımındaıı 
hareketle lzmtr K:Ullilk Bodnaa 

Rados Fedaiye Flııilı:& Aatalyıy 
Kidecelı: w dGıı"'9 mukdr 
lalı:elelerle lılrUtre Dal yan, 
mı ris, Sa1ı:ız, Çanıkkılt, Gell
bol ıı ya ulfayanlt gelecelı:11r. 

Ta Millet .. 
[lzmir) Vlpanl il niun 

Pazartesi 1 t de Galata nbtı

mından lıarelı:ede lnebolu, 
msun, Giresun, Trabzon, Rize 
Hopı'ya gidecek ve d&ıüşte 
Pazar islı:elaile Rize, SUnMne, 
Trıbııoıı. Tuebolu, Giresun, 
Ordu, Ünye Samsun, lnebulu, 
Zongulcfala ııfnyırılı: gelecek
tir. Hırket gUnU yülı: kabul 
olunmaz. 

dareye ait olup Haliçte 
Fabl'ilı:a önünde demirli bu
lunan Akdeniz vapuru ba!i
bazırile bulunduğu mahalde 
ll!tılacaktır. Beş bin isterlinde 
talibi uhdesinde bulunan işbu 
vapunı fazlasile ta İ? olan

lar varsa vapuru gôrmek için 
her gün fabrika miıdüriyetine 
~artnaoıcyi gôrmek için de 
levazım mıidüriyetlnc müra· 
cııatları yevmi münyede 30-
nlsan-930çarşamba günü olup 
mu7.ayedcye iştirak edecekler 
yüzde 16 nisbednde teminat 
akçelerilc saat 14 te leV17.1m 
mudüriyetlnde hnZlr bulun
m~ları. ı 

F, •kkmda bir de mektup bırak- sokakta bulunmuş, Dadülkeze
) )JfUr. Hayatı tehlikeli olup se- ye gönderilmiştir. 
~ ebi intihar tahkik edilmekte- Rakı kaçakçılığı ne- _________ .. 

g lr. rede yapıldı? 
141 Kaplamalar tutupnuş . . 
. Anıavut köyünde Ayanikola Modada Bomontı g~nosun-
\;t dd • d Jlilid H . d da kaçak rakı bulunduıu yazıl-

~.... eınn e ~~.a .mkaevı•~-en mıştı. Bu gazinonun sahibi tara 
uu yangın _.....,, P-:-ıa fmdan ga.zetemiu gönderilen 

ı: :Zı!:" yandıktan sonra sön- mektupta kac;akçılığm kendi 
'.t i,.~ıL bahçesinde defi!, mücavir muh 
ı vuu çocuk terik mektep arsa ve metrukitı-

1 Dolapderede duvarcı Artinin nı it1al edenler tarafından ya
.~ ayhk oflu Boğo.; ııalmıcaktan pıldrğı bildirilmektedir. 

,ı. ' 
r Viyana - Istanbul maçı I~ 
r. -1 ti Birinci !l&lalfeden mabat intaç eder ki, bu oyuna zevk ve aürat 

· • de beraben:e ek verir. Ben Zamoranın topu bir o.ani-
~ lıtnn • yem yer- yeden fula elinde tuttufunu ıörme-
u :en mevsuumıu gene futboldü. elim. Halbuki tui memnu olan yerler 

lir aralık Müayü Mauro'ya ge- de kaledler apcbr. 
, 

11 e Viyana muhteliti hakkın- - Cesalarda naul düdiilr calant-
1 • flkrfni llOl'dum. Şu cevabı nı•? 

Ferdi: - Cezayı bildiren ve cua YU"'fU 

- Kimlerin geleceğini bilme nu emreden dUcltllr -ıeri hemen he-
..ijim . . men biri!ıirine kflrdtr. Yani düt ... 

u · ıçın bir §CY diyemem. Fa düt .•. 

:at IU muhakkaktır ki Müsyü Bu cevaplar ı&teriyor ki. Müıyü 
e Wefsel'in Viyaııa namına hari- Mauro tarzı idareıile oyuna sürat ve 

1 :e _göndereceği takımlar kolay ren bir hlkemdir. Fı:tbolcularıınız 
C ıiolay yenilir takımlar obnadığı bunu ve Viyanalılann amatllr olduk-

Jittecrübe sabittir. yenilseler farı için profesyonellerden daha ener 
ı 1 bü jilr olacaklarım dÜ§Ünerek çabuk ve 
ı ıı e .. tün gayretlerini sarfeder enerjik oynamalıdırlar. 

ı. er ve iyi netice alırlar. Bunun Mıntakanın tebliginde zikredildi-
t.çin ehemmiyet vermeniz laznn ği üzre temsin maç saat 16,30 da ba§ 
lır. layacaktır. Memleketimizde ilk defa 

Jqer bugün maç yapacak muhte- olarak hlşlarna vuruıu güzellik kı111-
itimlz oyuncuları araamda, bazı kim' hçau Mi;lbeceel Hanım tarafından ya 
ıelerin geliJi ıılbel kanaat ııetirdlk- ı pılacaktır. 
eri gibi, (adam. onlar da amatör· ı Temsili miifabakadan nvel 
ılz ele. . • naul olııa haklarmdan ı:e- "Milliyet" kupası maçlarının en iyi 
,lria) teldindc dü1Unenler ve maçın. ve en lnıvvetli takımları olan Galata-
~etini mildrik olmıyanlar var- 1 saray ve Bqiktaa üçilnctl taJnm1an 
!la, o'.'lara. llliayll Mauro'nun yuka- ~ aramnda bir ıaatbk bir maç yapla
:ıdaki ııöalerine iliveten buıiinlrü caktır. Çok ıüael, fenni ve ııeri OJM
ııııpn futbollimü• için bir dönüm yan bu kü~iikleri ıörmenin cidden 
ıoktaııı olacağını bir daha laatırlatı- bir zevk oldu&mıu ilin edelim. 
:u. ftı1ıarını kaybetnıİf olan futbola s G. 
mı& bugünlıü matta elde edilecek bir ,. • ,. · 

' plibiyet veya t-•ile taJllll' ,_ 
wıiyet bir netice ile ealti terefli glln 
rdeki vaziyetini ~ o~lrtır. T. 1. C. 1. ı ....... Mac' h •• iti-

l:' ,!.':' p:ıııanaleyb muhtelıtimiJ:~ dabıl fut· yıe H .... : 
1 bolcular, bu noktayı müdrik olarak, . 

bül latient çok enerjik bir oyun ı&- Vıyana - İstlnbul temsili takımı., 
ı tcnnelidirler. Ancak bu suretledir ki, n buıün saat on altı buçukta TaUlnı 
~i wnumiyeııi itibarile kuvvetli stadyomunda ltarplapcaklarcbr. 
illan. fakat bazı noksanları bulunan 1 - Bu maçın bikeıni İtalyan Fe-
ulıtelitimiz şer<"fti bir netice alabi- deraayonu Hakem Encümeni lteili 

18. Müayü ( Oiovanni llaunı) dar. 
Hakemliğinin tarz: hakkında bir 2 - Stadyomun kapıları IUt 14,&0 

'1Jrir edinmek i~in Müayü Mauro'ya da açılacaktır. 
fil sualleri sordum ve şu cevapları al- 3 - Viyana - İltanbul maçmdan 

m: evvel ve uat 15 te Galataeuay 
- Kaleciye '8rj yapılrna11 hakkın- ve Beptıtq lçllncil tafmnlan a-
lri filtrinll:? raunda bir ~ yapdııcalıtııır. 
- Bu her memlekete ıııre d~ 4 - Biletlerin ffatlan beneçlıf a-
r yılan hikayesidir. Merkeri Avru- tidir: 

_ lıale.:iye ııarj memnudur. Ben Nıımerote yerler (.Bü. J ,,. ı ı., 
e,ye ıllğüalc: reıüJiye .-rJ yapd- kon ve pilt u..t) 

. r muvafık bulurum. Fakat bu Trlben Sivlllve a t 
~ lrollar ve omualarla YllNhna ta- Kulilp - q'u l.H 

~.!:ı'!"~:~r.::i=~.:.ıı.:ı! ~ .:&:. ~ ... t 

SOÇETA ITALYANA 
Dl SERVIST MARITTlMI 

ALBAı 'lA 
vapunı 23 i

san Çarşamba 
Burgaz, Varna, 
Küstence, . ·u
llnı. Kalas ve 

ll>raile ye gidecektir. 

KONSTANTINOPOLI vapuru 
24 NiAn Perşembe Nıpoll, 

Mırsilyı H Cenova ya pde
celttlr. 

IZEO vapuru 26 Nban Cu
martesi (Napoli, Marsllya u 
Cenovı) ya gidecektir. 

Tıbil!t için Galıtada mertu 
rıhbm hanında umumi ıcınte

ıine mUrıçaat • Tel: Beyoğlu 
'l 'l ı . i' 72 ve ya Bey<>llundı 

Perapalııs alıında Nana Nısyo
nal Türk~ lllrist ıcenaiye. 

Telelon Beyogtu 3599 ve yıl 
Tokıtlıyan karşı11nda beynelınlle 

yatakb vıgun luımpanyasıua. 

T d: Beyoğlu 2830 ve yahut 
lst nbulda EınlntınUade lznıir 
sokağında 8 Numarada acente 
vekiline müracaat. 

Tel. lstınbul 779 

THEO REPPEN 
VAPUR ACENTASI 

o.ıo . Halbıırs ve Aııvcra'ıen 
vuramaa laıiar ohınan•ROSTOCIC. 
yapma Nts.ın 19 uncu fllfamıı. 
gllnl 1 htı•hı! •llftlllula .. lllnnt 
ıahı.ıte IM"1y!ICltıır. 

Fula tafllllt için Gelaıa' da Maa
bancde _.. LLOYD Hasn* 'nllO 
REPPIN Yıtpıır ICW 

1 

- ;z 1 
olu- Tllefııa llefllllıı 1174 

1 ....... lllrl•al tlıa· .... IRllllll•••• .. d••• 
G.latada Mehmet Ali P8t• 

lıtnında 41 No. lu ylllbaııtler· 
de mevcut .-. ı...n Sers
cenln Beye ak yuılwıe .. yı-
11nı11 bilmilupde ve SsbuııJa
rınm puarhk suretlle •tılma
ana kanır vedldipden aWra
darlmn t4 Nlllıı 910 Pe..ı>e 
liJnl ..... hleJlıı saat IQ,30 da 
nıallllll mc:akfıdıt btıhınablJe
•~ri U.• ollll'"· 

• 

BacıınkU ynl 
bilmecemiz 

SOLDAN SACA 
1 - IC.iile (3). Ata (3). 

2 - Kn-mm (2) Ekmek (3). 11-
tifham (2). 

3 - P.,.._ı-dea biri (3). ICötil 
(3). 

4 - Heylool (1). 

eğlen~eleri 

Dll.DkU bllm eccmizln 
halledilmlf fCkH 

YUKARDAN AŞACI. 

1 - Lehim (5). Peri (3). 
1 - Büyük (3). Zmnan (2). lo-

tifhanı (2 ). 
3 - latemek (5). 
4 - ite (2). Yuna (2). 

• 
INEMALA 

~ BEYO LU MULEN RUJ SALONUNDA~ 

ft 0,~!Ş,l0T •• BEY: TEMS!~~E~l" 
~ MEMİŞ ÇELEBİ • arzu ve iıran umumi üzerine 

Milll oyun 3 perde • Sürpik ile Haçik 
Kolumbiya p!Aklan baş mugann.lyesl ve güzel sesler kraliçc.'i 

SABRİYE Hanım tarafından KONSER 
ıı ıı 1 Duhdliye 30-60-75 K. Me~rubat ml!churi deıtildir ···

llXXXXXXXXXXXX a ....... ~ ....... ~~ ....... -....-ı~ 
MELEK SİNEMASI 
l(emall lıalıet ve lfdyakle tekrar tekrar (6rUlmcto 14yık 

senealıı en muazzam Ye ba.rllı:Ulade snU, &6zlU ve şarkılı 

HOLİVUD REVÜSÜ 
lllmlnl ııaıa frae etmektedir. 

• - Dilini ... (4). A.lolan (4). 
8 - latifbal (2) Çitne (2). 

5 - Geçici, hut,..ık (4).Hatve (4) Burta matineler seat 12,5 ta başlar 

1 - AyÜla itJeyen küçük IDltbııa 
-kin-i (S). 

• - o.ı.i <2>. Zaman <2>. xxxxxxxxxxxxn:::xx:n ~~ 
7 -YmsunJak (5). -=ı ıı il ıı ıı aı ı •= :: :: :: :: r: :: '' :::.=:~~~~~:::.~-

ı - P 1 woin llui (1). KJhf (3). 
ICaw doyur (2). 

8 - Ben (3). Çoğun aksi (3). TAGANNİ EDEN GENÇ ARTİSTLER 
9 _ ~ (S). Cilt (3). Seslerini hayretle dlnleditimlz RAMON Nu ·.\RO ve 1\0. ' RAD 9- Cim (3), Damarda akan (3). .. ................................ . 

Devlet Demiryolları 
umumt idaresi ilintı 

29/3/930 tarihinde müzayedesi yapılıp verilen fiatlar haddi 
liyikmda g'.irülemediği cihetle satılamıyan muhtelif miktarda 
mevcut olan ahşap ve maden fıçıların 20/4/930 tarihine müsadif 
pazar günü saat on dörtte müzayedei aleniye ile satılaca&ı ilan 
olunur. 

• ııı • 

Mağazamızda Mevcut ( 40) beyğlr kı vvetlnde yedi buçuk ton 
sıkletinde müstamel bir adet Dizel motüü 19-4-930 tarihine mü
sadlf cumartesi günü saat on dörtte satılacağından taliplerin yevmi 
ınezkfirda maııazamı:ta müracaatları ilin oluııur 

• • • 

NAGEL dtn sonra şimdi 

R i Ş AR BART .ELMES 
BETTY KO~fl'SON nun relakaıile önumilzdeki 21 nisan 

pazartesi alışımından itibaren 

EL HAMRA SİNEMASINJ)A 
lr• edilecek 

MAHPUSUN ŞARKISI 
Sonderece mUc>sir sesli, sözlü ve ,utılı filminde knn ıı ~acalı ve 

farkı söyllyecektlr 
ı;n-:ttn; •ı '' •ı •• . ıı .ı:ı:: • a. ::ı l:l1 :: .a~:.~:. -

• •• il il 1111 il·~!!:::: !o:~::==-=::::.= ...... __ , 

- Etual Sinemasının 
göstermekte oldu&u 

BILLI DOV un temsili nrı1RAS ve JAK HOLT ile 
DOROTI RA YSER in ıemsili 

Çingane Kanı Mağazamızda mevcut kamyon iskeleti otomobil teferruatı, 
beş ton kadar demir mil uçlan, maskap kalemleri, zımba maki-
nesi, örs, volan, tulumba, motör, muhtelif tezgahlar iki buçuk iki büyük sesli filim azim muzafferiyetleri görmektedirler. 
ton sikletinde lokomotif sustası yangın itfa aletleri aleni mil- Gidip onlan ıemqa ederseniz cidden memnun kalacaksınız 
zayede ile 24,430 tarihine müsadif perşembe günü saat ondörtte ~;;;;;~-;;-;·;i~-~-~~i"i"i" -:miil~-~-;i~~·~·~· i-"iii;i~;-~~~~;. 
satılacaktır. Ayni zamanda ljimdiye kad ar muhteLif zamanlarda Emil Zola'nın en muazzam şaheserinden muktebes ve meşhur si ıema 
müzayedeye çıkarıldıkları halde verilen fiatlar haddi l!ylkmda mübdü MARSEL HERBIER tarafından vUcuda ı:etirilen 
görülmediğinden satılmayanların da müzayedesi tekrar edile- p A R A 
ceği ilan olunur. 

• * • 
Aşada yazılı malııerne pazarlıkla satın alınacağından talip-

lerin 21/4/ 930 pazartesi günü saat 9 dan 11,30 kadar isbati vü
cut etmeleri ve fiat vermeleri ilan olunur. 

1 adet Türk bayrağı (yerli şaliden) 
3 ., Para çıİntası küçük (yerli) 
1 ,, Kurşun pensi lokması hakki 

15000 Kı. Çimento (yerli) 
250 adet Kömür küfesi (~li) 

60000 Kg. Demir için dökmeci kumu 

10000 " Pirinç " ,, " 
25 top Kalk paualinen 1X10 m 
25 ,, Bezli kiat ma heinen engen 1X 10 m 
75 ,, KAat (110 GR) GM 1X10 m 
25 ., Kiat (80 ır) GM 1,(10 m 

(Bunlar amonyakla banyo edilir. Ozalit markalı istinsah 
kiadr ve kalkıdir). 

20 Kg. Balmumu (yerli) 
100 m Dqı helezoni telli lhtik hortum 1 ~ pus 

1000 adet Mete dilme (izahat mağazadan ita edilecek) 
450 m Yelken bezi (yerlıi) 

15 adet Mahruti çadır (yerli) 
20 Kg. Beyaz emaye banyo (ripolin) 
20 ,, Siyah ,, ,, ,, 

500 ., Kaba üstübeç (yerli) 
250 .. Donyağı (yerli) 

Saat 11 ~ dan sonra fiat kabul edilmez. İzahat almak isti
yenler cumartesi ,pazar günleri mübayaa kısmına müracaat et
melidirler. Pazarlığa arzolunan malzemenin yerli olan aksamı 
için ittirak edecek taliplerin nünnmelerini beraber getirmeleri 
nümunesiz vuku bulacak teklifatm kabul edilmiyeceği ilin o
lunur. 

·----~~-----·~------------------------~~ Ankara Un ve Ekmek yet etmek hakkına malik oıacaktır. 

Tiirk . .\. nonim şirketinden: 5 • Müzayedei aleniye 24 NİSAN 
30 perJeDtbe gilnü saat İKİ dedir. 

ı . Şirketim4in tabti iatic:arinde Şirlı:etimidn etfaiye meydanındaki 
olup Aııkaranın Etfaiye meydanında muduriyet binıııımda icra ldllnacafm
ldlıı BUZ fabrilıaaında latilıMJ edil- dan talip olanların yevmi mealdlrde 
mekte olan basların Aıılrara Şehri ve blıızat veya bir vekili muaaddak va
ctvlnnda flltıflan bayilili ilenen ıınli aitaaile ve teminat muvak1rate mek
Aa]ledeye vuı ecW-riftlr. tublannı muııtııhaiben iftirakleri lü-

• _ .. _ · u·-L _ .. "''--h aumu iltn olunur. 
a - Osııy ...... ye " ........ eu-

..... ibate tarDıtnden itibaren azami 
Wr bafta zarfında mukavelei kat. ;eyi inan bul R< 'inct 1 utıılı aıahk ·· 
lıma edecqtne ve ima ile birlilrte ıneaindcn: 
lıer -'Pi teülaut bir ay zarfında laıanbul evkaf mtldlrlyeıinin Ga. 
uaml olualı •taealı buJann aatJt t ıada K 1 L._ .. _ No 
lmlelw tebbul edebilecek ınilltarde a urtun • ,..,RY 118 Bııf· 
teminat lıatiye melı:tabu ita edecelf- day tllacarıııclan Ko•taki Papıı Doplo 
ne delr ıııaJıdCll veya bir Banka meli- elendi aleyhine ikame cyledili lelıti 
tuba De BiN llrabll bir t9ainat _. haciz dav25ından dolayı alc)hine 
valılıatıe -ktabl ltaei lhıındır. .lsıilıiıl eyledigi 12 - s.tıaı - 930 

3 _ Balıaptalrl teraiti bais olmalı tarllı •e 151 Numerolu !Unun 
ibre ihAr edilen prtnameyi anu o- ıunıi muuddalıası n>uınalleyhln ika· 
&enler ı.r siin firketimizin Etfm,. metplıına giinden'mf • isede •ezk6r 
meydmunda kain mudurluiunden a- handa bu namda kimse olmadıfı 
lablHrler. odaba.. ile malılı:eme mubatiri ıara-

Bu prtnameye na.ıaraen mutulı- fından tebht ilmllhaheri arka11nı ve· 
hit her ay zarfında utmayi teablıut rilen meırubaııan an lışılmış ve ale-
edeeell Buz ıniktaruıı ve beher bua ıebl 
ldloAnu lı:aça aatm alabileceğini t.. nen lpt icnsına karar nrilmif 
1ıit etmek mecburiyetindedir. oldufundan malıı'lr ilam sureti bir 

nushuı mahalleal muhtaranına ve bir 
-"-Ue4 • .Blıafir W:ıı:~dad lrl,d~tıı ~- nu hasının da mahkeme di,·ınhanesine 
- n ta yatın e te ıye edı-
lecelı .,. alıai talıclirde tirlıet mulrıve tılik olundu&u gibi tcblif makamına 
~.falla "C tMDİftat lrativeyr " kaim olmak üzere iliıı ıılunur. 

Tcmımile SESU bir süper film, 
MUmHslllerl: MARIY OLORI, PIYER ALKOVER, BRIOIT 

HELM, IVET olLBERT lılh 
Bu film ehrimlzde bü'filk bir merak ve alaka uvand racıkuJ 

: ı ıaıntmile sesli, şö:tlü ve tarkıh büyük filminde l,tanbıırda 
ilk defa olarak tagannl edecektir 

~.,,:~ ·~z.: .:•.ı ,1•.:•,:•,;.._:...e~ .. .!.:..·-~..::..:::....,.# 
Isıanbui 4öncll icra memurlutnn· ı 

dın: uglln ütün ••hrimiz e 

Mukaddema Topkapıda Gümüş· ELH'MR' 'ı'nem~' 18 ıuyu tekeci mab.alleılnde 11kln ve 1 1 o ual 
elyc•m lkameıgAhl meçhul Meryem cezbedecek yıldız 
hanımın Mahmut Adil beye medyun Le 1 iLi L 
olduğu mebailgdan dolayi ea: valinin ,, l ar BPBrıtl 
tahtı hacze abnmuı talep edilmış J V 
ve vazıyet ve mahallinde hacız SESLi, SÖZLÜ ve ŞARKlLI 
muamelesi icra olunacıp;ındın şahcMrln mümeuilesi 
24 - 4 • 930 perşembe gunu öAle· K O L E N M U R dU 

den sonra mahallinde h;zır bulunması 
veya blr mümcs>il bulundurmuı 
aksi ıakdird~ gıyabında mııamde ifa 
kı · ına 'a i ı ildn olunur. 

Bugün saat 10,41\ de tenzl!Atlı il· 
aıla matine il&Yeten t•ox s~ 1 1 

ve SÖZLÜ düm• havadisleri 

Çanakkale vilayetinden 
Çanakkale viliyeti dahilinde Balya - Çanakkale yolun~ 

Çandan itibaren vilayet hududuna kadar olan yirmi bir küsııl' 
kilometre tulu üzerindeki imalitı sınaiye ile tesviyei turabi1' 
ameliyatı vahidi kıyasi fiat üzerinden kapalı zarf ueulile maııl' 
kasaya konmqtur. Münakasa 14 mayıs 930 çarşamba günü '! 
at on beşte Çanakkale viliyednde yapılacaktır. Münakasaya it' 
tirak edecekler teklif melı:tuplarmı ve muvakkat teminatı~ 
ayni günde saat on beşe kadar Çanakkale Valiliğine vennel'; 
lizımdır. Münakaaaya konan işbu inşaatın muhammen bedv 
200,000 liradır. Talipler münakasa şartnamelerini Çanakkale. 
Balıkesir, İzmir, İstanbul Bqmühendisliklerinden ve Ankaı' 
Yollar Umum müdürlüğünden tedarik edebilirler ve münak.
evrakı dosyasına mütalea edebilirler. 

Daha fazla malftmat iııtihsalıile mahalli tetkikat icrası içil 
Çanakkale Bqmühendiılijine müracaat edilmesi lazımdır. _ 

T8r~iye Ziraat Ban~aıı lstan~ol 'u~esin~eo: 
Fersude evrakı nakdiyenin ihtiyatlarile değiştirilmeııifl' 

mütedair 1514 numaralı kanun ile talimatnamesine tevfikan dl' 
ğiştirme işleri 22 Nisan 1930 tarihine müsadif Salı gün~ 
itibaren her hafta Salı günleri saat 10 dan 12 ye ve 14 ten 16 '1' 
kadar Bankamız kişelerin<fe icra edilecektir. _.,,. 

ccco Bir Ma yıs'ta açılıyor """"""'"'"' 
ZIMRIT JJLUY& IAPLICALARI 
Her ıürlü Stlıiıl ıeııisab, her §ınıf otel ve l .okantalan, her ne• i 

":ııı~r•lcri•lc (1) ,\ll\ıiıa acılm>r .... .A..."""'"'-J....,..,.. 

r 
-~ 

is 



Hilaliahmer Karahisar maden suyu 
Hazımsızlık, mide, karaciğer, kum ve böbrek hastalıklan için yeglne tavsiye edilecek maden suyudur. Her ıun tazesi gelmektedir. 

1 lasılııtı Hl!Allahmere aittir. Mütahassıs doktor tarafından mahallinde imll ettirilmektedir. Eczanelerde ve depolar ve büyük bakkaliye 
m.ığazalarında bulunur. Deposu: Sirkeci Nur hanında . 3 Tel Ista. 62. 
--..::__~~~~~__:~~~~~_;_--~--:-~--:-~~~~~~-41--~~·~~~~~~~~~~~ 

~ islanbul Limanı sa~ili sıh~iJe merkezi serlebabelin~en 
~ Merkezimize ait Sinop motörü teknesine konulmak üzre ben 
~ zinıe müteharrik bir deniz maki nesi münakasai aleniye suretile 
~ tnübayaa edilecektir. Taliplerin mezkur motöre ait şartnameyi 
~ ~lmak üzre her gün Galatada Kara Mustafa , paşa sokağında ka
~ ın merkezimiz levazım şubesine ve münakasaya iştirak etmek 
~ Üzre yevmi münakasa olarak tesbit edilen 1 mayıs 930 tarihine 
~ tnüsadif Perşembe günü saat 14 te ihale komisyonuna müraca

lnsaat ınünakasası 

atları ilan olunur. 

. BUYÜK 

TlYllRE PlllNG~~~ 
8, INCl TERTİP 4, uNCÜ KEŞİDE 

11 MAYIS 1930 
Keşideler; Vilayet, Şehre
maneti, Defterdarlık, Iş, Zi
raat, ve Osınanlı Bankaları 
Murakıpları 're halk hıızu

runda yapılır. 
Büyük ikramiye 

45.000 Liradır 
Her keşidede çıkan nıımara
lar tekrar dolaba konmaz il ,, 

• 
Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Türkiye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü, İstan

bulda Cağaloğlunda kain olup elyevm Emniyet Sandığı
nın tahtı işgalinde bulunan binayı tadil ettirecektir . 
Bu işe talip olanlar aşağıda yazılı vesaiki ibraz edecek-
lerdir: • 

l) Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 
2) Talip tarafından evvelce yapılmış olan işlerin 

bir listesi ve fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik. 
Talipler Ankarada Ziraat Bankası levazım ve mebani mü 
dürlüğüne, İstanbulda Emniyet Sandığı müdürlüğüne 
müracaatla bu baptaki plan, mukavele ve şartnameyi o
;iar lira mukabilinde alabilirler. 

Bu iş için ancak 20 Nisan 930 tarihine kadar tek
lifname kabul olunur. Teklif mektuplp.rı kapalı zarfla 
Ankarada Türkiye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü. 
ne ve İstanbulda Cağaloğlunda Emniyet Sandığı mü
dürlüğüne tevdi olunmalıdır. 

İşi deruhte edecek zat ihale bedelinin yüzde 1 O nu nis 
betinde teminat gösterecektir. 

Türkiye Ziraat Bankası mutlak surette her hanı;! 
bir talibi tercih hakkım muhafaza eder. 

Emniyet saı1dığı ınüdürlüğiinden: 
M!lzayede ikraz Merhunatın cins ve nev'i Borçlunun 

bedeli numarası ismi 

280 12218 Eyüpsultanda Kızılmesçit mahallesinde Kızıl
mesçit cadeııinde eski 86, 86 mükerrer ve yeni 
42, 44, 44-1 numaralı münhedim hane arsasının 
tamamı. Fuat Elendi 

175 14870 Unkapanmda Hızırbey mahallesinde Tavanlıçeş
me sokağında eski 5 mükerrer ve yeni 9 numara
lı hanenin tamamı. Şemsettin Ağa 

79 15258 Ayvansarayda ati Mustafapaşa mahallesinde Bos 
tan sokağında eski 36 ve yeni 52 numaralı bir 

.r-v-v-.. Likor F abrikasıCXX) 
f t f nşaat münakasası 

hanenin tamamı. Mustafa Efendi 
45 15301 Üsküdarda Dürbali mahallesinde Çıkmaztekke 

sokağında eski 17 ve yeni 21 numaralı maabahçe 
harap bir hanenin tamamı. 

3 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umum 
müdürlüğünden: 

Tııliplerln şartnamede yazılı ahklma riayet etmemele
ıinden dolayı Şl.ııl.l'de tesisi takarrür eden likör fabrikasının 
lıışuı için ytniden nıünakasa icrasına zaruret hasıl olmuştur. 

İhale 5 M&yıs 930 pazartesi günü saat ondörtte yapıla
c&k:.tır. Taliplere tartnameler ve sllsllel flat cetveli muhasebe-
ce on lira mukabilinde verilecektir. lııahat almak isteyenle-
rin Galatada Kefeli Hanında komiıyon reisliğine müracaat 

,.,, ..... .....,_,._,._,1.;1_,, etmeleri llAn olunur. ~ .._ 

Gomrnkler Mn~af aza Mü~Drlü~On~en : 

Şaziye ve Fatma Nuriye H. larla Hüseyin Rıza El. 
340 15306 Hasköyde Kiremitçi Ahmetçelebi mahallesinde 

Sinago sokağında eski 28 ve yeni 22, 24 numa
ralı maa bahçe tamire muhtaç ikıi hanenin tama
mı. lsmail Ağa 

100 15709 Kasımpaşada Kulaksız Ahmetkaptan mahalle
sinde Kulaksız caddesinde eski 82, 84, 84 müker 
rer 84 ve yeni 148, 150, 154, 1 numaralı iki dükk§_ 
nın tamamı. Emine Lfi.tliye H. 

145 15962 Mevlevihanekapısında Aydınkethüda mahallesin
de Keresteciler sokağında eski 3 mükerı:er ve 

• yeni 3 - 2 numaralı maabahçe bir hanen:in tama-
""" mı. Necmettin El. HadiyeH . 

685 11141 Eyüpsültanda Emirbuhari mahallesinde Kışla 

~ 
10 numaralı motöriin tekne tamiratı pazartıkla ve bir hafta 

.tlüddetlcı münakasaya konulmuıtur. 
Şeraiti kanuniyeyi haiz taliplerin p.rtname ve keşifnamesi

ııe ittil~ huaulun.den sonra pazarlık günü olan 19 Nisan 930 cü

cadesinde eski 53 ve yeni 11 numaralı maabahçe 
bir ot mağazasının tamamı. Ahmet Ağa 

563 17311 Kasıınpaıada Kazazker civarında Gazi Hasanpa
şa mahallesinde atik Tersanekapısı sokağında es
ki 17, 19 ve yeni 37, 39 numaralr üç dükkaru havi 
bir hamamın tamamı. Mehmet ve Hasan El. Jer 
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lllartesi günü saat 11 de pey akçelerile muhafaza müdüriyetine 
'11.üracatlan. 
·--~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~-------

lstau~ul Ziraat lantasın~an : 
Karyesi Sokağı No. Cınsl 

Maltepe Bağdat ~ 18 Hane 
., Mektep 1 il ,, 
., Hatboyu 1 Köşk ve çiçek bahçesi 

l'endlk Baııdat 609-1 1 Köşk ve meyva bahçesi 
Balldakl eml!k kirayı verilmek üzere müzayedeye çıkarılmış

tır,. 7 numaralı köşk 5/5/930 pazartesi diğerleri 28/4/930 pazar
leaı günU saat ikide lhıılrlerl yapılacağından tali.plerln yüzde yedi 
buçuk pef akçesllı beraberBankamıza müracaatları 
......_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1400 18200 Şehzadebaşında Hoşkadem mahallesinde Kınk-
tulumba sokağında eski 6 - 8 kalp ve yeni 8, 10 nu
maralı maa bahçe iki bölüklü bir hanenin tama-
mı. Bedia Hanım 

352 19346 Ayvanaarayda atik Mustafapaşa mahallesinde es
ki Fırın ve yeni Fırın sokağında eski 13 ve yeni 
17, 52 numaralr maa bahçe bir hanenin tamamı. 

< ' Halil Ağa 
·610 19418 Fatihte Pirinççisinan mahallesinde Kalaycı soka

ğında eshl 1 ve yeni 11 numaralı maa bahçe bir 
hanenin tamam. Rıza Efendi 

1480 19665 Topkapıda Takyeci mahallesinde Topkapı harici 
sokağında eski 11, 13, 13, 13, 13, 13 ve yeni 9, 13 
11, 11 - 1, 11 - 2, 15 numaralı beş dükkaru havi bir 1 

Tuz in~isın lstan~uı Bas Mn~orınınn~en: 
hanenıin tamamı. Kiryako El. 

270 19!ılOG Üsküdarda İmrahor mahallesinde Doğancılar so
.lağmda eski 149, 14 mükerrer ve yeni 153, 155 
numaralı maabahçe bir dükkanı havi bir hane

. 930 1enesi maliyesinde Konya Tuz inhisarı bq müdüriye- nin tamamı. Yusuf Elendi 
!ine tibl Yavpn ve Tosun memelehalenndan Konyanm Sara- 095 19966 Beyoğlunda Kasıınpaşada Tozkoparan mahalle-
~ıınu ambarına nakl olunacak bir milyon kilo tuzun ücreti nak- ...., 'Sinde atik Mezarlık ve cedit Tozkoparan Tepe-
lıl-'esi kapalı zarf usulile Konya tuz İnhisarı baş müdüriyetinde I başı sokağında eıılci 58 ve yeni 23 numaralı bir 
11\üteşekkil komisyonda 7/4/930 tarihinden itibaren yirmi gün ' ~anen:in on ilci hisse itibarile altı hissesinin ta-
llıiiddetle mevkii münakasaya konulmuştur. Talip olanlar pey mamı Kostantin Elendi 
.~çelerile birlikte ve p.rtnanıeyi görmek istiyenler Balıkhane bi 220 19978 Üsküdarda Altunizade mahallesinde Niııantaşı 
tııısınm üçüncü katında İstanbul Tuz İnhisarı baş müdüriyetine caddesinde eski 1, 1 mükerrer ve yeni 3, 3 nwna-
?ıüracaat eylemeleri. ··" · ralı maa bahçe bir hanenin tamamı. Salih El.Az-

miye ve Nazmiye, ROveyda namı diğer GUveyda H.Jar 

• 

7 .. 8 aylarından ttlbaren eUtten k .. llme aanıang 
ve neşvU nUmeaı eanaeında ıatırna,t edllen ve· 
- •m .. l•ı~ bir unsuru &'•dalı oıan -

PHOSPHATlllE 
FALltRES 

FOSFATİN FALİER 
sayesinde temin edilir. Fosf3.tin Faller 
yavrula rın yüzlerine tazelik ve penbellk. 
c.cteıata kuvvet verir, ve onları gürbUz 
kıl-1r. 

Yalınız bir Fosfatln vardır 

o da FOSFATİN FALİER dir. 
( AIAmetl ta.rık·a J 

TAttllTl.ERINOEN IÇTINıtlıfl' ED~NIZ =HER YERCE SATU.I• " ,_ 

375 20007 Unkapanında Haraççı Karamehmet mahallesinde 
Fener caddesinde ve Handerunü sokağında eski 
1 illi 28, 21, 23, 23 mükerrer ve yeni 33, 35 37, 39 
numaralı maa oda üç dükkanı havli bir han. 

Muhterem Edip Bey 
305 20008 Unkapanmda Haraççı Karamehmetbey mahalle

sinde Fener caddesinde eski 31 ve yeni 45 numa
ralı bir dfikkilıım tamamı. Muhterem Edip Bey 

595 2G036 Üsküdarda Rum Mehmetpaşa mahallesinde Un
cular sokağında eski 57 ve yeni 73, 75 numaralı 
maa bahçe iki hanenin tamamı. Şerife Hürrem ve 

Şerife Fatma ve Fatma Hazime H. ls1' 
420 20147 Unkapanmda Hızırbey mahallesinde Mağazalaz'. 

sokağında eski 1 - 1 mükerrer ve yeni 1, 3 numa
ralr ikıi. ahırın tamamı. Feyziye ve Bedriye H. Jar 

Yukarda cins ve nev'ile mevkii yuılı olup hizalarında 
gösterilen fiatla talıipleri üzerinde bulunan emlakin kat'i ka
rarları çekileceği evvelce ıililıı edilmiş ise de müzayede bedel 
leci haddi Iayıkım bulrnad~ından talip olanların ilari tarihinden 
itibaren otuz bir gün zarfında Satı!i aınirlii;ine müracaat eyle
meleri lüzumu il~ olunur. 

-

1 Kazanılmış ,yakit, ·nakittir. 

c 

Yeni FORDSON traktörü, çiftçil&. 

rin vakit ve nakitten tasarruf etme-·· 
tı 

leri için. imal olunmuşt~r. Senelere& l 
devam eden tecrübelerin mahsulü O· 

lup muntazam ve müessir bir servi~ 

tahtinda her türlü rekabetten ari bir 

fi atla mevkii fruhta vaz'edilmiştir. 

Topraklarınıza henüz motör kuv 

vetini tatbik etmemiş iseniz, bu onu" 1 

temin ettiği fevait ve muhassenattar: t 
haberdar bulunmadığınızdandır. Yen\ 

FORDSON traktörünün fevaidi gayr!~· 
mah~uttur. İşte fevaidinden bir kaçı~ ' 

30 beygirlik bir kuvvet inkişaf ~ 

ettirir ve tarzı istimali gayet basittir. 

Kim olursa olsun bir kaç saatlik tec

rübe ve talimden sorra onu sevk ve 

idare edebilir. İştiali manyeto ile ol· 

up otomatiktir. Bu sayede baha fazla 

intizam ve sühulet ve en dun bir 

dereceyi hararetle daha kolay bir 

demaraj temin edilir. 

O, çift sürecek, biçecek, tırmık 

geçirecek, çizgi üzerine ekecek, era

ziyi işleyecek, demet bağlayacak, yı· 

ğın yapacak ve buğdayı döğecek ... Bü
tün bu ameliyatı dört çift hayvandan 

daha iyi ve daha çabuk yapacak .•. 

Üç pulluklu sapanı çekecek, 10 pus· 

luk bir tulumbayı harekete getirecek. 

J, 

a 
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1 
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ı1 

•• 
Masrafı size ait olmamak Özre r 

a) 
topraklarınızda yapacağınız bir tec· rı 

n. rübe size traktörün bu fevait ve mu •. 
11 

hassenatı hakkında kanaat verir. Bu 1 

bapta en yakın Fordson 

müracaat ediniz!: 

acentasına h. 
c' 
~. 
ô 

~ 
_ ............. ~ ı 
- ... ~- ... , - n 

il 

~I 
11,~ 

7. , 
r;) 
ıl 

il 
J 
dı 
'1 

a 
v 

l~ 

eı 

. . ' 

! 

Ü 
lü 
1 

z 
a 

k 

Fordso~ 
FORO MOTOR COMPANV EXPORT$1NC, u 

~~~~~~~~~
Mi 11 i Reassürans Rekabet imkanı 

olnnyan 
TÜRK ANONiM Ş!RKET!NDEN: 
Şirketimiz hey'ed umumiyesinln 26 Mart 1930 tarihli kararına 

teyfikan hissedarana '!o 3. 93 niibetinde birinci temettü olarak 
tevzi edileceği ve bu suretle kazanç vergisi kesildikten sonra 
hisse ba~ına isabet edeeek olan 17·50 kuruşu almak üzre hisse
darlann muvakkat hisse senetlerile birlikte 21 Nisan l 930 tari- ı 

hinden itibar.en şirketin İf hanındaki muamelAt merkezine muraca 
atları lüzumu iltn olunur. 

' jilllf ReassUrans 
TUrk Anonim tırketl 

Kibrit ve Çakmak inhisar idaresinden: 
lnbiaar ldareSinln Gümrük muamel:l.tı ve nakliyat h.ıırıisyoncu- 1 

luğu ile İstanbul merkezi acantalığı kapalı zarf usul ile munakasaı a ,; 
konulmuitur. Teklifler 26 Nisan · 930 Cumartesi günü ~aat ~n 
ikiye kadar kabul olunacaktır. l\lünakasa ~artııamesi inhisar idare· 
si muhasebe.<ıinde bir lira mukabilinde tedarik olunabili, --
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BTN SÖZ 
BİR RESiM 

RomHya kraı•.ı MMlj .... ...._.. M11daaya v• Bur•yı 1 
;-tterl laöNlarıadan. 

rır. 

1 - İşbu gayri menku1Un artırma 
şartnameei 6/5/930 tarihinden itiba
ren 930/38 numara ile !etanbul dör
Jüncü icra dairesinin muayyen nu
marasında herkesin görebilmooi için 
açıktır. İlindan yazılı olanlardan faz 
la maltlınat alınak iıtlyonler işbu 
şartnameye ve 930/38 doıya numara 
•İle İotanbul Dördüncü icra memurl
yetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaytı iştirak için yuka
rıda yanlı kıymetin yüzde yedi te
minat göeterilccektfr. 

3 - Haklan tapu sicilile aabit ol
mıyan ipotekli alacaklılardan diğer 
ıliikadarlann ve irtifak hakkı sahip
erinln bu hakklarmı ve hususile faiz 
ve masarüe dair olan iddialarını İfbu 
ılan tarihlı~don itibaren yirmi giln 
çinde evrak! mitsbitelerile birlikte 
nemurlyetimlı:e bildirmeleri icap e
ler. Akıl halde haklan tapu sicillile 
.ahit olınıyanlar satış bedelioıin pay
' aşmasında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen ııünde arttırmaya 
•)tirak edenler arttırma şartnamesi
..ı okumuı ve lüzumlu malOmatı al
:ruş bunları tamamen kabul etmiş 
ıd ve itibar olunurlar. Üstünde bxra
ulan gayri menku!Un bedeli zaman
nda verilmi§se gayri menkul ikinci 
>ir arttırma ile satılır ve bedeli far
cı ve mahrum kalınan yüzde beş fa
z ve diğer zararlar aynca hükme 
•.acet kalmakaıırın memurfyetimizce 
ılıcıdan tahsil olunur. Be§ numaralı 
'ıkradak:i f3rt tahakkuk etmek kay
lile Uç defa bağırıldıktan ıonra gayri 
nenkul en çok arttıranxn üstünde br
·akılır. Şart tahakkuk etmezse arttır
na geri bırakılıp alıcı taahhütlerin
len kurtulur ve teminat ta kalkar. 

5 - Arttırmanın birinci veya ikin 
:i olmasına ve gayri menkule taal 
Cık edip kanuni hakka ve satıtm tar
. ına göre diğer tartlar vergi beledi
,. tanzifiye ve tenviriye vakıf icare
•i ve bilcümle rüsum müşteriye ait
ir. 

Yazılan hane, yukarda göeteri-
en 22/5/930 tarihinde İstanbul DISr 
tilncü icra memurluğu odasında işbu 
lan ve gösterilen arthrma ııartna

. ,esi dairesinde satılacağı ilin olunur 

Balıkesir Tayyare 
Cemiyetinden: 

Türk Tayyare cemiyeti E.a
' ıkesir şubesi mmtakasının 930 
;enesi Kurban bağırsakları mü
tayedeye konulrm~tur. İhalei 
<atiyesiKurban bayramındanon 
1fin evvel icra olunacaktır. Mü 
tayedeye iştirak edecek olanla
·m şeraitini öğrenmek üzre Ba
ti tsir Tayyare Şubesine müra
;a.ıı,tları lüzumu ilan ',lunur. 

Bu fırsattır! 
Krep saten metrosu 

Krep sultan ,, 

Poplin renkli ,, 

" 
" 

" 

muhtelit ,, 

muhtelif ,. 
renk 

" 
Otoman " Keten renkli " 

560 Kuruş 

58.5 .. 
90 ,, 
80 " 
70 

' 
65 ,, 
59 " 
90 

" 
Bez ,, 58 ,. 

Yünlü krep (beyaz),, 216 .• 
Dıra ,, 220 ,. 

Musun dölen(beyaz). 65 ,, 
Şermolen ,, 300 ,, 
Koverkot ,, 205 ,, 

En iyi en temiz mallar Ma
yısa kadar bu fiat.a Sultan ha
mam Dikranyan han No 22 

Madam Lutfi Bey 
Beyoğlunda Baker mağazaları 

kadın eşyası dairesi muktedir ve 

faal i\IADAı\I LÜTFi BEYPa

ris ve Viyanayıı icra ettiği seya 

hatten avdet le beraberinde son 

moda muhteşem ropları getir

miştir. 

Cidden temaşaya değer bu 

zengin modellerin teşhir eyle

dikleri Baker ma~azaları kadın 

eşyası dairesini ziyarete muhte

rem karilerimizi davet ederiz. 

F;~tlar gavet elverişlidir. 

-
Ü•klld.ar Brkek- Orta mektebi soa sıaıf talebeleri ultl•ıı tabllft mııalH•I Nıdfd• H. retılı:atlade 

Baytar makt•bl IH.tade Profösör Sabri 8ejrtlı tecrtlbelıırlnde 

~ Maarif cemiyeti talebe yurdu uvvellı.I ııtın Toptefı sarayı harem dairesini ziyaret etmiştir. 

lstao~ul liınauı sahil sıh~fye Ye mertezi serte~a~ellnden: 
Merke;ıiıııiz ihtiyacı için kapalı zarf Ull\llile nihayet 3 J Mayıs 1930 tarihinde merko• zimiz 

anbarıııa teslim edilmek 'iartile 20 ton çub\ılı: kükurt mübayaa edilecektir. 

TBliplerin mczkı'ır kükiırte ait şartname ve numunesini görmek üzre her gün Galatada Kara 

Mu•tafa pasa sokağında kain merkezimiz levazım memurluğuna müracaatları ve bu suretle tanzim 
edecekleri teklif mektuplarile yevmi muna}casa olar~k tcsbit edilen 7 Mayıs 1930 tarihine müsa
Jif Çaı-amba gunu saat 14 dt>n evvel metl;llr merkezde müteşekkil ihale komisyonuna tevdi ile 

mezkflr saatk ka'llisyonda bulunmaları ilan olunur. 

1 

MU~TAFA ıAMLI 
Maı;azasında 

ZARARINA SATILAN 
Mallarından istifade ediniz. 

ikinci ticaret mahkemesinden; 
Kopenhığ şehrinde Dınsk Soya 

Kage fabrikası tarafındın latınbııl 
Yemiş iskelesinde Kavruoğlu bira
derler şirketine satılan ve demir fıçı 
derununda bulunan 4SO fıçı rafine 
susam yağı 21 -Nlsan·93Ô p12arresl 
ve ani velyeden günlerde saat !Oda 
Asmaalında çukur hanında açık art
tırma suretile sıtılacal!ından calip 
ol•nların yevm ve vakti mezkılrde 
mahalli mezkQre gelmeltri llAn olunur 

Binlerce kişiler PROTEJIN ıaye
sinde Frengi ve Belsoj!;ukluğundan 
salim kalmışlardır. PROTEJIN 
lltç değildir bir tedbiri ihtiyattır. 

Bir dirhem tedbir bin dirhem 
devadan CYl~dır PROTEJIN 
kullanırsanız <ıhhıtinlzl ,ıgortaya 

1 koymuş olursunuz. ller eczanede ı 
hulunur. _ 

lstanbul mahkeme! 
a&Uya birinci ticaret 
dairesinden: 

:\lahkemece lf!Asına karar veril· 
miş olan Slsık Billbülyan Kfendl:;<e 
alı tuhafiye eşyası 111Uflisin Marpuç· 
çularıiıt Rarnatan Hanındaki mağaza
sında perakende olarak satılacağından 
talip ol•nlann 21-4-930 pazartesi 
uat 10,SOda mahallinde hazır bulun· 
malan llAn olunur . 

Devredllecek ihtira beratı 
Makine yağları imalinde islilbar 

hakkındaki ihtira için Slnat Umum 
Müdürlüğünden istihsal edilmiş ola,n 
ı~ Mayıs 928 tarih ve 718 nume
rolu ihtira beratı hakkı bu kere 
ahere ferağ ve icara verileceğinden 
satın almak ve va isticar etmık-
1rzusıında bulunan 2evıtın l1tanbul 
yeni postahane uka sın da . Türkiye 
Hanında 18·1111 numerolarda HANRI 
VALTER !STOK efendiye müracaat 
eylemıleri Jlln olunur. 

MAMA 
Dr. H. Ş 1 N A S 1 

Yavrunuzun en sıhhi gıdasıdır. 

lstanbul dördüncü icrasından: 
Hatice Mediha hanım~n Hasan 

Tahsin beyden istikraz etıiP;I mebltgı 
ma!Qmoye muhbll vefaen ferag 
otttklerl Kauııı.paşada Yeldeltlrmeni 
mahallesinin mutfak kıpuı ve paşa 
çeşme sokağının nokıai llıiıakında 
ıtlk 7 cedit 1, I?, 19, (ahır kapıla
rının üxerlndel5, 17, 19,mıballerdir) 
iki bap ahırı müştemll bir bap hane• 
nln dôrtte bir hlısesl kırk beş giln 
müddetle mevkii müzayedeye vaı· 
olunarak 315 lirada talibi uhdesinde 
olup bedeli müzayede baddı llyıkın
da görtilmedlğinden ylrıııl giln mild
deıle temdiden müzayedeye vazolun· 
muştur. 

Hududu iki tar~li ıarlk . sol ı.orafı 
klreçhane hını arkası lmİet hanımın 
lıanesl ile mahdut 275 arşın terblin, 
de zemini toprak iki bUyük alur ve 
paşa çeşmesi sokağında methali bu· 
lmıan ve bir kısmının fevkanisini 
t°'kll eden salaş bir koridor bir helfi 
ve tepesinde aydınlık feneri bulu
nan ocak mılıalllnl havi üç oda Is
mail ağanın tahtı isticarında olup 
yegAn yegAn icara verilmektedir. iki 
bin lira kıymeti muhammlnell beden 
dlvarları temamen kagir muqtacı ta
mir cmUkln lştlrasına talip olanlar 
ve daha ziyade. mılı\mıı almak iste
yenlerin °/0 10 u nisbednde pey ak· 
çeslne ve 928·8.'l.'l7 dosya numarasını 
müstaslılben lsıanbul icra dairesi mü
zayede şubesine müracaat eımeleri 
ve 8-5-930 tarihinde saaı l 5e kadar 
lhalei knt'lyesl icra kılınacağı ilAn 
olunur. 

lstanbul ikinci icra memurluğundan; 
Bir borçtan dolayı malicuz ve 

paraya çeyri)mesi mukarrer Simens 
markı bir adet alektrik dihımoslyle 
elektlrllde müteharrik iki adet singer 
markı konplo kundura makinesi, blr 
kıç masa bir kıç adet sandillya llll-
4- 930 ıarihlne mllsadif salı günil 
saat dokuz llA on raddelerinde Sul
tan Hamamında çıngır Qğlu hanında 
açık arttırmak suretlle aaıılacatıtıdan 
talip olanların mezkur giin ve saatte 
930-560 dosya numaraslyle pıabal
linde hazır bulunacak memuruna 
milracaatlan il!n olunur, 

BeyoRiu beşinci icra dairesine 
Mahcuz ve furııhtu mukarrer 

"Japys • Parb,, markalı bir adet 
yazı makinası yirmi hir nisan 
930 tarihinde San dal bedeste
nınde saat bir buçuktan iki bu
çuğa kadar satılacağından talip 

olanların mahallinde hazır bu

lunmaları ilan olunur. 

( ur.ı 
18 '.'ıfSA 

----~ 

Alı:ııarayda Nocmıtttn B. zevııHI Nuabat hanımı öldlrdüktcd 
eoara in ti bar etti. Valı:'anıa cereyan ettfti ov budur. 

(Yazısı birinci sahifemizdedir) 

Karyolaya ihtiyacı olanlara 
Asri Mo~llJB Ma~aıaıma -- - · 
siyah, !Ake ve bromıı karyola 
lann her boyu ve her nevi 

gtlmlştlr, 
Her çeşit mobilya bulunur. 

Fiatlar rekabet kabul etmee 
derecede ehvendir. Blr z1yarcı 
k!Hdir. · 

Adres: İstanbul Fincancılar yokuşu No 1!7 Tel. İst,3407 

AHMET FEVZİ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~--! 

yll~~~ k::~::er 11,rnl~ YliTll 
Çalı:makçılarda Çeşme sokagında kuştüyü labrlkasında kil 

115 kuruştan başlar. l{uştüyleri hazır yastık, şilte, yorgan, sa 
yastıkları bulunur. Kuş tüylerine mahsus kumaşlarımız vardır. 

Çocukların neşesi 1 
Ebeveynin saadeti! 
Ka.n11:1hlt 1 aaliyeti umuntiyt vr 
ıiair rahahul1trlanaa k•rt• btn· 
lerce doktorlar taralmdan lavıl· 
,. cdo .. 

l<und °!::Zi dila7aam bor ll
ra1ı...ı. eler •• çoouldar 
b4:pü bit ıatmaaııı,eıı. kull .... 
l'lık · pek bllJill< lalde J6.rmelıtt-
dlrlır. · ile• ecsanedt bulunur. 

T ·-· 

0-

Türkiyede"DOMUZMARKA 
namlle marul ve bugüne kadar e 

mukcmmel cins olarak tanınmış 

~~f~ K R U ·p P 
~ , .. ?~'~ BIÇAK, ÇATA 
?J~ ve KAŞIK !akımları 

~ ~ Her yerde musirre 
ıll ·- , • ı ısteyiniz 
-~ Allmetl farikaları: 

- Birinci derec 
• Aloaka gümuşle ııni -- s 

/ ARTHUR KRUPP S. 

B E R N D o R F (Avusturya) 

Bıçak, çatal ve kaşık takımları, gü 
müş ve fakfon masnuatı fabrikas 

Türkiye mümessili: GEORGES HıLBER 
( Paul Merlın Ticarethanesi halefi ) 
latanbul, E•kl Re)I Han .... . 

duğnndan hakkında gıyap ~ 
sadir olmut ve ilAnen tebllll;at 
nında muhakemenin 29 nisan 
saat 14 kalmış olduğıından bir 1 
olduğu ıakcirde müddeti kanuo 
zarfında dermeyan eylemesi lii 
ildn olunur. 

BAKüSiiA~f~ 

Gebze Hukuk hakimliğinden; 
Gebzenin tuzla karyesinde mukim 

yüzbaşı Hamdi bey ıarahndın Ga
lııada baya.si ıokatında 7 No lu 
hanede Bolulu Zeki ef. aleyhine 
açtığı iki yüz yirmi altın ile sekiz 
yüz lira bedelinde gerdanlık, ala 
beşi bir yerde, bir çift altın bilezik 
isdrdadı davasının ceryan eden mu· 
bakemesinde müddealeyhln ikamet
g~hının meçhuliyetiııe mebni l!Anen 
•ebllkata rağmen vurut etmemiş ol· 

-----------Mes'ul Müdür: Burhane 


