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Anlaşılmıyan 
noktalar 'Ililflliahmer kongresinde hararetli müzakereler oldu! 
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( 
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• 
Memleketin iktısadi vaz. )'eti M k 1 d ı • k 1 

.~r b~~~~;:~nz=~~~;ı!~~~:{;~ i e tep er e genç 1 
taret durmuş; para azalmış ve d • 
a kıymetten düşmüş; hayat pa te rı satı 1 lıgı hemen en son hatlerine 
ar. ıı . Köylü sınıfı daha az sr

tı degıl; o da bin türlü ilı 
Yaç ve ıstırap içinde kıvranıp 
Uruyor. 

Bütiin bunları bilmiyen var 
ı>t·k·. l' l' l · a ın, ışte, 1ıç ma um o -
1Yan bir takım korkunç sırlar 

.. bahsolunuyormuş gibi bü
bu açık ve malum hakikat

t kulaktan kulağa fısıldanı
Or. Yüreklere yeis ve dehşet ve 
'n bir homurtu halinde bazı ga 
t'lerin sütt?nlarına aksettirili 

°.f· Havada, sanki, bir afetin 
•ı l'ifesinde imişiz gibi bir kasa

et hasıl oluyor.Bu halden kim 
,. er istifade ediyor ?Halk mı ?Hü 

~et mi? Hiç siiphesiz ki, ne 

başlıyor .. 
-u •••••• -

Hilaliahmer gazetesi
nin bayramda neşre
dilememesi kongrede 
teessürle karşılandı.. 

Murahhaslardan ·bir 
kısmının takbih ve boy 
kot teklifleri reye kon· 
mamış Hilaliahmerin 
nesri imkanının tenıi· 

H. Etfal 

76,195 bikes çocuğu 
iaşe ediyor. 

Cemiyet Reisi Fuat 
Beyin izahata 

Himayei Etfal Cemiyeti re
isı Fuat B. dün ak ·am Viya
naya hareket etmistir. Fuat B. 
hareketinden evvel kendisini 
gören muharririmize Cemiyet -
in faaliyeti hakkında şu izahatı 
vermiştir: 

"- Cemiyet, hükumetin mu 
zahereti halkın şefkati saye
sinde gayesine doğru yürümek 
tedir. 

Dahilde merkez ve şubelerin 

• Yeni talimat k yapacağımız 
--~--

ş . ( 
( 

' 
> Yunan kuriyesi 

dün geldi. 
Berlinden dönen Falih Rıfkı Beyin> 

M. f o kasın An karaya 
gitmesi muhtemel 

çok şayanı dikkat beyanatı .• 

''İnsan Berlinin yanı başındaki cenneti gör- ı 
dükten sonra yalnız Ankara değil. İstanbul ( 

M .. b d 1 · ·ı'f · hak ve izrnirin başında da neden böyle san'at· fj u a e c ıtı a namesı - • ( 
kmdaki son Yunan cevabı bek- karlar bulundurulmadığına hayret edıyor .... 

lenmekteydi. Berlinde Aıanslar komitesi i~ti- -
Araya yortula- maında bulunmak üzere Almanyaya 
nn girmesi ve gitmiş olan Bolu mebusu Ralih Rıfkı 
Yunan hükfi- Bey dün avdet etmiştir. Kendisine 
metinin mevzu bu içtima için sorduğumuz suale Fa· 

lih Rıfkı Bey şu cevabı vermiştir: 
bahs mesai! et- .. - Berlinde Ajanslar komitesin 
rafında yaptığı · de üç gün çalıştık. Biz Avrupadan az 
tetkikatın uzun haber alıyoruz. Günde 7000 kelime-
sürmesi ceva- lik yeni bir servisin muntazaman Tür 
brn gecikmesi- kiyeye verilmesi için müdürlerle ko-

le .rı ne öburü. Çünkü halk çekti 
1 Sıkıntının derecesini anla
. k için bazı akıl hocalarına ih 
1
Yaç hissetıniyecek kadar ergin 
b §Uurludur. Hükumet ise mev 
~ t dtttleri en ince teferruatına 
v ~r o derece görmüş, bilmiş, 

ni' merkez hey'etine 
bırakılmıştır. Kongre reisliğini ifa eden 

Klizım Pş. Hz. 

1 adedi 438 dir. Hariçte de 40 
kadar şubemiz vardır. Cemiyet 
Ankarada bir çocuk muayene
hanesi, süt damlası, "anne ku-

• · · nuştum. Bu servis Cenup Amerikaaı: 
nı ıntaç etmış- na mahsustur ve asıl ma&rafı onlar 
ti. Bu cevap ni- ödemektedir. Az bir para ile biz de 
hayet dün, Te- , bu servisi alabileceğiz. Teklif mek· 
vere vapuru i- tubunu Ankarada bulacaj!ımı ümit e-
le şehrimize ge 1 diyorum. 

r bi:?ı:renmiştir ki, şimdiden, her 
ta ~e karşı verilecek devaları, 
b·:btk edilecek tedavi usullerini 

1
1 e hazırlamış bulunuyor. Bun 
~r !>ek yakında bir kül olarak 
<ıı'Ydana çıkacaktır ve o zaman 
be !aşılacaktır ki, biz vaktimizi 
d Yhude bir telaş ve endişe için 
'geçirmişizdir. 

h ~ırıltı, fısıltı, ve dedi kodu 
rı alınde tenkit, şikayet tarzları 
a bir demokraside yer olma
ak lizımgelir. Zira, burada, 
~r ~ey acıkta cereyan eder ve 

rulen fe~alıklar hakkında her 
atandaşın söz soylemek hakkı 

lı ar?ır. Fakat, bu söz üstü kapa 
k bir kuru sitem mahiyetinde 
t almayıp müsbet ve faydalı bir 
~nkit suretinde tecelli etmeli
lı r. Zira mevzuu bahsolan fena-
k, her halde, umumi alakadar 
~er, bir şey olduğu için bunun 
h·~hih ve ıslahında halle kadar 
~ktlmetin de menfaati olmak 

s 1mgelir. 

ııı limurni işlere taalluk eden 
R· ~iela~)elcrde yalnız itiraz kllfi de 

~ dır. Bu hususta kendinde a
k!~ açmak salahiyetini duyan 
~ll'ıı>e ayni zamanda mevzuu 
g··hsettiği derdin devasını da 
li<ıstennek mecburiyetindedir. 
her kafadan bir ses çıkacak ve I 
k tr kes bilip bilmediği işlere 
~Şacak olursa, orada, hiç bir! 
kQ se veya hiç bir heyet için si5 
~ rı ve huzur ile çalışmıya inı
tıı rı kalmaz. O vakit artık de
~ <ıkrasi bitmiş demagoji ve a
h~rş~ başlamış demektir. Tarl
Q ırı ılk devirlerinde biitün fena 
ıııllınokrasilerin akibeti bu ol· 

11.Ştur. 

l' 

YAKUPKADRI 

·--·-----
l<ıraliça [\!J ari Hz. 

Bükreşe gitti 
t(e l:>ün Romanya kıralıçası Ma
r liz. Bükreşe hareket etmiş 
~ l<:ıralıça, Vali ve sefaret er
h. ı tarafından teşyi olunmuş
'"t. 

~ıı.Yri mübadillere tevziat 
ik: G.ayri mübadillere yapılan 
ı:ı:ncı taksit tevziatına bugün 

{levam olunacaktır. 

l'v1ari Beli yarın gidiyor 
aıt llıaruf artist Mari Bell yarın 
ti §anı Parise hareket edecek-r, 

~~--~~~~~~~~--
Mektepliler 

n1ii.~ab8kası 

•1 ı İnci hafta haşladı 
(J •o uncu hafta ba~lamlştır. 
1 •zetemJzde çıkan haber
trden en mUhJnıminl seçip 
tı.ınarte 1 akşamına kadar 
~B abaka memurluğuna ı:ıın-
erınız. 

ANKARA, 20 (Telefonla) - Hilali Ahmer kongresi bugün 
saat. ıo da Hilali Ahmerin Yeni şehirde yaptırdığı yeni merkez 
binasının içtima salonunda toplandı. Kongre riyasetine Mecl!s 
Reisi Kazım paşa Hz. ve katipliklerine Salahaddin (Kocaelı) 
ve Ali Riza (Mardin) B. ler intihap edildikten sonra müzake
rata başlandı. Sıhhiye vekili Refik B. cemiyetin faaliyeti ha~k~n 
da izahat verdi. Miiteakiben bütçenin müzakeresine geçıldı. 
Varidat faslında Hilali Ahmer gazetesinin varidatı da görülli
yordu. Hilali Ahmer gazetesinin eskisi gibi Bayramlarda _çıkma 
sına müsaade olunması ve bu hususun temini hakkında hır tak
rir okundu. 

Dr. Reşit B. bu seneki bayram 
da İstanbulda bir gazete yüzün 
den uğranılan müşkülatı izah 
etti ve Hilaliahmer gazetesi
ni "· nktan maksat maddi 
menf~atten ziyade Cemiyetin 
manevi menfeatini teminden 
ibaret olduğuna işaret etti.Sa
londa sesler yükseldi. 

- Hangi gazete? .. 
- Akşam gazetesi. (Her-

kes biliyor sesleri). Dr. Reşit 
Bey sözüne devamla: 

- Heyeti celileniz şu anda 
ne karar verirs heyeti idare
niz o suretle hareket eder. 
dedi. 

(Mabadı 4üncü sahifede) 

.~adın Birliği hey'efl idaresi hail içtimada 

istifa edecekler mi? 
Latife Bekir H. Birlik hey'eti idaresinin 

istifa niyetinde olmadığını söylüyor. 
Kadınlar Birliği idare heye-\ zular var ki ... 

ti dün öğleden sonra bir içtima Birlik idaresi vazifesini yap 
aktederek geç vakte kadar mü- tığına kanidir. Bu salı Birlik 
zaker<>.tta bulunmuştur. Kadın binasında Aliye Esat H. tara
Birliği heyeti idaresinin son fından Kadın belediyeciliği ha
nümayiş dolayısile alevlenen kkındaki konferansların dör
ve oldukça kuvvetli bir cerey- düncüsü verilecektir. Konferan 
an alan aleyhteki dedikodu- sı müteakip konservatuvar 
!ardan. müteessir olduğu ve bi- muallimlerinden M. Taleriko 
naenaleyh istifa edeceği riva- ve talebeleri tarafından bit kon 
yet ediliyordu. Diğer taraftan ser verilecektir. Bu milnase
N ezihe Muhiddin H. ın Birliğe betle Birlik idare heyeti yann 
lüzum kalmadığı seklindeki hü da (bugün) bir ictima yapacak 
cumlanndan müteessir olan ve konser hazırlıklarında bulu
Bi rlik azalarırun Halk fırkası nacağız .... 
müfettisi Hakkı Sinasi Pş. ya İstifa meselesi etrafındaki 
vaki müracaatlarının da müs- sualimize Latife H. daha bir 
mir bir netice vermemiş ol- çok işi ·r yapmağa karar ver-
mrı ı istifa rivayetlerini kuv- · k. b mış sa ın ir sesle cevap verdi: 
vctlendiriyordu. Bu itibarla kuHolan ıa taa Bfu ksm 
dünkü heyeti idare ictimaı 
hususi bir ehemmiveti haizdi. 

Birlik reisi Latife Bekir H. 
dün kendisini ziyaret eden bir 
mııharririmize son dedikodular 
hakkında son cevabını vermiş-
tir: 

- Yazılan ve söylenen şey
leri okuınağa vakit bulamıyo
ruz. Meşgul olduğumuz çok 
ciddi ve esııslı o kadıır çok nıev 

- "Birlik idaresi kifayetine 
emindir. Binaenaleyh istifa et
miyecek ve vazifemize devam 
edeceğiz . .,. 

Birlik reisi bekarlık , ergisi 
hakkında kısaca divor ki: 

- Bu haberi görmedim. 
Fakat bir eski ve üzerinde 
çok söz söylenmis mevzudur ... 
Henüz söyliyecck b· r sözüm 
yoktur . ., 

fi nıayti Et/11/ /(<ısı Fuat Bey 

cağı,, İstanbul~a '_'~!ender 
yurdu., nu tesıs etmıştir. Ana
dolunun bir çok vilayetlerinde 
de süt damlaları, kreşler var -
dır. Raporlarımıza nazaran ge
çen kongreden beri iaşe edilen 

len Yunan ku- Yunar. mubadele mu· - Profesör Janseni gördünüz mil? 
riyesi M. Surla rahhısr M. Fok.. - Evet, Ankara planlarını yapan 
tarafından getirilmiştir. Profesör Jansenle de görilıtüm. 

Ve dolaştım. Hamburg için yeni bir Bolu Meb'uau fallh Rıfkı H 
- Ankara plıinları ne haldedir? M. Surla hamil olduğu tali- plôn yapmıştı. Oradan geliyordu. Pro 

matı dün aksam M. Fokasa tes fesör Jansen en büyük şehirlerden bi 
lim etmistir. ·M. Fokas bu ceva- ri ve belk~ Avrupanın ~n yüksek f~n - Biliyor sunuz ki, Ankaranın 
b b' ' ah d' • b" k müessese"' olan Tekruı Hahtlenın planları yapılmıştır. Ancak timdi bu 

_ı ya ızzat, y ut ıger ır u- şehircilik profesörüdür. Almanyada pl3n Ankaradaki emri vakilere gore 
nye vasıtasile bugün Ankaraya. ve Lchistanda eski şehirlerin bir ka· ve ilk harita yanlışları düzeltılerek 
gönderecek ve Yunan sefirine 

1 çının yeni kısımları ve Berlinin yeni toprağa ta!bik olu~ma~tadır. Anka:• 
. . kısmı onun metotları ve planları üze nın bu şekılde yenışehir kısmınm p;a 

tl'Vd• edecektir. rine yapılmaktadır. Berlinin bu yeni ne tam.ıım• ~!muş_ ve bu hafta Anka-
kısımlarını dolaştım ve onun planı dil mya gondenlmıştır. Bu planda yn ş 

Bakteriyoloji hanenin 
Ankaraya nakli 

Bakteriyoloji müessesesi i
çin Ankarada inşa edilmekte 
olan binanın serum krnmı he
nüz ikmal edilmemi~tir. Mües
sese yakın bir zamanda Anka
raya nakledilecektir. 

Sadullah B. hugiin 
geliyor 

Seyrisefa!n umum müdürü Sadul
lah B. bugün Ankaradan avdet e!le
cektlr. 

rüst tatbik olunursa Ankaranın na· hir hali, hamamı ve çarıısı gösterilmış 
sıl güzel bir şehir olacağını gözWı>le ıır 
gördüm.Oaralık Şehremini Muhiddin Amele mahallesinde lOO evlık 
Bey Berline geldi; kendisini alıp bu bır kısmın planı da yoldadır. 
yeni kısımlara götürdüm.Oradan dön Ankara kalesı mahallelerin ı 
dükten sonra Avruparun en modern planı da bitmek üzre idi. Ge· 
ıchrı addetiğımiz Berl!n bizd bogu- kcck hafta onu da alınz. Stadyomu 
cu bir tesir bıraktı. Muhiddin Bey ba ) arı§ yerinin planları zaten gelmış
na' •·tstanbula dönünce yeni şehirci ti. MaattessUf biz dotru haritalar.o 
ilk propagandası için bir cemiyet ya bılyOk bir kısmını henilz gönderdiğı 
palım! dedi. Profesör Jansen bu pl~n miz için Profesör Jansenden fazla bir 
lan yirmi sene evvel yapmıştır. Anka talepte bulunmakta haklamu yok
ra planları onun 20 senedenbcri yap· tur. Ancak mesele plinların yapılma 
tığı tecrübelerden de. istifade etmİ!· sından fazla dürüıt ve tam bir tar~da 
tir. tatbik olunmasındadır. Biz şehircili 

Yeni şehrin ne demek olduğunu ya 
nıma aldıtrm resimlerle birlikte ne,re 
deceğim 

ğin baılı başına bir ilim veaan'at oldu 
ğunu, bir mühendisin askerlikle ne 

(Mabadı 4üncü ıahifede) 
çoı:ukların adedi 76,195 tir.BÜ--------------------------------------
tün bu çocukların ayni zaman'
da elbise ve ayakkabı ihtiyacı 
da temin edildi. Bundan başka 

. 1221 çocuğa da nakden yardım 
:\ilmiştir. 

Çocuk muayenehaneleri ço
cukların sıhhati üzerinde faide
li tesir icra etmektedir. Önü
müzdeki sene faaliyetimizi tev ı 
si edeceğiz. Cemiye 'ıı l ük 
bir gavesi de çocuk ölıimu ı c 
mücadele etmektir. Bu maksat
la bütün asri vesaiti cami ço
cuk konakları vücude getirile
cektir. 

• 
Matbuat rozeti ----

Matbuat cemiyetinin dünkü 
kongresinde cemiyet azasına 
mahsus bir ro 
zet kabul edil
mistir. Bu re 
zet. emsali a 
rasın<la qirinci 
!iği kazanan v 
beğenılen gen 

san'atkarlan
mızdan ressar 
Elif Naci B. i 
yaptığı nuın• 

nedir. İstanbul 
Matbuat cemi- Fld Nac B•y 

yeti ibaresinin ilk harflerini 
taşıyan rozet ucundan şerare
ler dökülen bir kalemden iba
rettir. Viyanada imal edilmekte 
olan rozetler yakında buraya 
getirilerek azaya tevzi edilecek 
tir 

1 

Dünkü maçta Viganalılarıgendik 
Netice şu oldu: Istanbul: 2-Viyanalılar: 1 
Viyana muhteliti ikinci maçı- !Up eden ayni takımdı. Bizim 

nı dün yaptı. Taksim stadyo- takıma gelince ... 
mu gine mühim maçlara mah- .... Bizim takıma gelince u
sus bir kalabalık toplamış ol· fak bir tarihçe yapalım: 
makla beraber bu kalabalık cu- v· h ı· . . . . . 

·· k'" k d k 'f d ·ıd· ıyana mu te ıtının bırıncı 
;a ~unk u a ar -~sı .... eglı ı. maçından evvel muhtelitimizi 

un a ısmen tatı g~nu 0 ~a- mevzuubahs ederken, takıma gi 

1 

masının, kısmen de bır çok kım receg" muhakk k ·ın . 
selerin g.ine hücum hattının dur nun alg· 1 - d al 

1 
.1 °Y1 ~ncu . . . ır ıgı o ayısı e mcum 

oun bır oyunıle asabıleşmemek h .. -!" . . • . . attının enerJık olmıyacagı en-
~st:mesın111 tesın vardı. Vazıfe. dişesini izhar etmiş, bu mahzu-
;erınd~n kaça~ak y~pamıyan- ru kısmen izale için Kemal Fa-

l 'ar~ hır şey dı;ı:e?1eyız, ~akat a- rukinin sol iç mevkiinde oyna
s~_bıleşmemek ıçın gelmtyeı:ıler tılmasını tavsiye etmiştik. İlk 
guzeı, __ caıılı ve heyecanlı hır o- maçta hücum hattımızın ölü 
! Yt!n go~ek fırsatını kaçırdıl~r. vaziyeti ne kadar haklı oldugu
Bızden hır çok noktalarda Y.uk- muzu gösterdi. 

lazımdı. Zekinin yerine Kem:ı' 
Farukiyi, Muzafferin yerine de 
Rebiiyi tavsiye ettik. 

Kulüpcülük fikirlerile hare· 
ket etmiyen ve makul tavs. cll' 
ri reddetmiyen futbol hercti, 
temenni ve tavsiye ettiğ·mız 
takımı çıkarmakla büyük bir i· 
sabet gösterdi. 

Binaenaleyh dünkıi tal.un 
mız şöyle te ekkül etmişti: 

Osman 
Burhan Mithat 

Cevat, Nihat, Hüsnü 
S<!lalı, Als • ••. Faruki, RdJii 

Fikret. 
Oyun başlar ba lamaz cani 3ek olan Viyana muhtelitıne 

karşı enerjik bir oyunla haklı 
bir galibiyetimizi görmek zev
kini kaçırdılar. 

Maç saat on yedide başladı. 
Hakem gine Mıisyü Mauro idi. 

İkinci maçta ayni hücum !•at hücumlanmızı Viyana aleyhınc 
tile kat'iyyen muvaffak olanı:- üstüste üç korner takip etti. Fa
yacağımızı bildiğimiz için bu kat Viyanalılar bu kritik anları 
~~fe; s_ır~ ağırlıklarını sevmedi- atlat_tıktan sonra yavaş ya~a, 
gımız ıkı oyuncunun feda edil- tazyıkkar bir vaziyet temin et 
mesi lazım geldiğini yazdık. tiler. Maamafih müdafaanın 

Viyana takımı cuma günü Yalnız bu kafi değildi. Hattı canla başla oyununa hücum hat 
İstanbul muhtelitin; ?_1 malt- veni iki ovuncu ile teskil etmek (Mabadi J üncü sahifede) 

üş 
lü 
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HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 

Hindistanda· şiddet siyaseti başladı .. 1 . . - Sanayi -
Bir cihaııın cançekişmesi .. ! 

B 

Nakleden: KAMRAN ŞERiF 

} "Oğlanı hükllmdar olacalı! 1' akat seni IJldllreceltf .• .,, 
1 1 

1 
• 'ı - Böyle bir cinayet pahası-ıması ruhuna civan~ertlik ve fa 

·ıt · na İmparator olacaksam öle- zilet telkin et~eme!şse bile, ~i-
.. yim daha iyi!... vanmert ve fazıletkar olmak un 

1.ı · kanını bahşetmişti. Fakat kor-

1 
Azatlı cevap verdi: kunç Ahenobarblusun sul-

- İnsan mukadderata karşı bünden gelmiş olması, 'I duramaz! Hakim olacaksın Do- ondan da fazla, halası 
1 ~ mitius ! Senin için ?iın1· y

1
a baş- tarafından seçilen ve ya 

1 ~ 1 tan aşağı kadar esır er e mes- hoş görlilen akranlarının tesiri, 
1 . t t ı' kun bir alem olacak ... Ni'mı- inkişaf için teşvik ve nasihata 

l · . t ı na heykeller dikilip mihraplar muhtaç olan meziyetlerini ben-
. kurulacak ... İlahlara yapıldığı liğinin en derin bir köşesine tık 

gibi sana da kurbanlar kesile- mıştı. Hiç bir ınürakabeye tabi 
cek. Ayan azası önünde rükua olmadan yaşadığı için, daima, 

ı vardıkları zaman istersen hep- iyi veya fena-ekseriya fena· te-
3inin boyunlarını vurdurup kel- mayüllerini takip etmeğe alışık 
lelerini önüne düşürttürebile- tı. Başka şartlar dahilinde, se

n, 1, :eksin! bat ve basiret sahibi mürebbiler 
.Ş 1 '. Domitius yalnız kalınca so- elinde bulunsaydı nefis san'at-
fl. ıı\ . lara doğru imale edilebilir ve bu 

' ıM ' :ı.u gelrniyen hulyalara dalıyor sahada epeyi bir muvaffakıyet 

{
, 'f" 'I ::lu. Bütün bu zehirli sözler ken gösterebilirdi. Musiki, heykel

_, :iisini mestediyordu. Adem o- traşlık şiir kendisini şiddetli 
~ ı! ğ~lları il~ oynan:ıak iste~em_esi heyec;nlarİa sarsardı. Hiç kim
f. 1 nı~ sebebı, kendi u:~ye?~e senin teşvik ve müdahalesi ol-
;, , ~aıl olduğundan • degıl mıdı ?. madan heykeltraşlığa, hakkak-

ee 

Şµphe edilenler mahkeme kararı 
tevkif edileceklerdir. 

• • 
sergısı 

umı.,-

~ _,u.ı ••• 
olmadan 
Hind/standa 

Süphe edilenler 
yakalanacak 

[ Gandhinin silahsız muka
vemet hareketi başlangıçt"' 
İngilizler tarafından istihfaf 
ile karşılandı. Fakat sonra bu 
mukavemet hareketi yalnız tuz 
resmini vermemek şeklinde bir 
nümayiş olmaktan çıkarak Av
rupa ve bilhassa İngiliz malla 
nna karşı umumi bir boykot 
ve ispirtolu içkileri kullanma
mak suretile İngiliz Hindistan 
hükfunetinin varidat membala
nna ve İngiliz ticaretine bir 
darbe şeklini alınca alakadar
ları düşündürmeğe başlamıştır. 
Başta bizzat Gandhi olduğu 
halde silahsız mukavemet ha
reketini idare edenler de itiraf 
ediyorlar ki bu hareket neti
cesi olarak Hindistanın ta"l 

Fas ta 

F~ n zlara 
karşı .. 

erin geni 
re1reti 

RABAT, 19 (A.A.) - Rif 
te tesis edilen idareye itaat 
göstermemekte devam eden 
kabilelerin bulunduğu mınta
kadan gelerek Boudenib'in şi
malinde Atchana mıntakasına 
14 Nisanda tecavüz eden 200 
kişilik bir kuvvet Fransız kıta
atı tarafından geri çevrilmiştir. 
Her taraftan sıkıştırılarak ta
kip olunan Rifliler ağır zayia
ta uğramışlar ve geldikleri 
yere dönmüşlerdir. Fransızla
rın zayiatı hepsi de yerlilerden 
olmak üzre üç telef ve 12 mec
ruhtan ibarettir. 

Roman yada 
Feci bir yangın 

BÜKREŞ, 19 A.A. - Cates
ti kilisesinde çıkan yangın neti
cesi olaraş 102 kişinin telef ve 
16 kimsenin de ağır surette ya
ralanmış oldukları bildiriliyor. 
Ölenlerin büyük bir kısmı hala 
enkaz altında bulunmaktadır. 

Bunların hüviyyetlerini anla
mak ş.imdiye kadar mümkün o
lamamıştır. 

Jsvlçrede 
Komünist tahrikatı 

' BALE, 20 A.A. - Bir takım 

1 
Am~rikada 

tiraz ediliv0-· 

,, M~~- ıRlısatta Y.eni bir 
-nayata giriyoruz J' 

-~-+<••· ....... ··~·--~-
-- Başı·ekil Pş. Hz. hurdelayı heserhe ! 

~ııcJidi teslihat 
muahedesi 

böyle söylediler, sergi beğenildi.. 2 

ANKARA,20 (Telefonla) -
Milli sanayi nümune sergisi 
bugün saat 16 da kapılarım ev

WASHİNGTON, 19 (A.A.) vela davetlilere sonra da halka 
Ayan azasından M. Borah'ın açtı. Sergi kapanıncıya kadar 

Londra muahedesinin tasdiki- halkın muhtelif tabakalarına 
ne taraftar olduğu söyleni- mensup binlerce kimse mem 
yor. Ayan Bahriye encümeni leket sanayiini memleket yapı 
reisi M. Hale muahedenin sım iftiharla seyretti. Milli ta
tasdikinden evvel teknik nok- sarruf ve iktısat cemiyeti umu 
talar hakkında bir müzakere mi katibi İzmir meb'usu Rah
yapılmasını istemiş ve Ameri mi Beyin nutkunu müteakip 
kan bahriyesine ait nisbetlerin Başvekil Paşa Hazretleri, ce
tayini hakkının yalnız kongre- miyeti bu teşebbüsünden dola
ye ait olduğunu söylemiştir. yı tebrik ettikten sonra: "Mil 

[Londrada akdedilen İngi- li iktı~att~ yeni bir hay.a~ giri 
1. _ Amerika- Japonya muahe- yoruz .,, diyerek kurdelayı kes-
ız . V . . M . d 

d inin Amerika parlamentosu tı. e sergıyı açtı. erasım e 
-ı:~ek olan kongre tarafında I Mec~s Reisi ~azım Paşa .Hz. 
.asdikinin önümüzdeki 931 se- Vek~ller, me.b uslar, kor .dıplo-
esinden evvel olmıyacağı anla matık, vekaletler erkanı ve 

n lıyor. Londra konferansında şehrin mümtaz sınıfına mensup 
~~ üç devlet kendi donanmala- bir çok zevat ve aileleri vardı. 
rrru tahdit için uyuşmuş oldu- Sergi kurulduğu yerin dar
lar. Fakat muahedenin tatbiki lığına göre oldukça muntazam 
için alakadar memleketler par- ve kayde şayan köşelerle süslü 
lamentolan tarafından tasdiki . d' A dall ·· ·· 1 lazım geldiği için bilhassa A- ıl 1

• s'.11a dilrnia.rı ve uzum er-
. .. d b" k · e tezyın e ş olan müski-menkada bu yuz en ır ço ı-

rat inhisarı paviyonu, denile
tirazlar olacağından endişe e-

bilir ki serginin en zarif bir pa
dili yor. Yukarıki telgraf şim- viyonunu teşkil ediyordu. Sala-
diden başlıyan itirazları göste- hattin Refik Bey fabrikasının 
riyor.). mobilya ve çocuk oyuncakları 

Alman yada 

İşsizlik artıyor 

paviyonu her Türkün göğsünü 
kabartacak kadar güzeldi. 

Oyuncak için Avrupaya dö
külen on binlerce liraların bu 
muvaffakıyetli teşebbüsten son 

da memlekette imal edilen s 
yiin her şubesine aiteşyadan 1 

muneler vardı. 

Cidden kıymetli o.lan bu 
serler, dar paviyonlarda g · 
terilememiş, azametli man 
ralan ifade edilememişti. 

Çalışkan bir Türk san' 
karının mütevazı bir köş 
teşhir ettiği dokumalar, b 
rümcükler ecnebileri hayre 
bırakacak kadar harikulade 

San'atkar Vasıf Beyin 
def işleri serginin en kıym 
cephesini teşkil ediyordu. R 
cins ve zevk itibarile bü 
bir varlıktı. 

İstanbulun çalışkan bir ı11' 
essesesi olan Esirgeme derne
ğinin elişleri, serginin rağ 
te mazhar olan bir poviyoıı 
idi. 

İpekli çorap imalatının vı 

Bursa ipeklileıinin bu dereeı 

terakki göstermiş olması ha~ 
ret ve memnuniyetle karşı!aıı 
dı. Foto Süreyyanın san'at e
serleri çok beğenildi. Edreınİ i 
paviyonu sergiyi gezenlere k" 
çük şişeler içinde zeytinya i 
hediye etti. Yakında iktisa 
bir programla Meclisin huzurıl 
na gelecek olan Başvekil lsrııel 
Paşa ve İktısat Vekili Şakir 1l 
her paviyonun önünde dakika~ 
larca durarak memleket sanar 
i ile yakından ve candan atal< 
gösterdiler. 

İ 1 
lnsanlann dostlu~unu kazana- lığa çalışırdı. Parmaklarını rü! \ :11amasına mukabıl onlar tara- bap telleri üzerinde dolaştırmak 
ından tapılma~ın zevkım tata- tan haz duyardı. Fakat hiç kim 

1 :~k.tr.O herkesı _kor~tac~,ken se kendisine çalışma lüzumunu 
linı herkese begendırecektı. Be göstermemişti Sai ve gayretin · t •ım ki o • • A • 

~en~ • ~ ·. nun ıçın yegane her şeklinden müteneffirdi. O, 

komünistler bir İtalyanın tevki 
fine mıini olmak istemişlerdir. 
Bunun üzen e çıkan arbedede 
bir jandarm"ı neferi yaralanmış 
tır. 7 kişi tevkif olunmuştur. 

BERLİN, 19 A. A. - Sana- ra memlekette kalacağı düşün
yiin muhtelif şubelerinde, bil· cesi herkesi memnun bıraktı. 
hassa çelik, maden ve dokuma- 1 Daha güzel ve daha ucuza 
cılık sanayiinde işsizlik artmak memlekette imal edilen oyun
tadır. caklar, her türlü sitayişe !Syık 

Duvarlara asılı ve ciddtıl 
mahirane tanzim edilmiş grafİ~ 
!eri tetkik ç_ttller. Ankarada dl 
imi bir sergi inşası lüzumuıı 

ileri süren Başvekil Hazretle
ri, sergiye birkaç defa daha gl 
leceğinl vadederek Ocak bina' 
smdan ayrıldı. 

.a~ıkı ı~tıyaç, yegane şuurlu yalnız şahikaları görüyor ve yo 
1 htıyaç ışte buydu. · · B':'nd~ kuşlardan tınnanmağa mec-
1 ~sıl memnun olmas1? ki, b~- bur olmadan o ~ahikalara bir 
. un sı:~aş~, .ku~retınl, deha- uçuşta varmak istiyordu. Bu ser 

11 ırm, guzelligını. ~o~er~ çıkar- keş çocuğu bir insan, bir Roma-
1 nakta adetta bınbırlen ile ya- 1ı belki de bir imparator yap-

ı, ' ır di 1 d ' ' 'ı ış e yor ar ı. · mak lazımdı. 

ı,:ı r Nüfuz ve iktidarı ancak se- İşte Agripinin bu tehlikeli 
r ·ap halinde tanıyordu. Dehası- mürebbilik için münasip gördü 

1a, sırf onu <lalkavuklarından ğü Seneke düşen vazife bu idi. 
iuyduğu için inanıyordu; fakat Bu nasbu tayin musip mi idi? 

'm dehanın mahiyet ve şümulü 
1ü tayin etmek icap etse güç- Filozof müstakbel bir hüküm 

1 
ük çekecekti. Güzellik bahsine dara icraat dersi verebilir mi di? 
~elince, o da tasavvur ettiğin- Bunu ancak zaman göstere-
len çok aşağı olmakla beraber, cekti !. 
~üzellikten büsbütün mahrum 
\a değildi. Orta boylu, biraz 
~övdeli idi; tavrunda ve yürli:; 
;Ünde necabet yok denlleınez-

e ı li. Saçları kızda çalar açık kum 
·al, sert ve kıvırcıktı. Mavi ve 
ıiraz bulanık gözlerinin üstüne 
<aşlarının çok koyu karanlık 

ıütün ağırlığı ile oturmuştu. 
{artal gagası halinde kıvrılan 
ıumu asil bir hat resmediyor, 
ıçları dlişük, kalın dudaklı ağ

pnda ademi tenezzüle delalet 
!den ekseriya sert ve hemen 
laima acı bir mana okunuyor
lu. Bu aliiimi veçhiye bir araya 
;elince, adeta erkekleşmiş bir 
,naçlık arzeden şaşaasız bir si-

l na vücuda getinyor<lu. 
'1 Bu çehre bazı kimselerin ho 

una gitmeğebilir, bazılarını da 
neftun e<lebilirdi, fakat hic 
.imseyi la ·ıayt bırakamazdı.B~ 
nuğliik, muazzep, hatta müte-

' ·allis maske üzerinde çocukluk 
ı'ir tebessüm halinde belirir ve 
ilinir, oynak hatları yerine yer 
esememiş bir ruhun, asla tat-

11in edilrniyen haris bir kalbin 
ndışelerini ve silkinişlerini ifa 
e ederdi. Uyanık olduğu anla
ılan, fakat pek derinleşemiyen 
ekaSl, o zamana kadar, hiç bir 
ıda almamıştı. Zabtu rabıtsız 
e usulsüz yaşadığı için, haylaz 
k içinde geçen ve pek erken 
larak kirlenen bu çocukluğun 
evarru müddetince, lakayt bir 

Agripinin meşhur kaderiye
ci filozofu menfadan getirtip 
oğluna mürebbi tayin etmekten 
maksadı Domintiusu da onun gi 
bi filozof yapmak değildi. . 

Senek, imsak ve kanaati ken
dine meslek edinmiş bir adam
dan umulmuyacak derecede zen 
gindi, fakat etrafındaki servet 
ve ziynete şahsi hayatı müteva 
ziane idi. Fakat imparatoriçenin 
intihabında başka sebepler amil 
olmuştu. Romanın muhabbet ve 
itimadını oğluna celbetmek is
tiyordu. Ayan meclisi, şövalye
ler, alttan alta cümhuriyetçi 
olan irtica frrkası Seneke fazile 
tin timsali nazarı ile bakıyorlar 
dı. Ona hiç bir cinayet, hiç bir 
adilik isnat edilemiyordu. 

(Bitmedi) 

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

Ingilterede 

Üç devlet muahedesi 

LONDRA, 20 A. A. Bahri 
muahede !iiyihasında bazı tas
hihler yapılmaktadır. Japonya 
hükfuneti üç devlet arasında hu 
sule gelen itilafı tasvip etmiştir 

Çin de 
İngiltere ile itilaf 

NANKİN, 20 A.A. - Wai-

Lord lrwln 

istiklalini kurtarmak öyle haf
ta veya ay meselesi olduğunu 
kabul etmek imkansızdır. Yal 
mz milli reislerin kanaat ve iti 
matları bu hareketin muayyen 
olnfıyan bir zaman sonra mut
laka muvaffakıyetle neticelene 
ceğidir. Hindistandaki İngiliz 
hükumeti şimdiye kadar Gand 
hi ye ilişmedi. Fakat milli rei
sin diğer mühim mesa; arka
daşlarım birer behane ile tev
kif etmiştir. Buna karşı protes 
to şeklinde ötede beride kar
gaşalıklar çıkını$, kan dökül
müştö"7 Lakin Gandhi her ne 
suretle olursa olsun şiddet gös 
termenin aleyhindedir. Bunun
la beraber sinirler git gide ger- ı 
!!in bir hale geldiği için Gan
dhi'nin sabrli sükun hakkında
ki tavsiyesinin ötede beride ha 
ricine çıkıldığına hayret etme
mek lazrm geliyor. Şimdi Valii 
umınninin yeniden şiddet ve 
tedhiş siyasetine başladığı a
şağıki telgarftan anlaşılıyor : 

Atina mektubu .. 

SİLMA, 19 (A. A.) - Hi
nt umumi valisi ahali arasına 
korku salmak fikrile yapılan 
suikstların önünü almak için 
Bengaleye mahsus olmak üzre 
bir emirname nesretmistir. Bu 
emirnamt"de hükumet memurla 
rına kendilerinden şüphe edi
len eşhası, mahkeme karan ol 
maksızın tevkif ve hapsetmek 
icin fevkalade saliihiyetler ve
rilmistir. 

BARDOLİ, 19 (A.A.) -
Gandi, Vijalpur'den buraya 
gelmistir. 

LONDRA, 2 (A.A. ) -
Hindistanda galeyan günden 
güne artmaktadır. Kalküta ci
varında Mecusiler bir silah de
posuna ve şimendifer idaresi
ne hücum etmişlerdir. 

Lehl.'Jlanda 

Komünist tahrikatı 

Talimat gönderilirken .. 
Fırka reislerinden çoğu Venizelosun 
bugünkü siyasetine muhalif görünüyor .. 

Yunan Hariciye Nazın 
M. Mlhalakopulos 

ATİNA, 14 (Milliyet) 
Söylenen haberler, dönen riva
yetler biribirini tutmuyor. Me 
sela dün sabahtan beri çıkan 
rivayetlere göre Türk hükume
ti tarafından istenen tadilat 
teklifi reddedilecekmiş.!. Hü
kumetle alakası olan birtakım 
gazetelerin yazdığına bakılırsa 
daha başka şeyler de olacak
mış. İşte mesela nim resmi bir 
gazete olan Hestia gazetesi 
mübadillerin emlaki meselesin 
de doğrudan doğruya bir itiUl.f 
la takasın kabul edilmiyeceğini 
Eleftron Vima da diğerleri ile 
beraber mübadiller emlakinin 
tasfiyesi meselesinde Yunan 
hükumetinin, verilecek karar 
hakkında Mübadele komisyo
nunun hakemliğine işi tevdi et 
mesi ihtimali mevcut olabilece 
ğinl yazıyordu. 

Terakkı fırkası Reisi 
M. Kaf andarls 

1 

birer san'at eseri idi. 

Tütün inhisarı paviyonu çok 
mutena bir vezkle tanzim edil 
miŞti. Serginin nümune kısının 

330 bütçesi tetkikatı 
Biltçenin masraf kısmı üze

rindeki tetkikat bitti 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Bütçe encümeni bu akşam ge4 

vakte kadar içtimaına devam ederek 930 bütçesinin varidııl 
kısmı üzerinde tetkikatını ikmal etti. Encümen, varidat kısmrıı· 
da muhtelif fasıllardan cem'an bir buçuk milyon liralık tenziJ.31 
yaptı. Hükfunet, Encümene bütçenin masraf kısmım yarın sıı· 
hah tevdi edecek ve derhal müzakeresine başlanacaktır. Yıı· 
rın, Başvekfilet, Devlet Şi)rası, İstatistik ve Diyanet işleri büt· 
çeleri görüşülecektir. Vakit kalırsa Maliye Vekaleti ve rüsumııl 
bütçelerine de başlanacaktır. 

Afgan l1ııdudunda neler oluyor? 
MOSKOVA, 19 (A.A.) - Afganistandan gelen haberlere 

göre yaylamak üzre Hindistandan Afganistanın Hasare 
mıntakasma girmeğe teşebbüs eden Culzay aşireti ile buan mil' 
manaat etmek istiyen Hasareliler arasında müsademeler olmuf" 
tur. İzvestiya gazetesi bu hadise ile müterafık olarak İngilil 
kıtaatının Afganistana ait Vano kasabasını işgal etmesine na· 
zarı dikkati celbederek bu hareketin 1921 tarihli İngiliz -Af· 
gan muahedesini ihlal etmekte olduğunu yazıyor. İzvestiya Af· 
ganistanda sükfuıun tamamen teessüs etmediği bir sırada cere
yan eden bu hadiselerin Afgani staru olduğu kadar merkezi As· 
' l sulhü ile alakadar devletleri endişeye düşürdüğünü yazıyor. 
••••••11111-ffllllllllllllllllll"llllllllllllllllllUllllllllllllll11.tt1111111111111111•1111ıttlUll .... 

Pullarm ııon partisi 
Mektup pulları buhranının 

önüne geçmek için İngiltereye 
sipariş edilen pulların son par
tisi 25 mayısta gelecektir. 

Posta ve telgraf Başmüdürü 
bu suretle pul muvaredatının 
80 milyona baliğ olacağını ve 
artık buhran kalmadığını söyle 
miştir. 

--0-

T ahlisiye sandalları 

Londra - Hindistan 

yolunun bırakacağı kar 
Londra - Hindistan tren yolunu~ 

memleketimizden geçtiği malılmdur 
Bu hat gün geçtikçe inkişaf ediyoC· 
İki ay zarfında bu hat üzerinde 680 
yolcu seyahat etmiştir. 

Londra - Hindistan yolunun sef 
yalıları Halebiu. Mardinin Konyaııf.' 
tarihi yerlerini 2iyaret için vakit bt' 
labiliyorlar. Son "eyahatte bir ço~ 
Amerikalılar Konyayı görmek i ·i~ 

Tahlisiye idaresi, yeni ihdas olu-
nan tahlisiye mevkilerine tevzi için bir gün Konyada kalm·~lardır. 

' 

aknn hocalardan bediü beyan 
'.lebadisi öğrenmişti. Zihnninin 
urgun kalmasına mukabil has 
asiyeti mufrit bir derecede in
işaf ediyordu. 
Jermanikus varisi manevisi ol 

haiwei limanının Çine iadesi VARŞOV A, 20 A.A. - Zaw 
hakkındaki itilaf, Çin hariciye lerciede çıkan kargaşalıklar
nazırile İngiliz orta elçisi tara- ! dan mes'ul tutulan 40 komünist 
fından imza edilmiştir. 1 tevkif edilmiştir., 

Hükumete muhalif olan ga
zeteler bu vesile ile Türkiye 
aleyhine neşriyatta bulunmak
tan geri durmuyorlar 

Bu neşriyat şu cihetten na
zarı dikkati celbedebilir: Siya
si fırkal'-:n çoğunun reisleri 
Venizelos hükumetinin Türki 
yeye karşı takip ettiği bugün
kü siyasetin aleyhindedir. Nim 
resmi "Hestia,, Türkiye tara
fından istenen tadilatın hüku
metçe kabul edilemiyeceğini 
yazıyor. Bu gazete ilaveten 
Yunan hükfimetinin de müba
dillerin e111laki hakkında hake
me gitmeğr, değil, Mübadele 
komisyonunun bitaraf azasına 
meselr_,. i tevdi etmek hususun
da Türk hükftmetince ileri sü
rülen teklifi kabul edeceğini 
söylüyor. Yunan hükftmetinin 
bir taraftan Mübadele komis
yonunun pahalıya malolduğu, 
sonra da bu komisyonun işlerin 
deki teaahürü göz öüne getire
rek buna yanaııacağı anlaşılı
yor. Her halde Ankaradaki Yu 
nan sefirine yollanacak cevap 
hafta sonunda gönderilmiş ola 
caktır. 

tahlisiye sandalları getirtmefe karar Senede bu yol üzerinden 6000 &e~ 
vermiştir. Bu sandallar tertibat cihe- fazfa yoku geçeceği tahmin ediliyor 
tinden bazı evsafı haizdir. En büyük Yapılan bir hesaba göre bu seyyah!•' 
dalgalar, bu sandallara hiç bir tesir memlekete 500 hin lira bırakacald,,. 
yapamamaktadır. ""· 
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Telefon numaraları: 
la1ıuııı.uı 3911, 3912, 31113 

ABONE ÜCRETLERi 

3 •ylığı 
6 

Türkiye için Hariç için 
400 kutut 800 ku\'Uf 
750 " 1400 .. " • 1400 " 2700 " 

Gelen evrak geri verilmes 
~d,ıf geçen nuslıalar 10 Jıuruıtnr. 

ilZete ve matbaaya alt ı.ter lçiıı 
G rnudilriyete müracaat edilir. 

azetemiz ilinlarm mcs'uliyetini 
kabul etmez. 

BUGUNKV BAVA 

Kulak doktoru •.• 
Arkadaşlardan M. Sait anlat

tı: 

Maziden bir ses 1 
- Kulaklarıma bir zaman

danberi bir kaşıntı arız oldu ve 
kir gelmeğe başladı. Muayene 
ettirmek için doktora gittim. "Aziz ve eski dostum.. maziden atılan bu mektup onu 
Kısa bir muayeneden sonra: Bu mektubu alınca kim bilir ortasından deliyor ve dalgalan 

- Kulaklarınız temial dedi ne kadar hayret edeceksiniz. A- halka halka büyültüyor ... 
ve ilave etti: caba sizde benden ufacık ~i~ ha Heyecan içindeyim .. 

- Yalnız sağırlık var- tıra. k~~~ı ~ı ? Acaba. bırhkte Bir köylü kadına Leytanın e-
Hayretle dedim ki: geçırdıgı.mız tatlı dakıkaları ha vini soruyorum ... Tarif ediyor-
-Ne münasebet?.. tırlıyabiliyor musunuz ? Bana lar: 

_ Evet! Hiç şüphe etmeyin gelince, ben her gün sizin eser- Çok yakın .•. Şu yoldan doğ-
lci siz sağırsınız!. lerinm okuyarak o mes'ut anla ru gittin miydi orada parmak-

- Fakat, doktorum, nasıl o- n hayalimde canlandırmağa ça- lıklı bir kapı go"~ k · 1 
lı Bilm be . k ·~~e &U1 ••• 

lur? şıyonım. em nı te rar K d kk.. . 
- Olur efendim, olur. Sağır- görmek istemezmisiniz? Bil- a .. ~ teşe ur bile etme-

lığmızın farkında değilsiniz.. mem bir defa olsun gelir misi- den yuruyo~. 
- Süphanallah.. demek be- niz. Ben ıtimdi Yakacıkta asude Hava ne guzel. •• 

llıın baııreı cıı çok J9 .. az nim timdiye kadar duyduğum ve tenha bir köşede oturuyor ve Bahar yolun iki tarafına kü-
dtrece !dl. P.ugtin riizgtr lodos şeyler, hatiften geliyormuş.. binlerce çılğınlık ateşi üzerin- me küme yeşillikler yığmış .. 
t<k, lııu açık olıcıknr. Doktor, bunu işitmedi. Elime de toplanan senelerin küllerine Bu yeşilliklerin eteklerine tır 

fı~;;;;~~~i~Jlreçeteyi verip arkamı srvazla- bakıyorum .. Gelin .. Yakaçıkta manan papatyalar hafif bir ııe-
dı: _ . e~mi kime so~sanız siz~ göste- rinlikle dalgalanıyor. 

- Sagı~lık ılerlerse tekrar nr. ~buk .gelın .. Ve ~ger gel- İşte!. İşte geldik!. Parmak-
geı.nemezlik etme! . . ~ek ıstemıl'.orsanız hıç cevap lıklı kapı burası •.. 

Kulalı misa/111 bıle vermeyınl., Bahçeden · · · · .1 l' 
İ . L '" ı ıçen gırıp ı er ıyo-mza. ey.... 1 

( Birinci <ahifeden mabat ) 

ZQitguldak meb'usu Halil 
B. söz alarak: 

- Akşam gazetesi böyle bir 
adım attıktan sonra geri dön
mez. Bu gazeteyi Hilfiliahmer 
boykot eder, gazete bu suret-

>=oı<»::;X>OQ.Ç.CilO<X 8 )()c:)ICııC>()öC:<XXX:X 
Buııin şehir ehıılısı. omirnuzdcki çar•amba •unu at :l, 1. 4 

matinesinden itibaren Berfin Opera-ından nıl hur 

R l Ş A R T A U B E R in 
MELEK SiNEMASINDA 

le kapanır. Hililiahmer için gösterilecek olan temamile >ozlıi, ~arkılı ve H•li 
müsait saha açılır. dedi. filmlerin en rnukemmeli 

Aıydm meb'uau Mazhar B. İ 
- Hililiahmer bu hususta K A D J L A R A N A M A M 

biraz daha fedakarlık yapsın. ftlminde ahenkdaı ve sehhar sesi!~ taganni edeccıti 
Bayramlarda çıksın, teklifinde blitün güzel melodileri dınlcyeccktir. 
bulundu. • >Cı-0-C<>ô<>c>C<>ı<><X• >Cıı<>0<>0-0-X>O<>::>< 

Çankırı meb'usu Talat B. 
- Kongre riyasetinden ma .-....-....... ..-... .... ~..-.. .... ~•XXXXXXXXXXXXG 

tbuat cemiyeti riyasetine key- ZOLA kahramınlannın dunkü gun neşretti&iıniz müta!aaıına cc abını 
fiyet yazılır ve Hililiahmerin PARA, DiL GiBi çok iyi veya çok fena bir e,dir. 
neşri .temin edilir. dedi. Eski- Asli i~ ona hayat veren dimajtdadır. 
şehir meb'usu Emin Bey heye- ÖnUmUzdekl ça ... amba •kf81nl bu uk 
ti umumiyenin Akşamın bu ha g-Jla suvaresi olarak 

reketini takbih etmesini teklif Ü P E R A S İ N E M A S l 1 
etti. Dr. Reşit B. bir veya iki fraı e4ecetf ZOLA'•ı• ıa1ı•ut eaertade• lktlbaeea 
gazete ile anlaşarak Bayram- MARSEL LERBIYE tsrafnuıu Ylcıule ıetırllen 
!arda yerlerine çıkmayı ve abo p A R A 
nelerine Hilaliahmer gönder-
mek ,_,_on•"• ı'len· sürdü ve Sonderecc canlı malıtqem ıesH siper illmi gllrecek 

lilllUl .u.. olan kirllerlml:ı: ba Ml:ı:lertmlıı:I tatldlt e4eceklerdlr. 
gazeteler çıkarken Hilaliah- • XXXXXXXXX.%%3 
meri neşir külfete değmez mü 

~Politika,, da dün İspirto in- ............ llllUkll Leyli ha, Leyla!.. Demek be rum ..... 
..o11111ı.. ~ ni unutmamış öyle mi? Ne ~zel Y~~ b~rası. ·• 

r-•l'l'tt ... ~~esi hakkında bir müli Mllhlm bir h•ber Birden gençliğimin heyecanh •. Ley lanın koşku sa~şıklar 
taleasında bulunuldu. Süleym- cx::x:::>------.....-------.....---...,.. ..... "-""' 
an Sırn B. (Yozgat) Yerinden Bu •ktam ELHAMRA 81NEMASINDA 
bağrıdı: Rl,AltA BARTELMES ve BETTi KOMPSON 

ıı: . . . . . . . • . . hayali gözümün önünde canla- ıçınde yuva yapmış gıbi ... _ Millet bu gazetelere prim feci ve ~derece insani bir dramı rnu.a\ \er 
11\telce b~nım gıbı bır avu- 49 uncu halta Zıncılıgını ~a: ndı. Ne güzel kadındı bu .. Ne İki tarafta taflanlar bu sar-

lroıı~t olan müdUr Bey idareyi gös ruualaka lisesinden 82 Avnı Zı şaheser kadnıdı bu .. Vücudü- maşık yığınından ayrılmış iki 
ya Bey kazanmı§tır. Yazısı §U• mün hatları, zekasının inceliği, yeşil kurdele gibi ... 

veriyor. Onlar da bir günlük ~1.ı\HPl SU S.ı\ RK I~) 
fedakarlığı göze almalıdırlar. ~ 

Kongre reisi Kazim Pş. Hz. $esli ve temaınilc sözlü ve ~arkıh filminde konuşu\ arlar, 
-Görüyor musunuz, bu daire dur: bakışlarindaki cazip ve nemli Birdenbire kulaklarımı kabar 

._..., ... ne kadar se11&iz çalı§ılır. Dün "Yeni sene mahsulatının çok renkle tam manasile bir kadın- tıyorum: 
~ın en sessiz idaresi bunısı- bereketli olduğuna dair gazete dı. Eva Marya 1 .. Ah Eva Marya! 

_ Takbih ve boykot karar- dan edi;orlnr, şarkı sbJliyorlar 
lan kongrenin salahiyeti bari- llAyeten; SE!'l.İ :ozu.; FOX DC. YA llA \'ADI 1 LRI 

· nizde çıkan çok mühim haber, Ozamanlar onunla oturur u- Kalbim ve düşüncemin bu ka
l<'ilvaki dairenin pek sessiz ol bu haftaki hava~isin e~ ~ya~ zun uzun ede~iyat_a dairkon1;1.ş1;1r dar aşkla kucaklaştığını hiç gör 

llna ınüliıkatı yapan muhar- beri memleketirmzde hukum su duk .. ~~nra dımaglan~111z şıı~n memiştim ! .. Bu kadar heyecanı 
r de şahadet ediyor. Ancak dikkat olanıdır. İki üç seneden ahengı ıle mest oldugu . v~~ıt, ömrümde tatmamıştım! .. 
tr~k bu sessi:dik iddiasını ile ren kuraklık, ilı:tısadiyatımızm o kemanını .~ı~ ve . mus~kının Ne enfes çalıyor!... 

çindedir. Bunlara dair olan tak/~";'-~,_",;',..',..""'..,"-. ..... / ... • .... ~~";'~"~-.. "'~'"'~"'.._""~'.._,~,.~ .... .)~"{~ v~ ... .,.~ ... .,.~ ""-;.'~ '{~ '{';. "{';. v~ ... .,,~ "'~C-..,-ı;;,."~''~ .. , 
~;~~~ reye koyamıyacağım, tık yapacağımız iş 

R rincı ahileden mabat 
ŞKIHTIYACI 

MOmeesllleri : 

EVELI HOLT 
ıuren müdür bey, gerekse bu inkişafına büyük bir eng~l te.ş-. deryasına s~:Ukler~ı benı. · Duruyorum!.. Bu müstesna 
dıayı derı.:eden ıazeteci arka kil ediyordu. Bütün maışe.tını Çalardı ~utemadıyeII çala~. dakikayı bütün hazziy la tada

lnılll"I& bir gece bizim mahallede ancak çiftçilikle temin edebılen dı .. Ne hanklliade nagmeler ı bilmek için hareketsiz duruyo
""'"""lıııntar da 0 eessiıı: daire Anadolu körlüsii, bu krtlıktan onlar .. Ne ~alpt~n damla damla rum !.. 

hsulltnıın ııeılerini i itıeler epi mütee11Str oldu. Bununla be kopmuş enılerdı onlar! • • • • 

Müteakiben Hilaliahmerin 
Bayramda cıkmasını teminen 
her vasıtaya müracaat edilme 
si için meselenin heyeti mer
kezi yeye tevdii takarrür etti. 
Bundan sonra Dr. Reşit B. ye
ni ders senesinden itibaren me
kteplerde gençlik Hiıalialuneri 
tedrisatına başlanacağını kon
greye bildirdi. Aydın meb'usu 
Mazhar B. Aydın Hilaliahmeri 
nin bazı tekliflıerini kongreye 
arzetti. Bu tekliflere göre tü
tün inhiear idaresile anlaşarak 
mukavva ve teneke sigara ku
tulannın a ( lmıyarak saklanma 
sı ve Hilaliahmer vasıtasile 
mezkur inhisara satılması, ra
kı şişeleri üzerine şefkat putta

kadar alakası olursa şehircilikle de 30 

cak o kad'r alakası oldugunu bilme
dikçe ve ıebirci diye batlı başına bir HANRl• 
müteahasaıs kabul etmedikçe plinla-

ve 

STUAR'f 
nn manası azalır. İnsan Berlinin yanı Pek yakında 
başındaki cenneti gordükten sonra. ,\JİK S \ ıı il. l l Q l 11 ll l 

C\ki İnhl~· 'd · 11 · dl • raber köylülerin müstahsille- Hele Eva Marya! ... Hele Eva Leyla hala çalıyor, ve nagme 
- ı areıı seseız r. • J b h t · k k k 

•kat hiç ltipheaiı: onun ıesi rin her vaziyetini ço~ Y!'kından Marya!. .. .. . . e; da ban~ l aze Çlçe o usu 
adan çıkar. takip eden hükUınetım1z, to- Bu Eva Marya butwı hır genç ıçın e ugu anıyor. · · 

lb hum, para vermek ıuretile onla liğin hatırasıdır. Bütün bir genç • • • 
.,e zaman hareket ecler? n bu mtiflı;il vuiy~ niepe- lik ve heyecandır.. . 

1 
Nıhayet korka korka ilerle-

}f ten kurtardı. Bu ısene ıae ıı:eri- Ne enfes çalıyordu :ııarabbı ... d. K ld B' h. t 

yalnız Ankara değil. 1atanbul ve hmi n. il ıı 9 ı il u 
rin başında da neden böyle san'atkir ------------
lamı bulundurulmadığına hayret edi 
yor ve ylireği yanıyor. Maarif emininin teftişi 

T biat .... :.1 · · ""''·d yapma- 1.anit, Dii&ce, Hendek ve Bo-a ve ,....... ermı •- ...__,,_ ı..:ı.. • • •• 
yan milletler medeniyetin henüz eti-~ IOll "':"'çe ~an~mı munase-
ğindedirltr. betile teftıte gıtm1ş olan ma-

attın boyu uzandı uzanalı yatın bir misli fazla olması ve Onun Eva Maryasını dinle- ~m. apıyı 'f: . un. ır ızme 
".'.l~alaırı aeyrekleoen ve ideta havaların da fevkalade müsait mek benim için hayattı. çı açtı ve ~or u · , 
~'1(':'111~,difer seferleri gibi saatte gitmesi dolayıllile mahsul bere Sonra nasıl oldu da ayrıldık.. - ~e~la H~nım mı.·· Yanlış 

Her memleket inp etmektedir. Ya arif Emini ~ıu:ıffer B. ıehri~i 
pı bir milletin heyecan ve hamlesini ze avdet etım-ştır. Muzaffer teı
ıöaterir. Buhran içinde Av~t~rya titi hakkında kısaca dedi ki~ 
yal"?' Yiyanada bir kaç -e ıçuı~e "- Gezdiğim mıntakalarda
~o hın ıkametıih yapllllftır :reıo bin iri maarif faaliyeti şayanı mem 
ıkametıih daha yapıyor .Pqlatler tc- • . ., 

harekete başlıyan Üsküdar ketli olacaktır. Kulaklarım mı sağırlaştı? Kal efendıı:1. . 
i'l'l\n.vaylarını bekli yen bir zat, Trakyanm ve Anadolunun bim mi ~a-..rlaştı ?.. . Ley~a Hanımın ev~ ~u yanda 

dalı;i memura sordu: her tarafından gelen haberler, Toilarlak ~eıi keı;ıanın taz ki evdır. Bakın kendısı de hah-
...._Efendi! Ne bekliyorua? bunu teY'it etmektedir. Şu hale yiki üstünde pmbeleşırken, sa- çede çamaşır asıyor.! 

ba neden kalkmıyor. göre yeni sene, iktısadiyatımız rıtın ve da~~alı saçları c;ı~l~~ MÜMTAZ FAlK 
...._ R:artılık bekliyor! da mühim bi

1
'r mzarfevkidtutayca~. ~uzunu 1golgelerken onu duşu- -------------

...._ E . . . Geçen sene er m a unanıs nuyorum .. 'fil /ı Jı k 
~Ok' bunun bir saatı dakı~ tana ve sair memleketlere az ih Leyli!.. Leyla!... ıFae8 e Bf ı .. 

rnudur? Hareket saatlen racatta bulunduğumuz halde bu Geleceğim ... Tekrar gelece-
'''"en d ıo.:1 ·? Bundan bir kaç gün evvel 
'' e •• mı • sene İtalya, Yunanistan ve sa- ğiml T b d M t isminde b' · 

' liayir Beyim, ne zaman ir memleketlere daha fazla ibra Aradan seneler mi geçti?.. ra zon aM urtaaf taraf dın, 
tkeı d ğ' · · d - B 1 h · S 1 1 .. d marangoz us a ın an 
! e ece 1m tayın e eme cat ybua~adacagızlma. ~ sulüzum~~t e karı1ç d enke er

1 1y~ ~hız .vucu
1 

u yı~ran rövelverle katledilmiştir. Vak'a 
ten g y a ga a - ırır a p en ı tıyar atmaz... M dd · d olm t 'I> · k Biliıki ·ıır d araş ca esın e uş ur. 

eııemze! Hareketi arz gi- ~y~ca ~· s ı aç e e~e • • • Yerde kanlar içinde birinin yat-
FELEK gı~ız bugd~ylarlak . mepmle~et~-k tahay- tıg-ını, eli silahlı bir adamın kaç 

mıze para gırece tır. ara ıstı Elleri panjurda onu t - .. S b k polı·s k · 
,....,~~~~~--... •••• lı - b' d b yu··ı ediyorum ıgını, goren a r omı-, , rarma ça ştıgımız ır sıra a, u · · · · O d .. at muh f 

BÜYÜK GÜN h lbe k t . k ·· tb' Ne garip yarabbi! Kalbim sen ve r u rusum a aza 

n ilsakma dairdi. 
Her iki teklifin merkezi u

mumiye havalesi takarrür etti . 
Kongrenin tazimatınm büyük
lerimize bir heyet tarafından 
arzına karar verildi. Merkezi 
umumide inhilal eden azalıkla 
ra geçen seneki azalar tekrar 
intihap edildi. 

bircllifi ve tehirlerin imannı faaliyet- nunıyettir . 
!erinin en bqına geçinnitlercllr.11.ua- B!!'!!!!'!!!!!!"''"'!!!!!!!!!!!!!'!!!"!!!mll!llllllllllll!"!!!!! 
aolini Roma plinlanm tetkik eden ko daha iymm : Çünkü meııdi Ankara
miteyi geçen gün bUyük merıııimle da yapılan FY• yapılacak olanın oa 
açtı. da biridir, Y alnı.ı hodbınlilı etmemek 

b il memleketimisi Avrupaya benzetmek Almanlar. Ruılar,Fran.,.lar, tr m ı~· A biz 
let yapıyor .Son yolculupmda yeni .,.ın vrupayı ut Y•Pmıt_ ve yap 
bir şy ıı:ördüm: Balkanlar dağları a- makta :!8nlara den vnmege kalkı 
ğaçlamağa batlalDlflardır. Bu, mecle- mıyanı · 
ni seviyenin batlıca vasıflarından Falih Rıfkı Bey sözüniı bitirirk n 
biridir. Yeryilzilnde tabiatine ve tehir dedi ki: 
le_rin.e eh~yet .•ermiyen mede- _ Berlinde büyük ııazetecılik m• 

ı· 28 Nisan mazide Tlrk 
:::•llala lıtlklll ka:ı:aadıtı 

aC '- tlar. 28 NI an Çocuk Hal-

ma su re e ı, ço muspe ır d s r Ef · 
tesir yapacaktır: Bir taraftan şimdiye kadar yalııız ufacık su memurların an e ım e?dı, 
ekmek ve ona göre undan ma- ıinekl~rinin hel~z~nlariyle çizi- e~~i mesl~kille ~I~ .ı:ıer?utıy~-
mul mevat ucuzlıyacak, hayat len bır havuz gıbi durgunken tının sevkıle k~tılın t~~:ne hu
pahalılığı nispeten azalacaktır. _ cum ederek el_ı~~ casını 
Diğer taraftan köylülerimiz bir cek olan bu haberi benim gibi a.lmış ve. k~~1sın1 karakola tes 
iki aeneki sıkıntılarını unutarak her Türk evladının da memnuni hm etmıştır. 

Hamdullah Suphi Beyin bir 
teklifi üzerine Cemiyetin baş
ında büyük bir fedakarlıkla ça
lışan Sıhhiye Vekili Refik B.e 
şükran kararı ittihaz edildi. 
Kongre namına kendisine al
kışlar arasında teşekür olundu 
Refik B. bu teveccühe layık o
lacağını ispat edeceğini söyle
di. Hiüliahmere teberruda bu
lunan kadirşinas zevata kong
re namına teşekktlr edilmeııine 
karar verilerek kongreye niha 

nı ~ halk ıosterilemu; Bde~adın eueaclerini ıı:Ot-dıim. Ulotein veScheri 
ycnı yapılarına ııbta ettim .. Belıi~m 1ıqta ıeliyor. Bunlar bir çok günde 
Avrupam Budaııetteden bqlaclı11ru Jiklerden batka milli hiç bir yerde 
ellylerdlk. Bir iki -e oonnı bu.~ lunmıyan haftalık ve aylıkları ne r 
langıc'!' .Y~ı~v~ hududuna ıntı- diyorlar. Gündelik ııızetelcrdc bi 
kal ettıgını ııörecep. Çıplak dağlar bulunanlardan daha iyi makineler 
her tanılta omıuı~ğa batlamlf- malzeme ıönnedim. Y alnrz bizde h ç 
tır. Yuıoeıa"..iar eski Avuıtu'!~dan teknik adamı olmadığını anladım. Ga 
arta kalan muteahauıslardan ıstıfade zetelerimisin her birinde bin k 5 

ediyorlar. buldular: Bu kusurlar makinelerim 

? . 

s· 

• '••nda Himaye! Etfal• yar· 
~~la bu bUyllk ıtınde, ka:ı:a· 

•ıı 1 tlldAlln temelini lı:u•
"-'lleadtria. bolluğa kavUpcaktır. Bunun yet ve alaka ile karşıladığı şiıp Selim Efedinin bu hareketi 

için "iktısadi buhran,. ı (İtlere- he11izdir .. ,. takdirle karşılanmaktadır. yet verildi. 

Daha bir §ty: Yenİfehir ve modem dn ve malzememizin kotüliığünckn 
yapı. daha uc112, daha nıhat ft daha delil. adamaıslıktan deri gelıyor En 
güzeldir. Biz sarfettliiJniadm daha iyi yol AYrupadan pahalı telmisiyen 
fazla delil, ııarffttilimisi iyi sarfet- ıetirmek değl, bizim zeki ve çalııbn 
meklc ayni neticeleri alabiliris. Hatta adamlarımızı orada yetiştirmektir. 

ICIJ iUiyel,,ha edebi romanı: 16 kara oynuyordu. - içinde eriyip gitti. - Bir az yukan çıkacağım. vi.meıı:iyetlerden mahnım olan ıi oyuna uğrayan Cevdet Bey' 
Kumar iptilası dans aalonla- Hile tahtından ine~. bir kıralı İtim var, dedi, ve hemen kala- bu adanun en parlak tarafı zen kadınlar cephesinde muvaffak 

rmdalri kalabalığı bu tarafa doğ ça gibi omuzlarına mukellef p balığa kanıtı. einliti idi. Fakat bu zenainlik yeti fazla idi. Fakat böyle kibe 
ru çekip almağa başlamııtı, ki hnı almıı, sadık bir muhafız bö Sokağa çıkan yolda, yanda, de artık filplMye cliitmiiftü. lifrn para kuvvetile gösterildi 
Ahmet Sami ile arkadaşı tekrar lüğü gibi etrafını alan rnuhiple pek ayak üstü olduğu için çok B6yle itler de pek buaas o- .fi bir yerde ve paraya karşı b 
pmpanyıa büfellinin önüne gel- rinin ortasında gülüp konup- rafbet görmiyen kameriyeye lmı piyaaa ODUD vuıiyetini hat- tün zuflarmı göateren insan 

Bib'/lu CdU mitlerdi. rak bahçeye tlotru yüriidü. Git• prdi. ta tehlikeli &"Örüyordu. lar araarnda bir kadın için, hem 
k,., . Burada eski kalabalık kalma ti. Şimdi bu aqam uiradJiı he- Şu NJdc bu kadına hu181 et- de geçliiini, güselliiini, ııer.. 
~eye çıkmıtlardı. Fakat! Oyun tarafmda bütün aalon- mıttı. Ahmet Sami o kadar nevmit zimetin derecesini daha iyi his mek iı;in Galip Bey at•Wmy• tini sırf uıvct için bir ııi11h 

haıı Saminin .. ~hep~~- lar aç~, bu akpma mahsus Ceydet Beyle N~et.Bey, Se oldu, o kadar lun~dı ki, eli-. sediyordu. Cevdet Bey, ona h~ c:ak bir engel detudi. Fakat bi kullanan bir ~.m .i~ miıca 
._. panya büfeaınde ldı. Bı- olmak uure ÜÇ lıllyik bakara dat Ali, masanın kötesınde yu- ne aldığı kadehııen bir yudum bi vardabk, daha dofruıu yem Cevdet. dele etmek pek umıtsu: bir hare 
.._.ttıktan 110nra: maSdl konmut, krupiyeler mü- dum yudum pmpanya içiyor, le içmedi. Cebinden çektiği bir zenginlerin ifadesine (Öre kibar Ahmet s.minin nuarmda ket aayıW..,.ır.dı. 
b.lfararetim var, dedi. Hay- temadiyen seıleniyorlar: Cevdet Beyin kendiııine mah- on liralık kifıdt hiddetle maaa lık derei vernlİftİ. Sonra Hlle, HAie artık Antalya tilmendifer Hile gibi yükaek kadınlar i-
ll'er şampanya, daha içe- - Banko! aus getirttiği havana sigarala- ya fırlattı:. zeki olduğu fiipbcaiz olan bu hattJnda çok ehcmlniyetli bir çia acrvet, gençlikleri ve giizel 
~ Ve yan odalarda poker, bezik ruu tüttürüp dedi kodu ediyor- - Kepazelik lllODICr, İnll8.na güzel kadm da onun yanında meale olmQftu. Ve ıarip tcsa- likleri kadar kıymetli dir. 
ltit..~ler. oynanıyordu.Fakat bütün kala- !ardı. ikram etmesini de bilmiyorlar! Cevdet Beyle fula alikadar gö düf burada da lı:arşl81Dda Cev- Bu küçük muhakeme Ahmet 
~iik maaalarda, bahçede, balık bakara masaları etrafında. - Henımefendi ltitfen pm- Ve arkadaıını ıı:orla 11üriikliye ribıerek adeta bir nümayq yapı det Bey 5Jkmıftı. İki kuvvetli Samiye yeniden gayret verdi. 
•Itlannda, arkadaki oyun Hanımlar, madamlar güzel panya! rek o da bahçe~ çıktı. yordu. it adamı bugün tamamiJe bir Cevdet Beyin bugünkü zaferin 
~nı ayıran ağaçlıkla- dekoltelerile bu yeşil masaların Hile daima, kibar tebessümü Şimdi Hüdai Beyi satmak, Galip Beyle münasebeti bir lıatkaıma ait olan bu lıadm için nazaran Hileye onun kadar hu 

':1..'!11de.~e~dalı çifti~, daha e~rafında k~ndıkça ve ~arbet ile kadehleri. doldurdu. . y~~u kalmak ve niabet verir serv~~ tılsı!11'11dan i.baret olan biribirlerini atlatmaca çalısıyor itil edememe.si f~aliy~te geç baş 
~ tıırlı, daha sakın yer- tıkçe artan bır heyecan ıçmde _ Şerefinıze hanımefendı. gıbi. hareket edea Cevdet Beye bu ıuzel nıhayet yme servetle !ardı. laması?dan ılerı gelıyordu. On 
t. baş başa kalmak için dl!- en 11evdikleri dansı, gezmeği Fakat Hile meydanda yok- ve kendine ehemmiyet vermes mağlup edilebilirdi. Çünkü. Ga Ve bu mesele Ahmet Samiyi larla bıraz daha sıkı ahpap ol-
ı::en merdivenlerden süzü- dedikoduyu bile bırakarak mü- tu. Büfedeki hanımlar nöbet gibi göriinen Hileye kartı ala- Hp Bey ne sevilecek gibi cüzel meşgul ediyordu. Hile Cevdet ınak, > cmege çağırmak, ;ıereflc 

it holuyor, alt katın ıssız temadiyen kaat alıyor, el değiş değiştirdikleri için Hile ile iki cağı tedbirleri rahatça dülibı- bir erkek, ne de va.z ıeçilmiye- 8-yc kartı ııenrimi, teklifsiz gö rine eğlenti tertip etmek ve mü 

1 I~ altında heyecanlı tiriyor, masanın üstünden mü- arkadaşı büfeyi ikinci (ekip) e mek istiyordu. cek kadar deferli bir ıençti. ribıtlyordu. Acaba aralarındaki nasebeti gittikçe sıklaştırm:ık 
'e~ biribirlerine karıştı- temadiyen yer değiıttiren ara devir ediyorlardı. Bahçeye çıkınca Albino ile Bi!Akia !ıirkindi. hatta blplı- bu münaaebet'Galip Beyi atlata lazımdı. 
~luyor, ve yukarda caz- sıra bir yerde toplanan para yı Bu karışıklık içinde Ahmet bir kaç muaevi tüccar ahpeplara ğı ile meıhurdu. Bu kadar ıı:arif cak bir derecede ilerlemiş mi Ahmet Sami mütaleaauıı bu-
ı ... }ün gürültüsile bu ıssız cınlarıııı endi§C ve heyecanla hazırladığı darbe havaya çekil- tesadüf etmişlerdi. Ayak Weri bir kadınla yapdığı halde hata idi. raya :ı;etirince biraz ferahladı. 
~ musikisini müteces- aeyre~iyorlar. mit bir ok gibi cazbandm gürül onlarla ıörüprken Hüdai Be- danı bile öğrcnnıemifti. Antalya şümcndiferi iıinde genişledi ve yavat yavq uril-

aklardan gi.?liyor GaJip•Bey de bu mauda bs- tüıoH tbnıo •tl.-nlr.rin nes'esi i- ye: "lir kadını r•,.hedecek manc " • df! lt'ıal ı 
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Nusret Mahkemelerde ~- 1 \.ktör Muammer. B. \ c. Belediye \ 23 Nisanda 

I ! v li mi bu i Verem hastahanesi 

Bey 
Demir Hafız 

Poliste 

Bir cinay( 

1 

'onuyor? .. 
Zehra H. aktörün, 
kızına nik~hlı 
bulunduğunu 

söylemektedir ... 

1 luammer B. de cevap 
' eriyor: " Evet 4 sene 

} 
1
1. vvel evlendim, fakat 

1 sonra boşandım ,, Alıtilr MuammtJr &g 

Aktör Muammer B. meselesi, ortaya çıkan Zehra H. namın
a bir kadının ileri sürdüğü iddia üzerine yeni bir safhaya gir
. Zehra H. ın iddiasına göre MuammCT B. bundan dört sene 

' 1 rvel kerimesi Emine H. ile evlenmiş, aradan bir müddet geç
kten sonra zevce.ini gec;indiremiyeceğinden bahsile bo§811-
ak için Fatih sulh mahkemeıı~ müracaat etmiş, fakat mah
:me bu talebini reddettiği cihetle Emine H. elyevm Muam-

11 1_ er B. in nik!hı altında bulunuyormuş. Zehra H. m ortaya at-
~ , 11 fı iddianın huliJaııı budur. 

f 1 Zehra H. m itharru san'atkan ~k mütkül bir vaı:iyete so-
: • lyor, ve meseleye bambaşka bir şekil veriyor. Dün Muam

er B. bu macera hakkında kendisile görüşen bir muharririmi
t>4 • ı atideki beyanatta bulunmuştur: 

) 1 

ı "-Dün bir sabah gazetesin-! sip çok mukemmel bir şekilde 
~ Zehra H. a atfedilen beya-, yapıldı. Kızcağızla aramızda 
ıtı hayretle okudum. Evvel! hiç bir münasebet başlamadan 

1 ehra H. kimdir. Ben vakıi Zeh bir kaç gUn sonra Darülbedayi
ı H. isminde bir kadın tanırım de ben yalıuz olarak turneye 

z • kat Zehra H. zevcem olduğu çıktım. Bö.r kaç ay sonra avdet 
-

11 .dia edilen Emine Yıldız H. edince onlar boşanmak için 
' ı validesi değildir. Bu mesele- mahkemeye müracaat ettiler ve 

ı size etrafile izah edeyim: ben de yalnız olarak yaşamağa 
'' Bundan dört sene evvel ben, başladım. 
~ aha parul~d~yide l~ liram~- Ondan sonra ayrıldık, bir da
• ılı hır amator ıke~ Stileym~· ha yüzlerini görmedim. yalnız 

' ~ ,, ~de o~uran hemşırcme mlsafır arada sırada kızın velisini görii-
1Jl1 ıderdım. Bu esnada karşımız. ..,,_ b · k di" · · · ·1ti 

a oturan zengin bir yağ taciri- f, ..,,.,d cnıkço sev gı ~~ 1B -
• ·· 1 kı .1 d · at e er, onuşur, aynuuz. u-
ın guze Jt e aramız a samı- .. di 1..ı k 1 ':t 
. b ladı 0 .. Un biri d h' gun zanne yorum ... ., ız ev en 
~ıyet ili · un n e a mek üzre Suriye taraflarmda-

1 ıse mahallede ıuyu bu~unca .~ dır. Şimdi artık bu mesele ka
ınmı' muhterem bir aıle reıııı pan k · . 1 .. 
lan kı"ın veliııl vaziyeti kurtar sa ço ıyı 0 ur • 

1 ıak için derhal mahalle imamı Dayak hadisesi 
ı çağırdı, acele bir nikih kıy- tahkikat 

11 ı ık. Bu it kanunu medeniden 

1ı , lı vvel vukubulmuııtu. Aktör Muammer B. in day
ı Aramızda kararlaııtırdığımız ak yediği iddiası üzerine müd 
;ı . eçhile mesele sakılnleştikten dei umumilik t<ırafmdan başla
r :mra beni kızdan ayıracaklar- nılan tahkikat devam etmekte-

1 l ı. Zaten ben o zaman aile ne dir. Poliıı müdürü Şerif B. tah-
c 1 ı emek olduğunu bilmiyecek ka . kikatm henüz ikmal edilmedi
\ . ar küçüktüm. Aıile ıırki.nı vazi-ı ğini söylemiş ve Muammer 
ı1 etimi bildikleri için eve bak- Beyin evli olup olmadığı hak
ır ıaklığım mevzuu bahs olmadı ı kında bir şey bilmediğini ilave 

il 

r 
c 
'· 
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\,, 

• 

'r 
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'üğün ailenin şerefile mütcna- 1 etmiştir. 

t<ongreg• lşrıralı eden azadan-bazıları 

Matbuat kongresi 
' 

·ı ,rKongredllıı toplandı,içtlmaa 
çarşambaya devam edilecek 

; 

ı -
• 
' 

•1 

11 

J 

------
11 Nisanda ekseriyet olma

iığı için tehir edilen Matbu 
lt Cemiyeti kongresi dün öğ
eden sonra saat 13,30 ~a Tü
·k Ocağı konferans salonunda 
oplandı. 

Kongre riyasetine Muhar
·em Feyzi Bey intihap edildi. 
Müteakiben Cemiyet idare he
. reti tarafından hazırlana• yeni 
ıizamnamenin tetkik ve müza
•eresine başlandı 

Ücüncu maddenin (C) fas
ında gazete sahiplerile mi.istah 

' 1 • • • • . , ,... ,. 

kısımda bazı tadilat yapıldı. 
Ayni maddenin (Ç) faslmdaki 
mağdur ve muhtaç tabirinden 
kastedilen mana, tefsire muh
taç görüldü ve etrafında bazı 
münakaşalar cereyan etti. 

Reis Hakkı Tank Bey, bu 
hususta lazımgelen izahatı ver 
dikten sonra diğer maddelere 
geçildi. 

Fahri ılzalık tevcihine dair 
olan maddedeki Türk tabiri de 
tefsire muhtaç görülmüş ve ü
zerinde münakaşalar yapılmış-

• 11 ' ' 

Çocuklar hangi va- Dün Lahi konferan
zifeleri görecekler? tanzifat 

. 
resmı sından avdet etti. 

Cemiyeti belediye dün top- lf 
landı. Üsküdar - Kısıklı tram- ~, 
vayı tevei edilmekte olduğu 
cihetle cer için elektrik kuvve 
ti kafi gelmemektedir., Şehlr 
cereyanından istifade edilmesi 
teklif olundu. Kavanin encü
menine havale olundu. 

\ 

Hükftmet aleyhinde 
'\ Hukuku düvel ahkamını ala-ı vaız mı Verdi '?. 
1 kadar memleketlerin kanunlan . . . 
!meyanına ithalet . Ka~r geceeı A~fya.~ı 
mek suretile kuv- .,,....... • ınde vazedcrken hükftmetın ıc-
vei müeyyide te- raatinl tenkit ede~ Demir Ha-
min etmek içıi.r fızm muhakemesıne Sultanah 
Lahitle toplanar: met Sulhceza mahkemesinde 
beynelmilel kon- devam olundu. Demir Hafız 
j feranea Türkiyl mahken:ı~ k~ra.n veçhile i~?--

Cemiyeti Belediye Turing 
kulllbe beş bin lir~ vermişti. I 

Turing kulübün teşekkürü 
okundu. Kulüp, Cemiyeti be
lediye Szasınıtı da kulübe kay
dolunmasmr temenni ediyordu. 

Sanatoryomlarda Emanet 
namına tedavi gören memurin 
ve fukarayı halkın sene sonuna 
kadar tedavileri için beş bin 
liranın verem hastanesi tah;i
satından nakl11n verilmesi ka
bul olundu. 

Necati Bey, verem hastane
sinin neden yapılamadığını sor 
du. 

Cerrahpaşadaki arsa içitt 
fazla panı istendiğinden önU
miizdeki sene hastanenin baş
ka yerde yapılacağı cevabı ve
rildi. 

928 senesi hesabı kat'! rapo
runun mtizakcresine başlandı. 
Ban evlerden fazla tanzifat ver 
gisi alınmıştı. Bunların iadesi 
kararlaştınldı. Bunun mucir 
veya müstecire mi iade edilcce 
ği hakkmd'a kavanin encüme
nince bir karar verilecektir. 

Vt/Ayette 

Bütçe tatbikatı 
dün görüşüldü. 

Yalova yolları 

ihale edilecek .. 
Vali vekili Muhiddin Bey, 

dün sabah vilayette meşgul ol 
muş ve daimt encümen azası ile 
yeni bütçenin tatbiki hakkında 
görüşmüştür. 

Encümenin dünkü içtimaın
da Yalova, yollarının işıuıının 
da münakasaya konmasına ka
rar verilmiştir. 

ı namına i§tıirak ren geti~ştı. Maznun ıstıc-
eden Şuray! dev- vabında dedi ki ı 
let reisi NusretB - Haş! sümme H$şa .. Ben 
in riyasetindeki vazederkcn böyle bir laf sarfet 
heyeti murahha- medim. Vaızdan sonra vAkı! 
eamız dünkü eks- ahbaplanmla hususi şekilde ko 
presle şehrimize nuştum. Fakat bu esnada da 
geldi. gene bu şekilde bir şey söyle-

Yann Ankara- · · medim,,. 
ya avdet ederek Şurayı devlet ,...;.; Dava şahit Refik Ahmet, 
konferans mukar- Nıuut Bey Bekir Sıtkı ve Nurettin Beyle
rcratını hükilınete izah edecek rin celbi için talik edildi. 

Çarşamba günü Çocuk naf

olan Nusret Bey bu hususta de- Gözü körcden yumruğun cezası 
miştir ki: , 30 para su borcun.u verme

tası başlıyor. Bu münasebetle - Konferana, nıznameye da
yapılacak olan merasimin hazır hil ~ulunan devle.deri~ mes'u~
lıklan bitmek üzredir. yetı, kara su~ı. ışl~n ve t'.l~ı-

İlkmektep çocuklarından ~yet m~selelennı _muz~cı:e mçın 
mürekkep bir grup scçilmi• uç komısyon teşkıil etmıştı. Bun 
ve vazifeler tevzi olunmuştur. l~dan ~ar_a s~l~rı v~ devletle
Grupun azası, bir hafta zarfın- nn mes u~ıyetı ı§Ienle .. meşg~ 
da vali, Jehremini, fırka milfet- olan komısyonlar • musbet hır 
tişi, Himayci Etfal Türk Oca- karar ve?Jleden d_agılmıştrr. Ya 
- · 1 · lis "dürü' · aze- lnız tablıyct koırusyonunun me 
gı reıs en, po mu , g · · · - 1~fıa · 1 

b h · 1. • · tahrir saısı ıti .. netıce enerek u-te aşmu arnr ıgı ve uınt b' · 
müdürlüğü, maarif eminliği va- m ır mukavele ve üç te 
'f 1 · · 'f d kl dir Ço protokol hazırlanımştır. zıeenru ıa e ece er . -

cuk erkanı, ilk gün evvel! Gazi 
Hz. ve Meclis riyasetine, Başve 
Wete tazimatını arzedecektir. 
.Ayni giln nutuklar söylenile
cek, ve çocuk vali bir beyanna
me neşrcdecektir. O giin Tepe 
baıımda çocuk san'atkarlann 
hazırladığı bir mUsamere veri
lecektir. 

Müteakip günlerde de oyun 
Iar, mlisamereler, konferanslar 
verilecek, müsabakalar tCTtip 

Ancak bunların metinlerinin 
kat'i şekli son günlerde karar
laştırıldığı için hükumete tak
dim etmek lazım geldiğinden 
biz imza etmeclik. Yalnız kon
ferans mesaisine müteallik maz 
batayı imzaladık. Tekrar içtima 
akti için henüz bir karar yok-
tur.,,. 

Aldığımız malfunata göre, 
yeni tabiiyet mukavelename9i 
çok uzundur. 

mek yüzünden sucu Tevfiğin 
sol gözünü yumrukta köredcn 
hamal Abdullahm muhakeme
sine dün devam edildi. 

Mahkeme m~un Abdulla
hm tatili uzva sı;lıebiyet vere
cek şekil<;!.~ darp maddesinden 
1 sene hapsine ve 300 lira mad 
d1 tazminat itasına mahkfun et 
ti. 

Nurullah Esat B. 
Geçen gün Ankaraya giden 

kambiyo murakaba heyet\ reisi 
Nurullah Esat Bey yarın 2 nu
maralı kararnameyi himilen 
şehrimize avdet edecektir. 

-o-
Poliıı taavün sandığı 
Bugün saat 9,30 da polis 

müdürü Şerif B. in riyaseti al
tında polis taavün sandığmm 
içtimaı aktedilecektlr. 

-o--, 

olunacaktır. 

f)ünkü maç 

Coğrafya konferansı 
Şehrimizde bulunan Ameri

Bu mukavelede iki tabiiyet gi kalı coğrafya mütehaıısıaı Mr. 
bi ahvalde askeri hizmetin na- Hantold tarafından bu aqam 
sıl olacağı vatanı olmıyanların yedide coğrafya ilmi hakkmda 
hakkındaki ahkam da bulun- Alemdar caddesindeki Amcri-
maktadır. Muhtelif tabiiyette kan lisan ve ticaret mektebinde 

( Birinci sahifeden mabat ) olan ebeveynh çoc~ı:.!arının bir konferans verileceği haber 
tımızın sarfı gayret etmesi de hangi tabiiyette sayılaca;;r da alııımıştır. 
munzam olunca az çok muvaze- mukavelede tesbit olunduğugibi 
neli bir oyun teessüs etti. Dev- vatansızlacm bulundukları me
renin sonuna kadar devam eden mlekoct tabiiyetinde addedilme
bu hal bize seri, canlı ve heye- ei de tasrih olunmuştur. Ekonomi 

Maktulün hüvi} 
malum değil. 

Hadımköy nahiyesine 
but Bo~azköyde bir cesı 
lunmuştur. Bir cinayete 
ban gittiği anlaşılmakta 
maktullin. hüviyeti henü; 
bit edilmcmİjtir. 

Hadımköy jandarma l 
dam tahkikat ve katılin • 
ne başlamıştır. 

-o--
Dört kişi yaralandı 

Fatihte Çarşambada berber Gıl· 
far ile Unkapanında oturan Fe"r/ 
muhtelif istikametlerde yürürlerketl • 
birlblrlerlne çarpmrılar, ve kavga!' • 
tutuıımuşlardrr. ~ 

Feyzi kama ile GaEfarı aırtında'I : 
Gaffarda Feyziyi başının iki yerİt1' ~ • den yaralamıştır . 

2 - Galatada hamal Kamil aralı' 
cı Azizi çakı ile yüzünden yaralaııı4 
tır. 

3 - Taksim çe~meııinde su doldıtf' 
mak için kavga eden Kirkor HüseY' ~ 
ni başından yaralamıştır. 

4 - Taksimde bir alacak mesele' 
sinden Jozer; Andirikoyu çakı ile bl' 
cağından yaralamıştır. 

-o--
Dört sirkat vakaaı ,, 

- ı--:= Bey~ilunda Küçük KabrtSil' 
sokağında 21 numaralı, manav M~ 
medfn dükkanına bir hırsız gi""';'I 
ve on be4 lira kıymetinde bir :ıbil' 
çalmqtır. 

2 - Şehremininde Seyit öııı 
mahallesinin Me drese sokağında 1 
numaralı madam Viconun evine d 
gece lursız girmiş 1 50 lira, gilıtl 
katık, elbise ve saire çalarak kaçıııı! 
tır. 

3 - Küçükpazarda muhtar Bedf 
Beyin evinden bazı eşya .;a!ırunıtıı' 

4 - Fatihte Macar kardeşler caı 
desinde kuru kahveci Mehmet Ha' 
Efendinin dükkanında 60 lira, ttıtO: 
ve çıkulata çahnmıttrr. 

-0-

Kadıköyünde yangın 
Ka:dıklSyünde kumlukta Yorgl 

Efendiye alt 4 numaralı evin üst k1 
tından, ai,ara atılmak suretile yatı' 
gm çıkımı, s3ndürülmüştür. 

-o-
Bir kızcaiız çiğnendi 

Galatadao BO§lktap giden ı 1 
numaralı otomobil; komisyoncu $< 
min efendinin 4 yaşındaki kızı e~ 
na çarpmıı, tehlikeli surette yara"'" 
~~sına sebebiyet vermiştir. 

V ekaletlerde tasarruf 
Her vekalet kendi bütçelerini ve 

yapılacalc tasarruf miktarını tetkik 
etmektrdir. 

canlı bir oyun seyrettirdi. Mü- Beynelmilel mühim bir veei
dafaamız Vıiyanalılara hiç bir ka olan bu mukavele ancak alA
sayı fırsatı vermedi. Hücum kadar memleketlerin parli.men
hattımız da Viyana kalesine cu- tolan tarafından tasvip edildik 
ma günkünden fazla aktığı hal- ten sonra neşredilecektir. 

Ticaret odaları kongresi 
J\1aliye bütçeıinde bir milyon yüz 

bin lira taıarruf yapılacaktır. Diler 
veklletler de tasarruf cedvellerinl bu 
gün vereceklerdir. 

Bütçe encümeni dünden itibaren 
930 varidat bütçesinin müzakeresine 
başladı. 

miştir. 
Asil azanın nakdi mükellefi 

yetine ait 10 uncu maddede 
50 kuruşluk aylık taahhüdün 
gazete idare memurlarına da 
teşmili suretinde tadil edildi. 

Şekli olan diğer maddeler 
kabul edildi . 

Yalnız cezalara ait 61 inci 
maddenin bir fıkrası sarahaten 
vatan ve millet aleyhinde neş 
riyatta veya bu yolda harekat
ta bulunanların cezası kaydının 
terkinidir,,, suretinde tadil e
dildi. 

Kezalik 67 nci maddenin A 
faslında duhuliyelere ait kı
sım "kanunla azami hat tayin 
/ - lişse,, kaydinin ilavesile 
kabul edildi. 

En fazla münakaşayı davet 
eden sonuncu madde oldu. Bu 
madde cemiyetin feshi halinde 
emval ve parasnrm bir müesse
seye devrinden bahistir. Azad
an birc;okları bu maddeye itiraz 
ediyorlardı. Hakkı Tarık Beyin 
verdiği izahat üzerine madde 
şu şekilde tadil edildi: 

"İstanbul matbuatını tem
sil eder kudret ve kuvvette ye
ni bir Matbuat cemiyeti teşek
kül ederse mevcut para ve mal 
ları istirdat hakkı hükumetçe 
verilir.,.. 

Kongre önümüzdeki Çarş
amba glinü saat 13.30 da top
lanarak raporun miizakeresine 

' 

de Viyana mildafaasını yarıp 
sayı yapamadı. Devre 0-0 bit
ti. Bu vaziyet lehimize sayıla
bilirdi, zira hücum hattımızın 
gayret sarfettiği için gol yap
ması ihtimalı vardı. 

İkinci devrede hiıcum hattı 
daha atak. Rebii daha iyi çalı

Em•nettfl 

Ekmek narhı 
13 kuruşa! 

şıyor ve güzel p~slar veriyo~-.. Ekmek ucuzlamakta 
Zaman zaman Vıyanalılara ha-
kim vaziyetler alıyo_qız. Bu vaz' devam ediyor! 
iyet te yirminci dakiiaya kadar 
devam ettıi. Muavini hafif bir 
çalımla atlatan Rebi!. Fikrete 
güzel bir pas verdi. Bu pası ka
çırmıyan Fikret enfes bir orta
layışla topu Kemale gönderdi. 
Kemalin topu göğsü ile ayağı
na indirmesi ve şüt atması bir 
oldu: gol! 

Aradan beş dakika geçme
den ve Viyanaldarın kendileri
ni toplamasına vakit vermeden 
hücum hattımız seri bir hücum 
la indi. Rebiinin güzel bir şutu: 
gol! .. 

Hücumlarımız hazan sağdan 
baza nsoldan tevali ediyor. Fa
kat oyunun bitmesine daha ep
ey var. Vaziyeti kurtarmak için 
Cuma gÜnkünün iki İnisli gay
ret sarfederek hakimiyeti ele al 
ddar. Müdafaamızın bütün gay 
retine rağmen VJyana soliçi, 
solaçığın bir pası üzerine has
mın yegane sayısını kaydetti. 
Viyanalıların beraberliği temin 
için bundan sonraki gayreti a
kim kaldı. 

Şehremaneti narh komisyo
nu dünkü içtimamda tetkikat 
neticesinde ekmek fiatini bir 
kuruş tenzil ederek azami on 
üç kuruş narh koymuştur. Ya
pılmakta olan tetkikata göre 
fiatln on iki kuruşa kadar dtiş
mesi muhtemeldir. 

Esasen bazı semtlerde şim
diden on iki kuruşa satılmakta
dır. 

Şehremanetinden: Şehri ha
lin 22 nci Salı gününden itiba
re Ekmek on üç kuruştur. Fran 
cala yirmi bir buçuk kuruşta 
ibka edilmiştir. 

İnegöl ormanları 

Bursa vilayetine tabi İnegöl 
kazasına ait ormanların kat'i 
amenajman plinları ikmal edi
lerek İktisat Vekaletine gönde 
rilmiştir. 

siye ettiğimiz Kemal Faruki ve 
Rebiinin yapması bi:ııim için mu 
cibi memnuniyet olmakla bera

Viyanalılardan sol müdafi ber maça çıkarken cesaret ve 
merkez muavin, sağ açık fevka- nefeslerini soyunma odaıımda 
iade oynadılar. bırakanlara da ders olmalıdır. 

Bizden Mithat, Nihat fevka- Son söz: 
13.de iyidiler. Diğerleri de c;ok 2-1, 1-2 ödeştik; güzel Viya-
güzel oynadılar na, gene buyurun. 

5 Mayısta toplanacak, zirai kooperatif 
ve kredi işlerile meşgul olacaktır. 

İstanbul mıntakasına dahil olan 
ticaret odaları kongresi 5 mayısta 
toplanacaktır. Yerli şirketler komi
seri Remzisaka Bey tarafından hazır 
!anan zirai kredi kooperatifleri hak
kındaki rapor kong_rede görü~ülecek 
tir. 

Raporda, Zirai kredi kooperatii
leri kanununun baz ı ahklmının tadi~ 
li, zürraa geni; vadeli kredi vermek 
imkinınm temini ve zirai varant u .. 
sulünün tesisi t emenni edilmekte
dir. 

Bundan muhiti kooperasyona ha
zırlamak için Ali ticaret mektebinde 
bic kürsü ihdasr, İktısat Vekaleti 
mmtaka mildUriyetlerinin bu hu
susta faal rol alması muvafık görül-
mektedir. • 

-<>--
Sanayi mümessilleri 

Ankaraya gittiler 

Yarm Ankarada toplanması mu
karrer olan büyük sanayi kongresine 
İstanbul fabrikalan mümessillerilc 
sanayiin umumi murahhası Sanayi 
Birliği katibi umumisi Nazmi Nuri 
Bey dün akgam Ankaraya hareket 
etmişlerdir. Sanayiciler bu kongreye 
çok ehemmiyet verdikleri için (30) 
kadar fabrika sahibi de murahhasla
ra iltihak etmiştir. 

Müşahit olarak kongrede buluna
cak olan Ticaret odası kitibi umu
mi.al Vehbi Bey Oda idare heyetinin 
içtimaı dolayıaile hareketini bugüne 
tehir etmiştir. 

Nazmi Nuri Bey demittir ki: 
"- Kongrede mevzuu bahsolacak 

başlıca noktalar şunlardır: 
1 - Muamele vergisinin sanayi 

erbabını tazyik etmiyecek bir şekle 
ifrağı. 

2 - İstihsalitı müşkül bir hale ge
tiren mevaddı iptidaiye listeleri bak
landaki çok fazla idari merasimin 
kaldrrrlması ve mevaddı iptidaiye mu 
afiyet. listelerinin tcchhurle vurudu 

:~- .. '1•~ ~-'-~ ' ~ • 

iotenilen depozito şeklinın. Bulg•~ 
tanda olduğu gibi erbabı sanayi I< 
ne halledilmesi . 

Bütün raporla rın müşterek 014 
ğu bu esaslar h aricindeki meseJel 
bunlar kadar mil tacel degildir 

-o-
Vapurcuların içtimaı 

Millı vapurculuk işlerınin tan? 
ve ıslahı için teşkil edilen yeni korıı' 
syon dün ticaret odasında toptanrıııf 
tır. 

Bu içtimada Oda meclisi tarar 
dan havale edilen kanun layihası 1 

kik edilerek yeni bir rapor hazır1'1' 
mıştır. Rapor müstaceliyeti dolar.;: 
le çarşamba günkii Oda meclisi ı~· 
ma1na yetiştirilecektir. 

-o
Limanlarunızın faaliyeti 

arth 
Ticareti bahriye müdiriyeti ti~ 

fmdan, Türkiye limanlarına bir 
mim yapılarak, geçen seneki ithali~ 
ihracat, ve vesaiti nakliye, baJıkÇ'~~ 
ufak merakip inşaatı hakkında ııı• 
mat istenilmişti . ,ı 

Liman idareleri ithalat, ihracat ..,ı , 
limanlarının vaziyetlerine ait rak!.r 
müstenit istatistiklerini Ticareti "'; 
riye müdiriyetine göndermişterd't 
istatistiklere nazaran elde edile O ~; 
ticeler, geçen senelere nazaran ço~ 
yanı dikkattir. Bu raporlara naıa 

1 
~ 

limanlarımız. işlek birer iskele it~' 
iktisap etmişlerdir. 

Yunanla =kkat itil~f 
Yunansitanla hazirana ı:~, 

dar en ziyade mazharı müSll~ı 
millet esası üzerine muvai<I: 
bir ticaret itilafnamesi akto1 ır 
muş ve gümrük idarelerine ıe 
liğ olunmuştur. 

Dünden itibaren . . . ......--.,.. .. ..... 



Bugünkü yeni 

bilmecemiz 
SOLDAN SACA: 

eğlenceleri 

Dünkü bllmecemizin 
halledilmiq qekli 

l - Baaton (3). Ceylan (3). 
4 - Kapamak (3). Musiki aleti 

YOKARDAN AŞACI: 
1 - Temiz kalpli (6). 
2 - Küfe (5). 

(3). 
5 - Cet (3). Büyük (3). 
s - Olçu (5). 
7 

- Dahi (2). Kaldırmak (3). 

8 
Nota (2). 

3 - Nokıan11z (3). Nida (2). 
4 - Cerahat 4). 
5 - Türkiyenin en.büyük gazete-

si (8). 
6 - Belalar (4). 

9 
- Sünnet 
- Hain (4). Ka.yı:, (4). 

7 - Dola~ma (3). Nida (2). 
8 - Değiıtirmek (5). 
9 - Parasız (6). 

r
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€nıniyet sandığı müdürlüğünden: 
lkru 

nwnırısı 
Merhunatın cins ve nev't 

Borçlunun 
ismi 

5(1 Aıtlr il RumıUkavakh!san mahallesinde Hamam sok;ağında eski 4 ve 
yeni il numarılı mUnhedim hane arsa•ının tamamı 

'.tl7 

120 

Hatiçe Makbule ,H. 
1511 Anııdoluhisın'oda lbrahlm Bey sokağında eski ve yeni 4 

numanlı mu bah~ bir bap hanenin tamamı 
Mustıtı Server Bey 

197 C.Iatı'da Şehit MehmetplŞI mıhalleslnde Üstoycular ıokı
ğtnda eald ve yeni 17 numaralı dl!kkanın nısıf hls.tesl 

Bekir Ef. 
l6() 1095 Ayvaosarıy'da Tolrlı lbrıhimdede mahallesinde lbrahiaıdede 

aokagında eski 'ilO va yeni 28 numaralı mu bahçe bir hane-
nin tamamı' Fatma Öllcer, Dürnev Samiha H. 150 

16856 Pendik Catri ıokağındı 15 nuaıaralı mu bahçe bir hanenin 
tamımı Ali V asfl B. 

7
09 17132 Haydarpaşa'da f-lasanpqı mahallesinde Kurbalıdere birinci 

sok.ata eski 25-6 mUkerreP ve yenı 'r4 numaralı maa bahçe 
bir hanenin tamamı Mehmet AlAettln B, 

~580 17632 Göztepe'de eski All bey ve yeni Rldvanpışı sokağında eski 
20, 21, 22 ve yeni 14-14 numaralı maa bahçe bir köşkün 
ramımı. Reşit Paşa 

I05 17717 Kumbpı'da Tıvqi Süieymanığa mahallesinde çeşme soka-
ğında eski ll!il ve yeni 28 numsralı maa bahçe bir hanenin 
tamımı. Rıfat ve Mehmet efendiler 

450 18425 Drııjman'da Tercümu Yunus mahallesinde Drağmın cadde
sinde ada 11 .,e harita 29 mev'.ılinde eski 41 ve yeni 37 
numaralı m11 bahoe bir hanenin tamamı !Mustafa cfendl 

6
65 19365 Bevotln'ndı Hü.teylnağa mahallesinde eıki Bülbülderesl ve 

yon! Vişne sokağında etki 6 mükerrer ve yeni 24-'t6 numalı bir 
dükkanı havi harap bir hanenin tamamı 

Mebaıet ve Veysel Ağılır 
297 19845 Çubukluda Cıblr aokafıoda eski 31 ve yeni 36, 36-2 nu-

maralı mu bahçe bir hanenin tamımı. Mehmet Necip B. 
ıoo 19856 Erenköy"ünde Merdiven karyesinde Tekke sokağındı eski 

S-6 n yeni 8 numaralı maa bahçe harıp bir hanenin 
tamllDl lbrahlm Efendi 

l
5
0 19881 Fener'de Tcvlı:licafer mahallesinde Frenlcoğlu sokağında eski 

S ve yeni 5 numualı maa bahçe bir bonenin tamamı 

Dlmltrl t:r. 10:50 
~ Emirgln'da eski Fınn ve Mektebir~tlye 

ğında esiri 39 ve yeni 118, 30 numaralı 
yeni Altıncı soka· 

maa bahçe bir ha-
nenin ıamamL Halis B. 91

8 ~18 Kasımpqı'dı Yelde&lımenl mahall•slnde Yeniçe,me eadde· 
sinde esltl 8 ve yen1<9 numaralı maa bahçe bir bap hane-
nin tamamı. Sabire, Zehra ve Zine ti Kıymet Hanımlarla 

Hüseyin Mızlöm B. 
SOO '°485 Raml'de Botnak mahallesinde imam sohğında eski 1 ve 

yeni 9, 9-1 numaralı maa bahçe bia hanenin tamamı 
\' Kemal B. 

'tllp Qlıarcıa clnı ve nev'lle mevkU yızllı olup hizalarında gösterilen llatlı 
"'1 ltrt lberınde bulunan emlAkln kat'! kararları ÇPğll eceğl evvelce ilan 
!~ ~, ite de müzayede bedeller! haddi ldyık:ını bulmadığından tallp olan· 
~. Uta tulhlnden itibuen otuz bir gün zarfında Satı~ amlrllğlne müracaat 
~l lüzumu i!An olunur. 

ı~oo metre uıura~~aı tereste 
1.!utün lııhisarı Umum Müdür-
llğünden: 
~~sun fabrikasına teslim edilmek üzre mübayaa edileceği 
• Ciste~ılen (1500) metre murabbaı kerestenin ihale tarilııi olarak 
Ut e~1:1len 23/4/930 tarihli 26/4/930 cumartesi saat 10,30 atem
~iŞtir. 

-.;;_~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~ 

J~~Pirtolu içkiler inhisarı Istanbul 
a~_rnüdlirlüğünden: 

li. ~lingir Oğlu Yakop Efendiden aranılan rakı cezasının tah 
ler0;nın~nda Karagümrükte Dragman sokağında kain 4-0 nu
etıe u hır bap fırın 21/4/930 tarihinden itibaren yirmi gün müd 
li~a lllevkii müzayedeye vazedilmiştir. Pey sürmek ve şeraiti 

ilııu/·e~eyıi anlamak isti.yenlerin Galatada Hüdavendigar ha-
~U"'c tkınci katta Müskirat inhisarı İstanbul Baş müdüriyetine. 

llat eviemeleri il!ln nlnnnr 

MiLLiYET PAZART~.:Sl )! l l\ISAN 19JO 

1 Şehremaneti ilanatı 1 
Kiralık dükkanlar 

Şehrcmanetinden : Beyazıtta 

Vezneciler caddesinde 9-8.ı Mer
canda Harbiye nezareti caddesinde 
.ıo, l locap~ada Tramvay cadde

sinde! ! ,Yavaşça Şahin mahallesinde 
Dökmecilerde l, Beyazıtta Kaşıkçı-
lar caddesinde 2, Fatihte Mani· 
salı Mehmetpaşa mahallcoinde 
Gemiciler caddesinde 12, numa
ralı dlilckılnlar :\ahilbent mahal

le ve caddeninde 39-45, 47-49 
numaralı hane kiraya verilmek 
için açık .küzayedeye konmu~
tıır. Taliplerin şartnameyi gör

mek için her gün m:lzayedeyc 
girmek için ihale giinü olan 17 
l\layıs 930 Cumartesi günü le
vazım mtidtirlüğüne gelmelerL 

* * 
Kadıköy dairesinden: Kalaınış

ta bir ve ya iki sene müddetle 
banyo ettirmek hakkı Haziranın 
on beşine kadar şart111ıncsine 

tevfikan tesisat ikmnl edilmek 
şartile Mayısın on düı dil ı :ü Çar
şamba günll saat 14 cc kapalı 
zarfla ih;ıle edileceğinden ralip

lerin şeraiti anlamak üzre yeymi 
mezkOre kadar daire encüme
nine müracatlarL 

* * * 
Şehremanetinden: Fatih yan

gın yerinde 130 adada 1520, 
1516, 1521, 1517 harita nu· 

maralı arsalar arasında 39, 57 
metre murabbası yüzsüz arsanın 

metre murabbaına 150 kuruş 

kımeı takdir olunarak satılmak 
için alftkadarlan arasında açık 

müzayedeye konmu~tur. Taliple· 
rin şartnameyi görmek için her 
giln müzayedeye girmek için 
ihale günü olan 14 Mayıs 930 

Çarşamba günü levazım müdür
lüğüne gelmeleri 

~zunkö~rü HaJYan Ye 

E'y a panayırı 
Uzunköprü Belediyesineen: 
Uzunköprü Hayvan ve eşya pı· 

nayırı Nlıanın yirmi sekizinci.pazar
tesi gilnii küşat edilip bir hafta . de
vam edeceği ilin olunur, 

Prevıntorlum Müdürlilğünden; 

Prenntoriumun 25 nisandan 25 
mayıs 1930 kadarki ihtiyacın olan 
Ekmek, Tereyağı, Y q sebze, Yoğlirt 
Pirinç unu. Llmon, Taze meyvanın 
pa..zarlıklı ihalesi 114 nisan perşembe 
gtınU saat on beşıe Fındıklı mek:ltibl 
Aliye Muhosibi mes'ulluğu nezdln· 
deki komisyonda yal'ılıcaktır. Talip
lerin yevmi mezkQrda komisyona 
müracaatları. 

lstanbul Mahkemei Asliye birinci 
ticaret dairesinden: 

Çarşuyu kebirde Aynacılarda ru
hafiye ticaretile meşgul iken mahke
mece lllru inlsına karar verilmiş 

oll.ll HASAN HALU, efendi masa· 
sına alacağını kayıt ettirenlerin 26 
nisın 930 cumutesi saat 14te mah· 
keme lflls odasında bızır bulunma
lan illn ol un ur. 

Aranıyor 
Bir fabrika muhasebesi ıçın 

Fransızca bilir bir Daktilograf 
ile genç bir efendi ve aile efra
dına Fransızca dersi verebilecek 
f-laııım va ya Matmazele lüzum 
vardı·-. Taliplerin lstanbul Yen! 
postahane 176 num:ıralı kutu 
adre$ine (H. l:l) ruınuzile tah
riren müracaatları. 

lstanbul linci ticaret mahlceme$inden 

Memıllki şarkiye Fransız banka
sının lstanbul Sirkecide Ankara ha· 
nındı 21 No da Antunn Tlllciyan 
efendi zimmetinde alacağı olan 3690 
lira 89 kuruş 72043,85 Fr. ve 228.12-6 

İngiliz lirası ve 9606,81 liretin t•· 
mini istifası zımnında merhun 10 
balya Kozo ve yedi balya Tiftik ve 
bir sandık Afyon ve ilci balyı ham 
ipek ve on balya kozad&n ibareı 

emtianın satılması hlkkındaki talebin 
ticareti berriye kanununun 776 ıncı 

maddesi mucibince bir gO.na itiruı 

vusa tarihi lllndan itibaren Uv gUn 

:ıarfında mıhkemıye blld:rmesi !Uzu
mu beli hazır lkimetgthıaın nıeçbu· 
lheti ~&sebile illnen rebliJ "lunur. 

Hilaliahmer Karahisar maden suyu 
J Jazımsızlık, mide, karaciğer, kum ve böbrek ha;calıkları l>in ) ~Q"ane 

llasılatı l lilaliahmere aitlır. :\lutalıassıo doktor tara!ındrn mahallinde imla 

m.ığnalarınJa bulunur. Deposu: Sirkeci "1ur hanında. 3 Tel. lstıı. 62. 

tavsıye ed 'ecek maden suyudur. ller giın tazöi gdm~ktedir 
ettirilmektedir. l~czanelerde ve depolar ve btıyıık bakkaliye 

Jandarma imalathanesi Mü
düriyetinden: 

10 ila 20 bin metre Minder 
kılıfhk bez pazarlıkla satın alı
nacaktır. Pazarlık 24 nisan 930 
perşembe günü saat 14 te Gedik 
paşada jandarma İmalathane
sinde yapılacaktır. 

Eınniyet sandığı 
n1üdürlüğünden: 

Sagiran Vecdi ve Ali Efendi 
!erin: 19738 ikraz numaralı de
yn senedi mucibince Emniyet 
Sandığından istikraz eyledikle
ri meblağ mukabilinde Sandık 
namına merhun bulunan Orta
köy mahallesinde Müezzin so
kağında eski 17-17 ve yeni 23-
25 numaralı ve 94 arşın arsa ü
zerine mebni üç kattan ibaret 
üçer oda, birer mutfak, bir ku
yu, arşın bahçe ve müştemelatı 
saireyi havi iki hanenin tamamı 
vadesi hitamında borcun veril
memesinden dolayı satılığa çı
karılarak 780 lira bedel ile müş 
terisi namına kat'i karan çekil
miş iken bukere yüzde on zam 
ile başka bir müşteri çıkarak 
müzayede bedelini 858 liraya 
iblağ eylemiş olması cihetile 
ınezkiir iki hanenin 26/4/930 
tarihine müsadif önümüzdeki 
cumartesi günü tekrar son mü
zayedesinin icrası ve muamele
sinin ikmali mukarrer bulundu
ğundan talip olanların mezkur 
gilnde nihayet saat on beşe ka
dar Sandık idaresinde hazır bu
lunmaları lüzumu ilan olunur. 

Emniyet sandığı 
müdürlügtiııden: 

Cinan H. Alp ve Mehmet 
Cilasin Beylerin 19524 ikraz nu 
maralı deyn senedi mucibince 

Cildin beşercsi fcıln şayani la,·siye mevattan miirekkep ve tabii çiçek 

KREMl'•S'iM.ÖN 
(CR~M!! SIMON) 

cildin bütün lueliglnl. glızellilinl Te taravetini bÜ5nİİ 
n1uh:.ran için bir ll.ıımı gayri rnufarik.lir.Cildi besler. 
tatlHa.ttırtr~_ yumuşatır, bc7_azlatır ve ~adife.gibl na· 
zikleşlirlr. Krem Slmorı. yu10n lagayuraüoı, buru· 
şoklannı \'e kırmıııhkJarını bale 'e gün~in tesJrl 
şedidinden ve ha~ratırl Hnn~lanndan l·ikıye eyler. · 

Pariate SIMON KREMI, PUDRASI 
ve SABUNU. 

DEVLET MATBAASI NEŞRİYATINDAN 

Yeni harflerle doğru 
yazmak için 

Dil Encümeni tarafından neşredilen 

imla Liigati 
NE MÜRACAAT ETMELİDİR 
CiLTLi OLARAK 8EDELI 'i10 KURUŞ 

lstınbul hsriclnden isteyenler illvetcn "ıo de 30 niıbetinde 
ücreti göndermelidirler. 

MÜRACAAT MAHALLİ: 
I DEVLET MATBAASI 

ISTANBUL 

posta 

xxx:~ Satılık Boş Şişe 
İspirto ve ispirtolu içki!er inhisarının 

Beşiktaş Şişe anbarında mevcut muhtelt[ gramlık: 20,281 

adcı ~ ~ve yeni ,i~e 5-5· 1930 Pazartesi günü saat onda ) 

pazarlıkla &atılacaktır, ) 

Taliplerin o gün mezkOr aobara müracaatları ,--

Emniyet Sandığından istikraz Sinek sivrisinek, tahtakurusu, pire, gllve, örllmcek ve 
eyledikleri meblağ mukabilin- blltUn h:teratı kat'iyen helalı: '!• ifna eder. Kolı:uıu hafif ve 
de Sandık namına merhun bu- sıhhi olup lasanlara ve lıayvanlara zaran olmaz. Yerli mahdır. 
lunan Beyoğlunda Feri.köy i.kin Türk sermayesi, Türk akıl ve Irfaoı, Tirit dimağı, Türk ame-
ci kısım mahallesinde KYr soka ıesf ne imal edDmittlr. Avrupa ve Amerika mamulatın• karşı 
ğmda eski 3-3 mükerrer ve yeni müthiş bir rakip olup yarı yarıya daha ucuzdur. Ticaret ve 
41 numaralı ve 238 arşm arsa san'at sahasında kazandığı muvaffa .. iyet hasebile rakiplerini 
üzerine mebni altı kattan ibaret şatırtmıttır. Pompası gayet sağlam ve aynen yarı yarıya 
on yedi oda, \iç sofa, bir salon, ııcuzdıır. Kat'iyen leke yapmaz. 
bir mutfak, bir hamam, 432 ar- Bütün devalri devlet, mlles,.esatı milliye ve bwıuıiye, 
şrn bahçe ve müştemelatc saire- Devlet demir yollan, Evkaf, Seyrisefaln, Hila!alımer, yatı 
yi havi bir hanenin tamamı va- mektepleri, hastaneler, Sevahlii sıhhiye, ecnebl mlle&1eııat, 
dı·;i hitamında borcun verilme büyük oteller, bllyllı: lokantalar hepsi F L 1 D lı. yı istimal 
mesinden dolayı satılığa çıkarı- eylemekte, mllstahzırı bulunan eczacı Hasan Beyi tebrik et-
larak on üç bin lira bedel ile mektedirler. Şişesi 50, teneke ve pompası 75 kuruştur. 
müşterisi namına kat'i karan Deposu: Hasan Ecza deposudur. Toptancılara tenzilat. · 
çekilmiş ıiken bukere yüzde on iııı-•iıiım-•ı-
zam ile başka bir müşteri çıka
rak müzayede bedelini 14300 
liraya iblağ eylemiş olması ci
hetile mezkilr hanenin 26/4/930 
tarihine müsadif önümüzdeki 
cumartesi günü tekrar son mü
zayedesinin icrası ve muamele
sinin ikmali mükarrer bulundu
ğu~dan talip olanların mezkur 
günde nihayet saat on beşe ka
dar Sandık idaresinde hazır bu 
lunmaları lüzumu ilan olunur. 

lstanbul 1 inci ticaret mahkemesinden 
Jozef Kohen efen.iıniry Sltmağı 

taahhütettlği elbise : t •nnı müd
deti muayyenesi zarhnt!J satam•dı
ğından Hass ve Salti etendtlerin 
vukubulan talebi mahkemece bilka
bul mezkur askılann 26·4-980 tari
hine mi111dlf cumartesi gllnU saat 
11 de müzayede suretile satılmasını 
mahkemece kuar verilmiş olduğun
dan talip o!anlann mezkör günde 
sındalbedistenlnde buır bulunmaları 
lüzumu ilıin olunur . 

MA.RI BEL .,e ŞARL BO~R 
heyetinin vcrda temsillert 

Bu glln saat 16 te 

Darülfünun emanetinden: 
Nisanın 24 üncü perşembe günü saat (4,5) dört buçukta 

coğrafya enstitüsü konferans salonunda profesör Huntington 
tarafından (Beşeri coğrafya ooktai nazarından göçebe milletle
rin fütuhatı)adh bir konferans verilecektir. Herkes gelebilir. 

·····===······· GÜLHANE KLİNİK DERSLERİ 
Dahlllye Kllnlll muattlmt ABDÜLKADİR 

LÜTFl BEYİN 
Yeni harflerle lntltnr eden bu eseri 

Sillürrie, Astnıa, Perikarditler, deveran 
natemamiyeti, fakrüddemler, yeı-kan ve 
tcdaviJeri hakkında en yeni malumatı 
çok gUzal va mUtanevvl Riye Radyografi· 
lerini havidir. ikbal kUtuphanealnde bulu-

nur. Flah 3 clldllal 3,ı-• liradır. 

................... 19 .. 

--
Merkez _o\cent1'it; Galatı köpn.i 

bcasında, Beyoğfo 2W2 Sube 
aentesı: l\h'ımu Jlye ilan. 'lıındı 
lstonbul 740 

Mu~anJa ~ustası 
CumJ, Pazar, Slaı, Çır

şamba glinleri id!re nh•ımın
dan 9 da kalkar. 

lzıir-Merıiı sür'at postaıı 
(Mahmııtşcvkctpaşa) Yapuru 

22 Nisan Salı I 2 de Galata 

rıhomındarı hareketle Çarşam

ha ~abahı lztnlre gidecek ve 

ak~ama lzmirden hareketle An· 

talya, Alıliyc, Mersine gidecek 
e döntişte Taşucıı, Anamor, 

Alaiye, Antalya, Kuşadası lz

mlre uğrayarak gelecektir. 

lyulık sir' al ,aslısı 
(Mersin) vapuru 22 Nisan 

Sah r 7 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 

Küçüklruyıı, Edremit Burha- J 
niye, Ayvahğa gidecek ve 

dönüşte mezk:ilr iskelelerle bir- t . 
ilkte Altunoluğa uğrayarak 
gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır yük alınmaz. 

NAI:\-1 VAPURLARI 

lzmir Postası 
Sert, llllı:s ve muntazam 

ADNAN vapuru 
ı ""fsanın 

21 inci pazartesi 
günü 16 da Galata nhnınından harı· 
ketle ( bmlre ) v• C ·rşımba gllnil 
lzmlrden lstanbulı hu<ket eder. 

Galata gümrük korşısında Site 
Frınsez hanında 12numarada Omu
mi acantalığına mür&caaL Telefon 
Beyoğlu: 1041 -Yelkenci vapurları 

ICaradoniz Lüks ve silr'at poswı 

Saı11sun 
vapuru 

23
, 'ar~aı11 ba 

Nısao Y 'ı 
günü akşamı 6dı Sirkeci nhnmından 
hareketle doğru [Zongo!dak, lno
bolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmone ve Rlz: 1 ye 
gidecektir. 

Tafsfüt için Sirkecide Yelk:encl 
hanında kA.in acentesine müra· 

caat Tel lstanbul 1515 

Devredllecek ihtira beratı 
Makine ı ığlın imalinde isllhıt 

hakkındaki ihtira için Sınat Umum 
MUdl!rlUğilnden i tlhsal edilmiş olan 
15 Mayı:; 928 tarih YC 718 RUIJtC

rO)U ihtira beratı hakkı bu kere 
ıbere leraıı; ve icara verileceğlndeo 
sann almak ve va isticar etmek· 
arzusund• buiunao zevann lstanbul 
yeol postahane arkasında Türkiye 
Hanında 18·22 numerolarda HANRI 
VALTER lSTOK efendiye müra~4at 
eylemeleri iltn olunur. 

Ingiliz mam:ıl.ıtı 

"NASlONAL,, MOTIRI 
Mazot ve mangal kömürü ile 
müteharrik gayet sade, iktisadi 
ve fian her türlü rekabetten 
aridir. Tediyetta tesbUAt Her 
zarnan teslime amadedir. Tafsil!t 
için Galaıada Per~embe pazarında 
Arslan Hanında l-5 numaralarda 

IZAKINO ARDITI 
müessesesine müracaat olunmas, 

Fransız Tiyatrosunda 
Ticaret i'leri uuıum ıno~orınınn~en: 
Türkiyede hayat sigorta ıi§lerile çahıimak üzre kanuni hü- Bir adet kamyonet 

kümler dairesinde tesçil edilerek bugün f~liy.et halinde b~lu- Türkiye Sanayi ve Maadin Banka gerek talebelere mıhtus ve gerek 
halka mahsus ıenzilltlı ll1tla bir mı· 
tine verllecelctlr. Bu matinede 

LE BARBIER DE SEViLLE 
piyesi temsil edilecektir. 

Bu matine için flatlar; 
Koltuklar: 200 ve 150 kuruş. balkon 
11!5 ve galeri ~O kuruştur. 

: kşam veda müsameresi olarak 
.. at 21,ııo ıe S 1 E G F R 1 ~; D 

nan "Boz kurt" Türkiye Umum Sig?rta .~k~ bu kerre mura- sının Bakırköy Bez Fabrikasında bL 
caatla Türkiye Ziraat Bankası Anonım Şırketının gerek Umumi lunan bir adet yolcu ve yük nakliye 
müdürlüğünü ve gerekse mevcu~ ve il~rde ~çrlacak şube ve san sine elverişli bir buçuk tonluk Kam
dıklarrnı Şirket namına hayat ırı.gorta ışlerıle meşgul olmak ve yonet pazarlık suretile satılacaktır. 
bu işlerden doğacak davalarda biltün mahkemelerede müddei, 1;'alipl~rin her ~ün m~zkfır kamyo
müddeialeyh ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzre neti fabrıkada g6,rmelerı ve ı Mayıs 

d•ıı.; l bild" • · K f Si. Şi k • 930 Perşembe gun!i saat 10,30 da 
A:centa _tayin e!.l 16 .n . ırmıştır., ey ıy~t gorta • r ~tlerı- % 7 l/Z teminatı muvakkatelerile 
nın teftış ve murakebeııı hakkmdakı 25 Hazıran 927 tarihli kanu Bakırköy Bez fabrikasmda bulunma 
n11n hi;'<:iimlP.rin.e mııv:;1frk P-Öriilmiit:: nlm~klaı ~lan n1114"lınr 1 ..... 


