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Büyük Gün 

Şuphe yok ki, büyük tarihi 
Un!erimizden biri de 23 nisan
. 23 nisan yalnız Türkiye B. 
· Meclisinin toplandığı, milli 
tirk devletinin kurulduğu ilk 
".il değildir. Yeni rejimin ve 
ilırıhuriyet idaresinin esaslan 
ayni günde tesbit edilmiştir. 

Bugün dahili ve harici bir 
niyet havası içinde yaşıyo

.. Bu neticeyi yeni rejimin fe
llerine medyunuz. Önümüz
Çok müşkül seneler, pek yo

cu mücadeleler vardır. Bun
a karşı koymak için muhtaç 
Uğumuz kuvvet ve mukave-

. tti, milli mücadelenin dersle
den, tecrübelerinden toplaya 
ğız, 

lier Türk vatandaşı 36 se
Csinin 2 3 nisanını daima yük-
k bir heyecan ve sevgi ile ha

. r!aznalıdır. Türkiye B.M. Mec 
linin açıldığı günkü umumi 

,.. iyet, henüz unutulmadı. O 
~illerde yaşayan telakkilere, 

ila.Icti ruhi yeye göre radikal bir 

1 
bir almak, bilhassa açık ve 

~d\.kal beyanatta bulunmak 
, birsizlik olurdu. Büyük Ga-
; bu vaziyeti en yüksek bir di

~ et ve kudretle idare etti. 

• 

Büyük Millet Meclisinin Ankarada Gazi Hz. 
1Brafından açıldığı ilk günde .. 

Yeni Türkiyenin 
kuruluş günü 

23 Nisan genç ve müstakil 
Cüınhuriyet Türkiyesirıin 

ilk kuruluş günüdür .. 
er ~si de?asını burada ~a. gös- Bugün 23 Nisan ... Bu tarihin bizim için ne kadar büyük 
ti d.ı. İçtıma ed~n Mecl~sın v~ bir kıymeti olduğunu söylemeğe lüzum var mı? ... On sene. ev-

• • 
·ı 

Oktruva 
1 

1 

· 1-Ii.ikı'ınıet tanıanıen 
kaldırnıak: istiyor .. . . ----- -

Muhiddin Bey bugün 
Ankaraya gidiyor 

Oktruva tarifesini tadil ile 
meşgul olan cemiyeti belediye 
bütçe encümeni bu baptaki me
saisini ikmal etmiştir. Tadilat
tan evvel bir milyon altı yüz 
bin lira varidat temin eden bu 

t~n memleketın haletı ruhı- veline nazarlarımızı çevirelim .... Sunu göreceğiz: 23 Nısan 
~ı, İstanbulda bulunan sultan a2o de İstanbul ecnebi işgali altmd~dır. Memleketl'n daha nice Şelıırmını J.ıulıı dırı Bey 

~~b~~i~.eyi il.~mal ~dere~, ~nda.n ;erlerinde düşman var. U_mumi harpte11; ı:ıağlQp v.e per.işan .. çı- resim tadilattan sonra bir mil-
e'" utun m. ı;stakı ı.. . yenı ·-. bı.r kan Osmanlı imparatorlugunun bakıyesını de taksı.m ... edıp .. Turk 
••et t kil t d - ld d }On dört yüz bin liraya tenez-

n . ~ş ıne musaı .. egı ı. , milletine hayat ve kuvvet imkanı bırakmamakta bu.tun .. uşı;ı~n 
un ıçın bazı zevahırı koru-ı· !ar müttefik. Öyle bir hal ki vatanını seven hiç bır Turk ıçın zül etmi§tir. Bu iki yüz bın li

rak a 1 h d f 't - 1 ' İ 1 d 23 ralık fark sanayii milliyenin in• 
61 e e e gı mege ça ış geniş bir nefes almak mümkün değil. ste o kara gün er e, 

ak lazımd • M'll kişafı için sanayi mevadına ait 1
• Nisan 920 de Büyük Gazi Ankarada Türkiye Büyük ı et 

· 'kl"l eşyadan oktruva rüsumunun Meclisini açıyor. Milletin vekillerini topluyor ve Türk ıstı a ı 
mühim mıktarda inuın ıiş olkurtanlıncaya kadar azimle, şiddetle mücadele edilmesine karar 

2 inci sahifede : ~ 
ı- uNeron,, tarihi tefrlkam:z ,. 
2- Harici ve son haberler r 

3 Uncll sahifede ' 
1- Mekteplerde dlfterf aşısı ~ 

tatbikine başlanıyor ~ 
2- fdml'n bayramı hazırlıfı lıı 

3-Katll Rlzıı 15 seneye mahkllm ) 

4 llncil sahifede : 
1- felek, 2-Hlk&ye, 3-Roman 
4- Tiyatro hayati 

5 inci sahifede 

1- Çocuk ahlfesl 
6 ıncı sahifede 

1- -ŞChır-habCfıtri, Ekonomi 

•• •• r • 
Mal"'I ve, 

mütekaitler 
---··· 

Maaşlara zam yapıl 
ınası takarrür etti. 

• 
ANKAR, 22 (Telefonla) 

Mecliste tekaüt kanununu tet 
kik eden muhtelit encümen 
Başvekil Paşa Hz. nin iştiraki
le bugün ehemmiyetli bir içti
ma yapmıştır. Bu içtimada ma 
lfıl zabitanın ve eski mütekai
din ve eytam ve eramilin vazi
yeti görü ülmüş, Cumhuriyet 
hükumetinin şerefile mütena
sip bir karar ittihaz edilmiştir. 

Bu karara göre önümüzde
ki 1 Hazirandan itibaren malfil 
zabitana maaşı aslileri ve tah· 
sisatı fevkaladeleri yekununun 
yüzde yirmi beşi ve biHlmum 
mütekaidin eytam ve eramilin 
de maaşı aslilerinin ·Ve> tahsi
satı fevkaladeleri yekununun 
bu sene haziranında yüzde be
si ve 9 31 haziranında yüzde 
beş nisbetinde bir miktar zar,1 
icrası karar altına alınmıştır. 

Basvekil hundan sonra da 
büt<;enin vaziyeti müsait olduk 
ca, malülleri ve mütekaitleri 
refaha kavusturmak i~in hükı1 
metin kendilerini clüstinecegini 
ve maaşlarına zam yapılaiağını 
vadetmistir. 

İsmet Pa :ı. Hz. Bu müna
sebetle bu sene memleket malı 
sulatının mebzul olduğunu 
söylemiş ve fakat bu refah se
nelerinin geçmiş sıkmtılr sene
lerin açtığı rahneleri telafi ede 
cegini beyan etmi tir. 

Istanbulda ·nt0 har 
salgını baş gös erdi 

Bir günde üç 
intihar! 

Zengin bir ailenin 
ellm akı beti 

Üç intihar teşebbüsü· 
nün sebepleri nedir? 

Hayatına kıymafa teşebbns eden 
\.flhri 1:1. (oturan gt11ç kızdır) 

Dün şehrimizde üç intihar 1 dilmiştir. Müntehirin hayatı 
vak'ası olmuştur. Bunlardan\ tehlikededir 
birincisi çok feci hayat şera- · 
iti altında vukua gelmek itiba-ı İkinci intihar hadisesine 
rile cidden yürekler acısı .?ir geline:: Boho~ ~~· i~min.de bir 
hadise teşkil etrnektedi'.. ~un- 1 Mu~ev·ı· ken~ısını old~rme~~ 
tehir 19 yaşlarında Mıhn H. teşe ,'-ıus etmış, fakat bır talı 
isminde bir genç kızdır. neticesinde ölümden kurtula 

Evrenos zade ailesinden Nu rak sadece ağır surette yara-
. B . k . . lanmıştır. man Tayyıp eyın enmesı 

olan bu hassas kucağızın in- . Bohor Ef. komisyonculukla 
tihanna sebep geçim müşkü- me guldüı:. Beyoğlunda Tünel • 
lfıtının sinirleri üzerinde yap- basında Seferoğlu apartımam
tığı fırtıııalı tesire atfedilehi- nda oturr~ ktadır. Son zaman-
lir. !arda i leri fenalaşmış ve piya-

M 'h · H d · T saya hayli borçlanmıştır. 
ı rı anımın pe en ay-

yip Bey gayri mübadildir. Se-
1 

Zaten asabi . bir adam.c;ılan_ 
lanik havalisinde 100 bin altın Bohor Ef. yı, son vazıyetı 
lira knnnetinde mal terketmiş- büsbütih elim. bir hale sokrr ş 
tir. ~ - .ı'et, bu görmüş geçir- tu~. Nihayet .. Evı:e~ki akşa"TI 
miş ailenin tepesinde baykuş e~;ne. pek .mu~eessır ola~k 
gibi ötmektedir. do!''llilş. sakın hır halde oda 

1 M'h · H b 1 na çıkarak kapısını kapamış ve ste, ı n aıınnı a ıası-, b lb' · U · -b. ·-rı .. d' 1 • • ta ancasını ka mm 7enne nm :r tu u uze emıyen ış- k • · 
1 ı 'd' k' b" "k b' t .. dayayara ateşlemıstır. Apart-
ı enkır ~· uyu lk~r keessure man halkı birdenbire patİıyan 

Ankar da kurulacak olan yeni 
ıct, nasıl bir siyaset takip ~decek~ 
Gazinin fikrine göre yeni devle 
siyasi meslegi "milli siyasetu ten 
ka bir ş~y olamazdı. Dünyanın o 
ku umumi şeraiti karşısında, a

:..__...1"1ar-n dimağlarda ve karakterlerde 

veriliyor. Yeni Türk devletinin, hürriyet ve istiklaline sahip o- masıııdan ileı:i geli.yor. Fakat 
lan bu genç devletin temeli işte o gün atılmış oldu. Onun için hükumetçe oktruva resminin ta 
23 N~san 920 tarihi bizden sonra gelecek bütün Türk nesilleri mamile kaldırılması hakkında 

bir tasavvur mevcut olduğun-
icin daima anılacaktır. dan Emanet mühim bir kısım 

sev etmış ve evve ı a şam ec b · .. · ı~ · · 
d d 'k tti" · r 1 .. ta anca sesı uzerıne te aş ıçın-

~anekenh te an e 'hgı ızo u de Bohor Ef. nln odasına koş-

n: 
Crküz ettirdiği hakikatlar önünde 

~~Here saplanmak doğru olmazdı. 
r~hin, ilmin, mantığın ifadesi de 
•di. Her halde devletin tamamen 
i bir siyaset takip etmesi ve bu 

~Setin dahili teşkilatımıza tama
l· nıutabık olması, Gazi için bu iş
uır azimet noktası halinde idi. O
~. nıil11 "iyasetten kastettiği mana 
•di: milli hududumuz dahilinde 
§eyden evvel kendi kuvvetimize 

~teniden mevcudiyetimizi muha
ederek millet ve memleketin ha

IU saadet ve ıımranına çalışmak, 

1 •ıneller peşinde milleti işgal ve 
!tir etmemek .... Medeni cihandan, 

1dcnı ve insani muamele ve muka-
c beklemek ..... 

Af~stafa Kemal Paşanın hükumet 
ı,;~ııı hakkında ilk Meclise verdik
"l 1 İlk takrirde şu umdeler tebarüz 
~Ordu: 
1 • Bir hükumet teşkili zaruridir. 

2
.- Muvakkat kaydile bir hükumet 
~ tanımak veya bir padişah kay
'lirnı ihdas etmek tecviz olunamaz. 

l - İdarei milliye Mecliste müte
ıfı· ır. Vatanın mukadderatına yal-
o hakimdir. 

~ • Türkiye B. M. Meclisi, teşrii 
'crai selihiyctleri camidir. 

• ~~ esaslar tahlil edildiği zaman 
~ijlur ki. kurulan devletin ismi ve 
e 1 ne olursa olsun, hakimiyeti mil
t •&asına müstenit bir halk hükil
ınden yani Cümhuriyetten başka 
l•y değildi. 

'l'afihi 23 nisan ile bug
0

ünkü 23 
,. l1 arasında on senelik bir zaman 
~ llu kısa zaman, bir milletin ha
ık'1a ancak bir labza ifade eder. 
la ta~ihi noktasından bu on sene

}.>._ rıhın ehemmiyet ve azametine 
n Yoktur. 

~~r~ milleti, padişahlann ve fena 
tı; ~rın siyasetleri yüzünden kay
~ Şerefini, istiklalini, hakimiye-

dct· ayat hakkını, elhasil bütün 
1'J , 

1 
Ve manevi mevcudiyetini bu 

ı~~neJik mücadele içinde kazandı. 
ita," halin rztıraplarile, müşki!Uiti
la, l•laşan her vatandaş, mazinin 
b•nı, zorluklarını ve nihayet bil-

1 a Unlara mukavemet için göster
lf •ını ve cesareti hatırlamalıdır. 

'le b~r halde 23 nisan günü, bizi bö· 
ır nıürakabeye götürmeli ve şu
bır kıyas ve hesap neticesinde 
ın mücadelesine çelikten bir 

"c enerji ile girmek imkanını 
'•laınalıdır, MAHMUT 

O zamandanberi, on_sene geçti. Bu ~eçen. senelerin bir çok varidatını kaybedecektir. Hüku 
mihneti, meşakkati vardır. Memleket çetın mucadeleler?en so~- met bu resmin bekasını muvafık 
ra istiklaline kavuştu. Dünya mill~tle~i a_~a~?n~a ş.e'.:ef1i mevkı- bulmadığından lağvetmek, bu
ini daima muhafaza eden Türk mılletı buyuk ınkılaplar yaptı. na mukabil gümrük resmine 
O kadar ki! hakikaten şu son geçirdiğimiz ~~ -~enenin ~~rihi.ni zam yapmak tasavvunındadır. 
yazarken bızden son:a gelecekler bu ka~a_r ~ı;y_uk v~kayıı11; _~ıs- 1 dare encümeni şimdiye kadar 
peten bu kadar az bır zaman zarfında bırıbırını takıp ettıgme yaptığı tetkikatta elde ettiği 
şaşacaklardır. Türk milleti bu büyük inkı'labı Büyük Gazinin neticeyi şehremini Muhiddin 
dehasına borçludur. B. e bildirmiş ve bu hususta bir 

Çocukların günü .. 
Fatihte saat 11 de ço· 

cuklar tarafından 
merasim yapılacaktır 

Vali muavini" devairi 
işgal eden çocukları 

pasta ile izaz ede-
ceğiz,, diyor. ı 

Bugün çocuk haftasının bi 1 on birde Fatihten hareket eden 
rinci günü. Sabah erkenden çocuklar tarafından icra edile
çocuklar resmi devairi, mües- cektir. Bu çocuklar kendile
sesatı, Türk Ocağını, Hilaliah ri için hazırlanan otuz otomo
meri, muhtelif hastaneleri, ga bile binecekler ve Beyazıt dai
zeteleri işgal edecekler ve ida- resine, ?tnanete, Vilayete, Fır 
reyi ellerine alacaklardır. kaya Türk Ocağına Himayei 

Çocukların bir hafta devam Etfale uğrıyarak köprüye gele 
edecek olan saltanat müddeti ceklerdir. Çocuk otomobilleri
zarfında tatbik edilmek üzre nin köprüden· geçişi esnasında 
vasi bir program hazırlanmış- vapurlar düdük çalmak suretile 
tır. Bu program içinde çok çocukları selamliyacaktır. 

de rapor vermiştir. Muhiddin 
B. bugün Ankaraya gidecek ve 
oktruva hakkında hükumetle 
temas edecektir. 

Kasa hırsızla 
rı yakalandı. 

, ıınroma Mehmtt 

-;c=
< 

Bir torpil 

Boğazdan yedi mil 
uzakta göründü 

Dün, Karadenizden gelen 
bir yelkenli, Boğazın on beş 
mil açığındaki fener dubasının 
8 mil uzağında serseri bir tor
pilin yüzmekte olduğunu !im-an 
idaresine haber vermiştir. Key
fiyet derhal yolda bulunan ge
milere telsizle bildirilmiş ayni 
zamanda liman dairesi bir ge
mile, memurlarından bir kaçını 
torpilin imhasına memur etmiş 
tir. Alakadar bir zat, boğaz ha
ricinde dolaşan torpilin, suların 
cereyanına kapılarak boğa:ı;dan 
içeri girmesi muhtemeldir. Li
man idaresi bu torpili imha için 
icap eden tertibat ve tedabiri 

mıştır. Demiştir . 

lzmlrde zelzele 
İzmirde evvelki akşam saat 

viıw; ?iri 19 geçe beş saniye de 

1 
v<1m eden şiddetli Gir zelzele ol
du, bazı duvarlar yıkıldı. Zelze
lenin mülhakattaki tesiri hak
kında henüz malumat alınma-
mıştır. 

mütenevvi eğlenceler, balolar, Çocuklar Şişhane karakolu 
müsamereler, temsiller, a'itk tarikile Taksime gidecekler ve 
hava eğlenceleri, spor bay- bir çelenk koyacaklardır. 
ramlan vardır. Hazırlanan 
programa ve mevcut faaliyete Alaylar 

A'pas lbdurahman 

İZMİR, 22 A.A. - Dün gece 
saat 21,20 de iki zelzele hissedil 
miştir. Biri hafif diğeri şiddet
li olmuş, cenuptan şimale doğ-

1 
ru gelmiştir. Halk epey korku 
gecirmiştir. Hasarat yoktur. 

göre bu seneki çocuk haftası
nın, geçen seneye nazaran çok 
daha zevkli olacağı muhak
kaktır. 

Bugiln şehrin muhtelif sem 
tlerinde çocuk alayları tertip 
olunacak, ve tezahürat, yapı
larak caddelerden geçilecektir. 

Merasim 

Şehrin muhtelif semtlerin
den hareket edecek dört çocuk 
alayından birincisi Beyazıttan 
Fatı'he, ikincisi Eminönünden 
Beıyazıta, üçüncilsil Harbiyed
en Tünele, dördüncUsü Ortak
öyden Karaköye gidecektir. 

Kadıköyünde İttihadı spor 
sahasında Kadıköy - Bostancı 

Geçen' gün Balıkpazannda 
bir sarraf dükkanındaki demir 
kasanın kırılarak içindeki pa
ralarla mücevheratın açılnıdı
ğını yazmıştık. Zabıta kasayı 
kıran me.ııhur Fantoma Meh
met ile arkadaşı Aspas ve 
Abdurrahmanı yakalamıştır. 

Türk Ocağının merkez 
binası 

ANKARA, 22 (Telefon) -
Yarın Türk Ocağı yeni merkez 
binasının küşat merasimi yapı
lacaktır. 

__ ._ ______ __._,.,;lJ· ct..ınc.ıı:.w•u....ı..~..aı:w..==~-!lmnıe~rasim sa bati Altıncı · fcde 
Tafsilat ~abıta sütunumuz

arlır. 

Bu münasebetle Hamdullah 
Suphi B. uzun bir nutuk söyli
yecektir 

ıcere ayatına nı ayet ver- f k 1: 
· k · · · M'h · H muşlar a at .apının arkadan 

me .. 1
1
stemk ışktır. 

1 
1 n adnım sürgülü olmasından dolayı içer 

yetışı ere urtarı mış ve er- 1 

hal Haseki hastanesine nakle- 1 (Mabadı 4üncü sahifede) 

Gazi Hz. evvelki gU11 Ankara Milli S•na11i ~trgislnl 
ziyaret bııyıırdular ı•e bllha.~sa takdirlerin/ izhar l't/i
ler. Yukardakl resimlerden birisi Gazi Hz.nln sergide 
esua 6/ıslarını, dlt'Jerl serqlden ('ıkışlarını giJsll'rlgor .. 

• 

u 

e 
.. 



2 1\llLUYE:T (' \R'>\\lll,\ 2J • iS.\N • 1930 -·""Milligel,, in tarih tefrlka.fiı: 9 HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 
• o Bahri muahedenin Londrada ımzası .. 

. ! 
il 

Bir cihaııın cançelıişmesi .• ! 
Muahede l)eş kısma ayrılını~tır. \ 'irmi altı madde

den ibarettir .. Fransa ve ltalyanın vaziyeti .. 

- lngllterede Şarkta Amerika da 

1ıNakleden: KAMRAN ŞERiF 
Muahede 

Netice ne suretle 
elde edildi'? 

Dostluk .. 
Afgan . ve Irak 
kralları arasında 

Bir facia 
Hapishanede 336 

kişi yandıt 

LONDRA, 21 (A.A.) PARİS, 21 (A. A.) - Na- COLOMBUS, (Ohyo) 22 
Yarın imza edilecek olan bahri dir Şah ile kıra! Faysal'ın Af- (A.A.) - Bir yangın netice
muahede 5 kısma ayrılmış 26 ganistan ve 1rak arasındaki sinde ekserisi mahpuslardan 
maddeden ibarettir. Beşinci dostluk rabıtalarını kuvvetlen ibaret olmak üzre içerisinde 
maddeye kadar olan birinci kı- "dirmek maksadile samimi mek 300 kişi telef olmuş olan Ohyo 
sım safıharp gemilerine ve tuplar teati ettikleri Kabilden devlet hapishanesinde birtakım 
tayya;'! sefinelerine ait ahka- gelen bir telgrafta bildiriliyor. karışıklıklar ve tüyler ürper-t 

\ mı havidir. Bu maddeler Wa- tici hadiseler olmuştur. Mah-

~~ng;~~~r~ah:ft~\ı: ~~ L~~g~~e;,e ; 1R'(;.~:.) puslar, bulundukları odaların 
nı. bl'lhassa bı'nn' cı· maddesı·- . k . . . kapılarına çılgıncasına vuruyor 

Sovyetler, tıcaret omısenrun k • k d 
nın. metnı·nı· tadil etmektedir. ı 1 lar ve avazları çı tıgı a ar beyanatına nazaran Rus.":r ~- . 
Muahedeyi imza edecek olan giltereye 20 milyon İngılız ~- haykırıyorlardı. Yanvnm cı-a 
devletler Washington muahe ralık mal sipariş etmişlerdır. nal mahiyette olduğu zanne
.desinde zikredilen ve eski ge Bundan başka bir takım ma- diliyor. Çünkü, bir çok nok-

~ milerin yerine konacak yeni denler siparişi için uzun vade tadan birden başlamıştır. İhti-r ' 

' ; J gemilere ait i11şaattan ve bu li kredi de temin etmişlerdir. y~t tedbir olmak üzre vak'a 
• --- gibi gemiler yaptırmak hak- mahalline süngü, mitrayöz, 
• t kından, 1931 senesinden 1936 rin ticaret gemilerine karşı .n~ gözyaşı döktürücü bombalarla 1 'n -Fani insanların mukadderatını elinde tutacaksın! d kl j senesine kadar vazgeçmekte- suretle hareket e ece ennı mücehhez 1500 asker gönderil 

1 iÇok geçmedi, Senek şakirdi lirsin? .. Böyle bir haşmetin fid dirler. Fransa ile İtalya bu gösteren ahkamı havi bulun- miştir. 
• •

1 
erinde yapabileceği tesirin yei necatı onu hiçbir suretle hükümden istisna edilmişler maktadır. 

~recesini öküp onun i~erid~ ;11~ üzerinden atmamaktır. İşte bu dir. Bu iki hükumet '927 den 5 inci kısımda bu muahede- Mahpusların yanıgının inti 
. ·atta biı ... ıam olabılecegını itibarla sen ilahlarla hempaye- 1929 senesine kadar inşa et- nin 1936 senesi Kanunuevve- şarını teshil ettiklerine dair ba-
~:stirdi. ı ,, çetindi. sin! meğe hak kazanmış oldukları linin 31 inci gününe kadar zı alametler vardır. Tulumba-

k 1 k l A l 1 d Yeni gemileri yaptırmağa rııe mer'i olacağı, yalnız 4 üncü !arın borv,l'lrı kesilmiş ve 4 it-ıtEserlerine ha ı aca o ursa, zat ı ar a onu göklere çı- . 
ı nek bize kadim dünya üzerin karıyorlardı: zun kılınmıştır. Amerika, İn- kısma ait. mer'~yet mü~detinın faiye efradına ateş edilmiştir. 

'lt J '"t k b' tahdit edılmemıs oldugu be- • . ı ' bı yükselen en ulvi ruhlardanbi _ Herşey senindir! Herşey gı ere, ve aponya mu e a •- . .' Gece yarısına dooru polıslerle 
ı 1 A k len üç, beş ve bir safıharp ge- yan edilmektedır. Bu muahe- . " . • 

Biolarak görünür. nca onun senı"nl ... Sarayın kapılarından fl l\~5 askerler bır kar bın mahku-misinl bu sınıf sefaine ait kad deyi akteden tara ar ' . se ı .. . . .,_ . 
•' , vı nihayet bir insan olduğu u- baktığın zaman gözün alabildi- d hh' nesı"nde bı·r ı'çtı'ma yapabıle- , mun huvıyetlennı tayın ve tes ' ı l d rolar an ç*armayı taa ıit et 

yıtu mama ı ır. ğine gördi.i;:.in bütün o catılar mişlerdir. ceklerdir. Fransa ile İtalyaya bite muvaffak olmuştur. Ha-
fCŞayet Senek bu ağır vazifeyi , mabetler: .. ~araylar, tepeler,' Altıncıdan 13 üncüye kadar gelince, ilerde yapılacak bir i- pishane 1500 kişi istiap etrrıek 

bul etmemiş olsaydı, Roma \ hasıl.ı g~zun ne görebilirse olan maddeleri ihtiva eden ti!afta İngiltere, Amerika ve üzre o/apılmıştu-. Fakat sabah 
yı kazanacaktı?.· Her halde ka hepsı senın malındır! Bütün ikinci kısım tahtelbahirlerin Japonya hükumetlerinin bu leyin yapılan yoklamada hapis 
yer vermeden evvel nefsile hay- mazisi ile Roma, vilayetleri, azami istiap hacmilerini tayin muahedenin ü~~ncü .. kısmını hanede 4.300 kişi mevcut oldu 
Bımücadele ettiği muhakkak hazineleri, hudutlarda mızrak- etmektedir. Bu had 2 bin ton 0 • teşkil etmek uzre muşterek~n ğu anlaşılmıştır. 
dedolunabilir. lı kirpi dikenleri gibi dikilen or larak tesbit edilmiştir. Tah- kabul ettikleri maddelere mu-
mSenek şakirdi üzerinde nüfu- dul'.1-n _bile bütün imperatorluk telbahirlerin top çapları 130 mi masil ahkam vaz ve tayin edi- Nüfusça vukubulan zayiat 
le sahip olabilmek için, herkes i ~~?ındır! Sokaklarda gördü- limetreyi geçmiyecektir. Bu lecektir. ile maddi zayiat arasında bir 
R1.:>i, ona karşı yaltaklanmağa ~un ~u kalabalık, meydanlar- noktada Fransa lehinde bazı is Bir çok g-azeteler, ancak nisbet yoktur. Maddi zayiatın 
blaışladı a, ıber rıhtmıında kaynaşan tisnalar derpiş edilmiştir. Üç teknisyenlerin gösterdikleri miktarı resmen 11.000 dolar 

u . ." . . .. , . dünyanın binbir milletinden te- ·ı b 'k' · k t maharet say-inde bir netice 
oJıAdılık mı dıyeceksınız __ r Hıç rekküp eden bu insan ku""tlelen· zeyı u ı ıncı ısını amam- ~D tahmin edilmektedir İlk resmi 

k F k b d h lamaktadır. elde edebilmiş olduğunu kay-
feıphe yo .. ! , a at u mu a ~- senin, hep senindir!. . Onların detmektedı·r. teblig" ölenlerin miktarını 27.6 D h da fazı 14 üncüden 21 inciye )<:adar 
bh • amıtıus un~~ un . ' : malı, canı, vücudü senindir! olan maddeleri ihtiva eden 3 M. Briand olarak hildirmiştir. Fakat, ha-
sir:k~r 0~~'.1-k degılse bıle fazı- Dudakları henüz buseyeaçılma üncü kısım İngiltereye Ame- LONDRA, 21 (A.A.) pishane hastanesinde yapılan 

tkar gorunmek arzusu uyan- mış genç kızlar, ıtır kokan · d 
rmak maksad~a ~atuf oldıık Şark kadınları, nüvazisleri ile rika ve Japonyaya ait ahkam- M. Briand ile M. Dumesnil sa- yoklama ve tadat neticesın e 
n sonra hayırkar bır fezahat (B" • . dan bahsetmektedir. at 18,55 t: ~"ondraya gelmişler j bu miktarın 336 olduğu anla~! 

kı dolunamaz mı?. . . "!"!!!!"----~-==~~~ı~tm.....;e.;d.;;ı >;.....__ .. 4.;..:u:.:.· n:.:c;;ü;..k;;;';;:s;.;ım.;;..t;;a;,;,h;;;tili!e•lb;;;a;.;h;.;ir;;;l!!ı'!e- !;di;;" r!!·..,....,.....,--!!!!"'-... -.~"!':":::":~m~ı~ş-:tı:o;r:-. ~"!""..., ...... .,..,..-~-""! 
~~Herkes Domitius'e: VICKERS LIMJTET MATLUBAT 
heı- Kayser olacaksın! 
yaıDiyordu. Agripin: 

1929 
lngiliz Linm 

ma_ Kayser olacaksın! diyor-
Kuvvı tli vaziyeti maliyesi 

nu J 'k • K bô 1· ennanı us.~ ~o~u, a- 1 . 31 Kanunuevvel 29 tarihinde hi· 
~ulanın yeğenısın · Bıdayette tam bulmuş olan senenin pilançosu 

F ukadderat seni tahttan uzak- v~ muamelatı umumiye raporu 
ler ştırır gibi olmuştu. 1,270,999 İngiliz lirasından ibaret 
re ! Fakat şimdi tacü tahta doğru gayri safi bir kar göstermektedir. v:t diyorsun ... Artık hiç bir z:ıa 192~ _sen.esinde bu _temett_il 1,249,214 
y hızının önüne duramaz! Şım lngıliz lırasından ıbarettı. 172,500 

k3r getirmemiş ve yahut zarar irae 
etmiş olan Şirketlerdeki Vıckers in 
hissesi hisse senetlerinden tenzil e
dilmek suretile mahsup edilmiştir.Bu 
suretle yukarıdaki k.!ir bütün zarar
ların tenzilinden sonra kalmış olan 
safi temettüdür. 

ve t ·1· l" da "b ye kadar nail olduğun şanü şe ngı ız ırasın n ı aret olan bazı it- Şirket Müdüriyeti bu kardan 
rak.fi sana az görüyorsun.. fa h~sabatırun _ve keza 144,778 İn.~- 250,000 İngiliz lirasını ihtiyat hesa-
sar liz lıraaından ıbaret kazanç vergısı- bına devr eylediği gibi adi hisse se· 
de Senin için daha neler düşünü nin tenzilinden sonra 94 l ,971 İngiliz netlerine 3 8 hissei temettü tevzi ekeOJrum, bilsen. . . Bunları şim- lirasından ibaret bir temettüü safi kal . derek yeni seneye 228,7 55 İngiliz ti-
tan lik aklından geçinneğe cesa- maktadır kı, geçen sene bu temettü . . . . . 
<o .t edemezsin! 939,903 İngiliz lirasından ibaret ol- rası devr eylemıştır kı: seneı sabıka-
- masına göre 1929 senesinde daha faz ~a ~evr oluna~ meblağ 217 .704 1ngi-

'' Bunları işiten Domitius anne la bir temettü elde edilmiş olur. Vıc lız lirasından ıbarct bulunuyordu. 
ne: kers Şirketinin hissedar bulunduğu Zirde ilan edilen kir ve zarar hesa 
- Sen annelerin en iyisisin! diğer şirketlerdeki hissei temettü yu-ıbına göre Şirketin vaziyeti maliyesi 

Derdi. Onu sevdiği şüphesiz-
• 

karıdaki mebliiğta dahildir. Hlbuki pek sağlam bulunmaktadır. 

i. Fakat bu garip bir muhab
etti; bulanık, cismani, muhte-
z bir muhabbet ... Annesi ço

ey •.ığun sırf gururuna hitap eder
ani. Esasen, Senek te öyle yap

ZİMMET 

Sermaye ve ihtiyat akçesi: 
5 % İmtiyazlı hisse senedatı 

1929 
İngiliz Lirası 

750,000 

1928 
İngiliz Lirası 

750,000 

Sabit Matlubaı 
İ. Sermaye sarrı 

a: Şirketin hissedar bulunduğu diğer 
Şirketler hisse senedatırun iştirası: 

ı - Vickers . Armstrongı hisse senedatı 
2 - Metropolitan · Cammell Vagon ve Finance 

kompani hisse senetleri 
S • İngiliz Stecl Corporation hisse senetleri 
4 . Sair Şirket hisse senetleri 

Borçlar 
b . Taylor biraderler istikrazı 
2 - Vickers . Armstrongs Limitet 7 % faizli 

imtiyazlı hisse senetleri iştirası 

Muallak matlübat 
Esham ve tahvilat ve siparişat 
Borçlular 
Diğer Şirketlerden mat!Ubatımız 

Sair matlubat 
borsada mukayyet olmayan 
esham ve tahvilat 

Borsada mukayyet olan esham ve tahvilat 
vadesi gelmemi~ bonolar 
kasa mevcudatı 
İngiliz d~vleti eshamı 

Müstemlekat eshamı 

A •ııyor mu idi? 
• 

ınd - Eğer bir gün tahta çıka- 5% " " .. 7 50,000 Bilanço yekünu 750,000 

. ,282,870 

2,686,221 
64,374 

2,731,676 
19,606 

400,000 

450,000 

12,634,747 

676,721 
2,269,697 

245,952 
307,257 
312,243 
948,149 

4,264,253 
224,680 

9,248,952 

21,883,699 

1928 
lnıiliz Lirall 

6,189 ,356 

2,721,813 

3,455,887 
139,606 

12,506,662 

62,466 
399,481 

2,120,356 

253,516 

220,49~ 

289,402 
1,349,191 
3,827,400 

239,074 
---
8,761,3711 

21,168,040 
----

! k di k din d vergiden maa( 6,863,807 
a e ak olursan, en en e e adi hisse senedatı Matlübat faslında görülen 615,6591 tirdiği ve kendilerile pek sıkı münase 

·apr i: "Bütün bu fani insanlar 4
•
105

•
161 4·105

•
161 İngiliz lirasından ibaret olan fazlai bette bulunduğu Vickers - Armstron-

aloırasında ilah rolü oynamağa ihtiyat akçesi 75o.ooo 5oo.ooo mevcudat% 42 den ibaret olmak üz. gs (Welche sie kontrolliert,) Thc 

5% ,, " ,. 6,863,807 

lı • k b J' k ·· ··ıdum·· 13,218,968 12,968,968 re 9,248,952 İngiliz lirasına baliğ o- Metropolitan · CaınmeH Carriaae, nca en ayı goru ..... .. 
·ne ) zaman milletlerin hayat ve lan muallak ntatlübatın tezyidinden Wagon and Finance Company, the 
·· · husule .gelmektedir. English Steel Corporation, Vickers 
0 l.lnematı sana bağlı olacak.. Zu meblağ Şirketin teahhüdatmı (Aviation) Limited und Supermarine 
Ba~anilerin mukadderatı senin e- zahiren 4,610,489 İngiliz lirası kadar Av!ation Works, Limited Şirketlere 

i •- Matlübat teklinde sermaye h laka · h ld k y· k L. · d e"inde bulunacak ... Tek bir ke- tecavüz etmekte isede a tı a e arşı ıc ers ımıte adeta bir Sa-
rpiimenle harpler ilan edip ıyer- alacaklılar ve nukut: daha fazladır. Çünkü bu_ sen~ . gayri nayi Bankası vazifesini ifa eylemekte 
pt üzünde milyonlarca kılınç pı- alacaklılar ve kazanç vergisi melhuz bir !takım mesanfat ıçm ıe- dir. Bu Şirketlerin ancak bir Banka 

gayn' melhuz mesarifat ve sermayenin nei sabikada 2,662,376 lira tahsis edil nın ianesi vasıtasile ifa edebilecekle-rç< ı1databileceksin ! Herkesin mu d b f sıı · · tenzili suretile hasıl olan ihtiyat akçesi. miş iken sene_i .ha~iye e u. a . ı~ın ri muamelatı maliyesini doğrudan 
Ya ıabbeti sana doğru yüksele- 3,266,404 İngılız !ırası tahsıs edilmiş- doğruya kuvvetli olan vaziyeti mali-
Ah . Diğer Şirketlere borçlar d b""·""'k b" ek; çünkü ınsan vatanını se- tir. Bu kalem teahhü atın u, u ır yesine istinaden Vickers Şirketi ifa 

1929 senesi kati hissei temettü k kil kt ld • dan kt dir . ip vatanın babası mevkiin- ısmını tC§ etme e o ugun etme e . Bu suretle Vickenı gru-
c ı•ıe bulunan kimseyi sevrnemez- Şirket Müdüriyetinin muhafazakar punun mali vaziyeti pek sağlam ve 
b · c siyasi politikası için eyi bir misal kuvvetli olmuş ve en asri ve mü kem-

• k edemez.!.. Fakat bu salta- .,.,_ h L- kil kt d" 

• 

Sanayi 11.ongresi açıldı f e 
Kongreyi iktısat vekili açmış ve 

nutuk Irat etmiştir 

ANKARA, 22 (Telefonla) - Sa- sahibi olan kongre azayı kiramın'" 
nayi kongresi bu sabah saat on da reylerinden !>('k ziyade istifade edile· 
merasimle açılmıştır. Kongrede iktı- bileceğine hük{lmet kani bulunmak· 
sat vekili tarafında atideki nutuk I· tadır. İstatistiklerimizden görülrniil 
rat edilmiştir: olacağı gibi ithalatımızın yüzde yet 

• 1 

"Muhterem Efendiler, Milli tasar· mi'}lnden fazlası mevaddı mamuley~ 
ruf ve İktısat cemiyetinin teşebbüsü taa!Hlk ediyor. Bu büyük nisbet D:ıil 
üzerine Ankarada toplanması karar- li sanayiimize atfedilecek ehemmiy« I'> d 
laştırılmış olan Sanayi kongresini a- tin nekadar fazla olması liizımgelec• I e 
ı;ıyorum. Sanayi müesseselerimizin ve ğini iraeye kafidir. Unı' 
teşekküllerimizin bu kongreye iıti- Şeraiti esasiyesi eksik olmıyan sa· 
rak hususunda gösterdikleri ciddi a- nayiimizin muvaffakıyeti çarelerini 
l~ka şayanı n:ıemnuniyet ve takd~- umumen aradığımız b"ir sırada kong· 
~ır. Ko~~r~~ın başlı_ca ma_ksa_dı mil- renin faydalı mutaleaları hükUmet l· erbf 
lı sanayıımızın teessus ve ınkışaf ça- çin bittabi imkan ve maddi iktidarı· 
relerini aramak ve göstermek olacak d hil" d "t"b 1 ca' mız a ın e nazarr ı ı are a ına " 
tır. başlıca bir tenvir vasıtası olmuş ola· 

Malümunuzdur ki: bu mevzu son caktır. Bu itibarla kıymetli mesaini· 
zamanfarda hükümeti de işga1ı eden zin semeredar olmasını ve muvaffakl
esaslı bır mesele olmuştur. ktıııadl 1 • · · hlik(l t l 
kifayet endişesi tediye muvazeneml- y~t etrl temın ettmmesıknt ıd. Hme b~rinlaın ı 

· ·11 · ··d f ·h . mıye e anu e e e ır. er ı 
zın ve mı ı mu a aa ı tiyacımızın te- . . . . ı. 
mini hükümeti bu mevzu etrafında 1 ıçın, kongre ıçın muvaffaklyetlor te- "l 

bir kaç aydanberi mütemadiyen meş-1 ~~nni _ed~r ve böyle ciddt bir ~ikf Ilı 
gul etmiştir. Nihayet İktısadt prog- gosterılm~~ olmas_ın?,an dolayı bılha9'" Y~ 
ramın ihzari vaziyetine girmiş bulunu ısa teşekkur ederım · lıtibj 
Y?ruz. ~öyle bir sırada herbiri ken-

1 
Sabık vekil Rahmi Beyde bir nu• bir 

dı şubesınde mutahassıs ve tecrübe. tuk irat etmistir. '"' 
· • "'l.lie 

* * * ı,lli 
iki numaralı kararname ·liu 

iJııılar 
ır~_e ANKARA, 22 (A.A.) - tın Türkiyedeki bankalaı ;e· .~ı.a 

İcra Vekilleri Heyetinin 9 14,' ya şubeleri veya muhabirleri •sın 
930 tarihli i~timaında tasvip nezdindeki Türk lirası mat· lle 
ve kabul edilen Türk parasının luplarının istimali bir numa- "'""·-' 
kıymetini koruma hakkındaki ralı kararnamenin 9 ve 31 in· ~tep 
iki numaralı kararname ber- ci maddelerine tevfikan müra- 'isat 
veçhi atidir: kipliğin vizesine mütevakkıftır Lj6 

Madde: 1 - Bir numaralı Milli parayı koruma aleyhine -~~ 
kararnamenin 11 inci maddesi- muayyen bir miktara kadar o· alt . 
ne atideki fıkra ilave edilmiştir lan Türk lirası matluplarınııt e~ 

İhracat tacirlerine bin ister serbest istimaline müsaade e- 1Ut 
!inden eksik olmamak şartile dilir. 1i • 
bankalarca döviz ikraz edile- Madde: 4 - Bir numaralı İle~ 
bilir. Bu dövizler bir numara- kararnamenin esham ve tahvi· Uın e 
lı kararname ahkamı dairesin- lat ve kuponlar hakkındaki · in 
de bankalarca satılır. Bu kabil hükümleri lağvedilmiştir. An· 
döviz borçlan ihracat muka- cak Türkiyeden esham ve tah· 
bili olan dövizle ödenir bu su- vilat ve kupon ihraç ve ithal 
retle ödenemediği takdirde bor memnuiyeti hakkındaki hükütl'l 
çlu borcunu gene d9viz olarak ler bakidir. 
ödemek mecburiyetindedir. Madde: 5 - Bir numaralı '11ayı 

Madde: 2 -· Alivre mal sa- kararnamenin 6 net maddesine ba 
tışlarının mukabili olan döviz atideki fıkralar ilave edilmiştir tepJ 
ler bankalarca vadeli olarak Kambiyo borsası mevcut o- 'lerj 
alınabilir. Bu takdirde banka lan mahallerde banka ve ban-
bu kambiyoyu diğer kambiyo kerler kişelerindeki kambiyo A 
alışları gibi satmağa mecbur- alım satımlarını mürakiplikçe "\ 
dur. Bu akitlerden mütevellit lüzum görüldüğü müddetçe kİ 
döviz borçları döviz olarak ö- şelerde takas etmeyip borsada 
denir. Bu alım satımlar her karşılarlar. Borsası olmıyan 
defasında bin isterlinden aşağı yerlerdeki bankalar yevmi mu· 1 
olamaz. amelelerinden farkları o ma· i 'L 

Madde: 3 - Memaliki ec- ı haldeki bankalardan temin edt 'b" 
nebiyedeki efrat ve müessesa- bilirler. 

1 i 

Bütçenin varidat kısmı 
ANKARA, 22 (Telefonla) - Bütçe encümeni, varidat bil· 

tçesini 221,600,000 lira olarak tesbit etmiştir. 
Masraf bütçesi bu miktardan takriben bir buçuk milyon IirS 

fazladır. 
Bu sebeple bütçe üzerinde tasarruf yapılarak tevazün te

mini mukarrerdir. 

Kadınlar ne suretle memur 
olacaklar 

ANKARA, 22 (Telefonla) - Başvekalet memurları hak· 
kındaki dayiha meclis riıznamesine alındı Perşembe günü mii· 
zakereye başlanacaktır. Bu layihaya göre Başvekalet memurl:ı· 
nnın ilk derecesi Devlet memurları hakkındaki maaş teaadiil 
kanununun on dördüncü maddesinden başlar. Ayni Jayihanıll 
on ikinci maddesi aynen şudurı 

"Kadınlar, kabiliyet ve ehliyetlerine göre bu kanun hükünı· 
!erine tevfikan memuriyetlerde istihdam olunurlar". 

3 devlet arasında aktolunaJ1 
muahede 

LONDRA, 22 (A.A.) - ı M. Mac Donald, M. Gran 
Bahri konferansın lieyeti umu di'nin gaybubetinden doia}'1 
miye celsesi: taz:n saat 10. 30 da müteessif olduğunu beyan et· 
açılmıştır. M. Mac Donald miştir. 
elde edilen neticeleri hülasa et 
tikten sonra şöyle demiştir: Müteakıben, M. Stimsofl 

söz alarak bilhassa şunları söY' 
!emiştir: - Biz, teslihat tehlikesini 

bir muahede ile bertaraf edile
bileceğini ispat ettik. Üç dev- - Fransa ile İtalyanın beŞ 
Jet arasında aktolunan muahe- devlet arasında bahri tah<lid31 

hede çok büyük bir muvaffakı- hakkında hasıl olan itilafı He
yet eseridir. Fransız heyeti mal etmek üınidile müzakert" 
azası bir çok siyasi mesgaleler 1 ye devam edeceklerini öğreıı· 
karşısında bulunmuşlardır. mekle bahtiyarım. 

~ ve zarar esa... teş etme e ır. mel uaullere tevfikan inkişaf eyle-
. at şanlı bir esaretten başka Bakıye Sefaini harbiye silah ve tayyare mi 1 B" . . Valiliklerde tebeddülat Rugbi maçı 

c' · d • 'ld' 0m· • •• l .,,_ h .. 1• l"k I' de t . şt r. ınaenaleyh ışbu grupa dahil • ır şey egı ır.. • run o - .,..._. ve er turu çe ı a at ve e va ın- . .. ANKARA, 22 (Telefon) _ 
ukça büyüklüg-ünün bunaltıcı imtiyazlı hissei temettü şa eden Vickenı Llmitet Şirketinin olan Şırketler en bu yük ve en mühim d V ı· · Akif B G · PARİS, 21 (A. A.) - RUg mukavelit n akt' d ·· h · Zotıgul ak a ısı . azı ükünü taşıyacaksın! Romayı ihliis ve takviyesi hitam bulmuş olup ı ın e muza eretı ma- bi maçında Gal takımı Fransı1 

Bakıye mezkür ıirket bugün bafka glrketle- !iye nail olablleceklerini bilirler ve ayıntap, Gaziayıntap valisi Ta 
.1es'ut kılmağa memur iken Bilançonun yckünu re yardım vaziyetinde bir Ana Şirketi ona göre muamelatını tanzim etmek- !at Beyin de Mardine tayini lan sıfıra karşı 11 sayı ile yell' 
:n<li S~adetini nasıl UÜŞÜ~eb~- ~İ'.....'....:_ ____ ..:_'.....'..__:..:___:_,_ __ ~~~~.;.;;~;:;:;;""'~_.iiiiôiiiiM:;s;.lJıiUı~·P:.s...JUCWli!!U"~·i!",_Ha~~tta~m~~dana!aııc!!.JUe~-.il!:.diıdıll'---~~.....1.JıöruLetilmiatiı0..Jlm'111<:aı:ı:eı:dic..~~~~~~~-L.mjstjc,,_~~~~~~~~~~--llllı-. 



Darülfünunda • yenz teşkilata ne zaman 
aarif Emini Muzaf- K. Birliğinde R. Şirketi 15 sene .. 

er Beyin 
izahatı 

dl Maarif işleri 
ne halde? 

0 edrisat şayanı mem 
'yet bir haldedir. 

lyel bedeniye bay 
ı nerede yapılacak 

it lktısat 

Maarif Emlal Muralftr Bty 

Aliye Esat Hanımın Tarifeye zam yapıl
verdiği konferans madığından müşteki 

Kansını öldüren şo
för mahkftm oldu. 

3 

başlanacaktzr ? .. 
Muhabir mektupları: 

lzmirde iktısadi hayaı 
Vali Kazım Pal}anın muhar

ririmize verdiği izahat-
Kredi lrooperatlflerl, :zirai sigorta, ~llnaf 

"" ahaU banllaa VtJ şehr• ali tıler ••• 



l. a·oo· -·~···1,~ -~u=•• 

Asrın Umdesi "Milliyet" tir. Marle Beli Turnesi cBlr kadın ltin en büyük Fuilet 
Bakkal, çakkal... annblr • oı1m1dlraktrr1 • Çocuk üreyecek koca 

23 NİSAN 1930 «Herry Keastmakers» in «La Sorel• bunun canlı bfr mfeall- nee · · · 
lDAREHAN~ - Ankara •ddui- nult Ht a noua» wıu ııincmaya dir. Yefilhiltlcller önayak oldu- Hilkat kadını anne olarak yarat· 

lo. ıoo Telfıraf adreılı MllU,. ... ı .. çevlnnellr: ifi bir genç aan'a&A- Ttunen.in aeıl sahipleri Mr. lar. Artık her haftıa bir cemiyet ınııtır. ·. · ·. • . . . 
anbul " ra birdcn'bire oöhr.t verdi ki, o Charles Boyer,, ile "Mr. Andn uası husuai vapurla Boğaz a- . Tab~atın bkau dmulvı mblrevhıbeeallıınıdbe· Kapını açık bırakma! 

Tel.ton 11umaralan1 . ,. klar _._ k 'f kl nımaeınıyen zav ır. 
lıtanbul 3911, 3911, 31113 da «Mademoiselle M arıe. B~II» Roberl., ~ir. Ef"' M ademoi- çı . ınuw. eyı çataca ar. . Bir kadın için en büyük Fazilet an- Doğrusu akıllara hayret ve- sefer de karı, yenidlinya karpU 

dlr. Bu ant k.azanılmıt töh- seli• Marttı Beli·,. sinemada ka Böyle .tenez~hlere kend~ ne olmaktır. recek ııeyl Sami bu dört koca- zu gibi k&n kırmızı çıkmasa .. · 
ABONE ÜCRETLERi retten istifadeyi hlsaptan ken- .ıandıfı şöhretle b\I turneye il- davet ettınnenın yolunu çok tyi. Hayatta kadın için analıktan bü- dan arta kalan kadını nasıl al- Zenginin malı züğürdün çt: 

, o Tilrldye için Harit için dini alamıyanlar, hemen -mev- hemmiy.et: verdirmiı olmasay- bilen bir arkad~ga: yük mealek ;•çocuk yeti§tirme~en dı?... nesini yorar derler. Bu kadın, 
3 aylıiz 400 kurut 800 kunıt simin 'eclkdiğine ~ bakmıya- dı, ııcaklarıa basmağa başladı- - Yahu, dedım bwıun sırrını fu!'~r. s:cnu~t ?ır~~~r. Kadın ıçln Evet nasıl aldı? İnsanın aklı- da aııktan Yllll;a .. zenginliği. b1 

6 .. 110 " 1400 " raık - bır tume tertı.p ettiler. fı ıu ııralatda bu takımm rağ- bize de 8fretsen de fıreatlan H il ç Kğ na havsalası~ sııı....•yor? tek kocanın goıı:une bakabil 2 1400 2700 ., , ı • k k er anne çocu unu ıever, gen, uu ııo•~ -,. . . 
" " Ankara da ve şehrimıroe bu bet görmeıi >ihtimalden uak açınna11& • • • . netoll. sıhhatte &örmek ister. Fakat Birisi çık88 da dese kl: züğUrt kadmların çenesını Y 

G 1 vrak rl rllmu tumenin ilk geçişi eenaamda kalırdı, - Gayet bas.ıt, dedi, ve anlat yalnuı lıtek bunlarl tatmin etrnez _Yahu ey Sami! dUnyada mağa başladı ... Hatta dedik171 
e en 11 ge ve ban lrnallU\ sinema ekranı ü- Bunını.la beraber geçen ak- tI: yalnu çocuk haatalanıncal "çoculum alacak ba§ka k>adın mı yoktu? dular o kadar aldı yürüdü ki illi 

lfU~tl &eçen il~ !fı =•= zerinde g&dUğlhnfu: oyUJ\wyu 1&m './eUMs Fil/es de Palaoe,, - Geçen sene bakkallar cemi diye çırpınıp ağlamaktan bir t•Y çı.k Kadın kıtlığına kıran mı gir- hayet bu iki sevdazedenin Jı:ll:· mllr=r:: ~t e~ eanlı tiyatro sahnesinde gör- t>!-yetıinde do o kade.r kuvvetli yetJU?n. tenezzUhünde idi. Vapu :•:; !:1~tinfuc;;:u:~•:tır~at~o b~~ di. . . . lafına bile aksetti. Fakat onl 
Ou lltnlann m"'ullyotlnl meğe mAni olmuttu. Bereket bir kalabalık yoktu. ra !f~rdim. Etrafıma bakınırken cıdan daha feci bir sahne yo~ur, bu Fakat ne yaparsın? Sevmiş hig aldırış etmediler. GülÜIJlS, 

kabul etaı... venıin ki, Bi1kreı döınlit!i vesi- "Madam11 Pierat,. ve "J11. blıiaı sordu: . . bir hakikattir. Fakat efer çocuk an- alımi işte ... Çöp çatan çatmış yip geçtiler. ÇlinkU alArivaye 
t n,.-----------"'11 lesile lbu eksiği tamamlryabll- Aleırant!r•,, gibi. büyük san' at - ~~federsınız, tanıyaına- nesinin bllıtlıbılifln• kurban oımut- bir kere. . . biribirlerini çıldırasıya seviy. 
1 BUGÜNKÜ HA.VA dik. listatlanna §itap eden halkımı- dım sızı.... sa ... bu sahne daha feci olur. Çocu- Efendim Saminin aldılı ka- lar blrlbirlerl için pervane gı 

Dtm but.ret on QOk 12 en u 
8 derece idi. Bugün rtıqtr poyr 
eıectk, bava açık olacaktır. 

uMademoiselle Marie Bel/• zın bu gibi turneler için rağbe- Bakkal mıeınız? !~m;:eved~ bir annk •bilhelsr ~eydeın e1vv~I dm pekte ~abana atılır şey de- yanıp tutuşuyorlardı. 
6 tin' hd" • 1 k . OüldUrn • ,,...-u ne r çocu g ı nası o ur. • S . B . k kın. henüz genç ibir S8ill'at!kar. . . ı ta ıt etmeeı, mem e etı- · . . bunları öğrenmeli. ğil hani. . . amı eyın ço ya ve yı 

Kendisinde «Comedie Fran- mizde hakikt san'at zevkinin - Ha~ır, d.edun, hanı bakkal Her anne kalbindeki şefkat kadar Güzelliğine güzel, kibarlığı- lı bir dostu olan Mübarek Be 
gaise» e mahsus olan evsaftan varlı~ göstermek itibarile çakkal diye bir lif vardıra? bilgi~ olursa ç?cuğunu ~eymif o~ur. na kibar, fakat fındıkçı mı fın- bile bu izdivaca mani olmak ı. 
hen Uz esaelı bir e5CI' görürımü- çok aevınecek bir tefdir. - Evet 1 Bllgıılz bir anne çocuRu ı~ın ~ehlike· dıkçı ... Aşifte mi aııifte ... Kül tedi. Fakat ne faide?. . Ate 
Yor. Hatt:A M'.A, defa ellerini ne Turneyi te§kll eden oyuncı..- . - 1ıte 0 çakkal dedikleri be- 11 bir üvey annedl~. Bllıtloız bır anne 1li aybından mada bir de uğur- aşk saçağı sarmıştı. İyiei 

~ lar d "M d i il J ruml nln çocuğu erıteç ölüme mabkQmdur. • b' .. S . B . 
" reye ıkoyacafmı blılemiyen bir arasın a a emo se e - . . . Halbuki çocuk üreyecek koca bir ne- suz 1 .. Hem uğursuz og lu uğur- ır gun amı eyı karşısına 
~ ltlaumıuz ve fazla hareket görU vonne Garat,, ile "Mr. Georgea Tabii hoşlarına gıttı. Ben de sildir. o yalnız annesinin değil daha suz! Yoksa dört koca nasıl es- lıp iyi bir nasihat geçti: 
• nUyor. V aıktlnden evvel .k.aızanıl Bertio,. en çok göze çarpıyor. Safayı hatırla ara~annda akıa- çok memleketindir. Onun ölümile yal kitilir, dile kolay bu. . . - Sen sen ol evladım, 
: : mı:ş bir şöhretin verdiği bu gı- Hele lkinciııi oldukça kudretli ma kadar eğlendtm. . . . ruz annesi Ç1Tplnmaz memleket yas Birinci kocasile kavga etmi§ Kadın kısmına zinhar ald 
n Bir arkadqımıaın cep saa- marıklık genç oywıcwı\Hl iıtik- bir komedya oyt111cusu. Fakat Kulak Mısalırı tutarı Dr. CEMAL ZEKİ ayrılmış. İkinci kocasile evlen- inanma, karuna! .. Onları 

j l:tlni yankeııi.ci çarp~. Vak'- 'hali l~n çdc muhataralı olabi- umumi. terekkübü it.ib~rlle ~u 1e~1111mer ....... ~Hl lntı'har salgını dikleri günden beıı ay sonra ba- boı bırakmak doğru değil. s 
ayı bana ~le anlattı: lir.. San'atıkArı pek kıt olan tumeyt ba§lıca kıymetlı san at l ~ RIUO ba olmak şerennl bahşetmiş. ra maazallah ~aşma tU~lU tilt 

· ıı - Dün tramvayda idim, ar memleıkitimiz böyle valktinden zlyafr~tlke~~ndenk uymağa maal- Neticeye doX.ru Birinci sahifeden mabat . Ü~iin~ü kocası hanımefendi- ffelikdaetler gelırD. ~konkapı§ml 
J!k sahanlıkta. B kad bir evvel yetlşmif sanılıp şımaran ese ım ...... yo tur. . ~ yı bır gün bebek sırtlarında a- ay vermez. ı t et .. 
-. a ti h'·'"-- udrasrbll ar _ i•tldatlarm acrsını tattığı için Mevsunl kapıyan bu zıyaret, 49 uncu halta 4 tınoiJiügvüniJ iye girememişlerdir. Bunun ü- ııkı ile alicengiz oyunu oynar- alacağın kadın malfun. Eh /ı 1•.cemaa ........,... e e en man · .. · d · tik · · · ab t h b rllmi · lah iki l i b' k k-~• ' b 'zara az bulunur. Genç, ihtiyar, blı: bu .tehlUık;~in zararını bol tıiyarttro uz:'."11 e gıt çe teınn- Darüşalaka lisesinden 109 HiJ- zenne z ı aya a er ve !l kend yakalarnış, lhenfahcağılız kak~- n z ır yastı ta .,.... 
ı ·ıf . temis k san'a1!k!r sahıbı memleketler- n a ıran ı.ınemanın propagan- sameddin Nuri Bey kazanmış- ve vak'a mahalline gelen polis rın an verem o up t ta .,.. sın. 
' . ~[ ~. pı:. 'ı u er den daha ztyade tsnır veb!Urlz. da noktai nazarından da icra ey tır Yazısı şudur· memurları kapıyı kınp odaya yü boylamıg. Dördiincü kocası- Ama gene diyorum sana,' 
~sıvı ' vede°: iJi:ıc1 para Eğer "Madem o/selle . M arie led.iği nlifu.zun bir eseri addedi- B h ftanın ·Uh. haberi girmlılerdir. Bu sırada zaval- nı sarışın, esmer, kumral, kran- kın ola ki gemi elinden b 
·. sız 1 ... Ben u . d aJi:a lebllir. Bu nüfuz olmasaydı, he- Lo ~ a Bahr' ~n °: un ni 1ı Bohor Ef. kanlar içinde y;.... ta bir çok adamlarla aıık komaır ma .. Kapının sıkı tut. . . S 81 nalı kalabalığ~ ıçin ey . ·. Beli, haıyatmı sahneye vakfet- nUz ne sinema ne de tiyatro h n tra 1

• on er:s~dir re yıkılmış bulunuyordu. . - dit şirketi hissedarı yapmış ve kapa ... Anladın mı, kapını 1 
v: ~i1?1em ~angı l~yo:a. ı~en meğe karar vermişse, daıha beş sahasında kıdem ve iktidarı tec Hayı:,: term~sı ve ne~ ~r za~ Bohor Ef. derhal Sen-Jorj biçare ifl&s ederek kırk günlü- ce kapa... Halefler.inin baŞ f' bın geldı ve girer en nı a- altı &ene 'kendisini mensup oldu rübe edilmemiş bir oywıcunun a d a ~nri J aya Y':ı bu kon haataneeine kaldırılmııtır. Ya- ğüne uğramıt gitmiıı !. . rına geleni biliyorsun... J 
'l yai'tı hırpaladı, d~anamadım ğu yüksek san' at evinin sıkı mü bu kadar ehemmiyetle telakki fman anh. e b" evamt. e en A 

1 
ol rasıttek ağırdır. Beo.lnci kocası ise, işte kırk Sami Bey def'i bela kabiW. 

ve: raAcabesi altında yetiştirmeli- d 'l . b' bi imkA b 1 erans ıç ır ne ıceye vası - Un U . 'h bb . U . ,.. Sami B d d "h h di 
dl G ~ı· 1 e ı mesıne ıtta an u u- d • . 1d. H kadar ç c ıntı ar teşe lis bır buçuk maşallah eyi.. en ostunu ay ay,, ., 

Y1 - Yavat yahu, önünde a- r. en..,...ik ve güzelliğim caz - namazdı. mİtaa.nul ş _egFı ır. .hetri,!1fe halle- ise sinirli bir kadın tarafından Hey gidi dünya heyi .. Aljlk, me- tasdik etti ve gene kendi bilD! 
yırd ıı-"-ü 1 d heleri muvaıkıkat ve yıpranıcı T . k" . . ya ransa ı .ı.a ı 1ım Hi 1 ___ _, . . d ğ . 1 ğin' k d am var, g ... .,, açsana e- d , tın 'b · . .. urnenı.rı. geçen ı zıyaretın- dil di. ve bahri tahdidi teı- yapı ştır. r :san ısının e er ınsana ne er yaptırmış!..... ı o u u. 
B·1dim, sUkftmrtle özUr diledi ve ır, sana cazı 881 ıse guç ~~ de tiyatro salonunu !unca hmç l'h e~~ id b d 1 t arasında Kıbrıslı bir kadın, intihar kas Neme lazım, Sami batıl itikat- İtin garibine bakın ki S 
:; tramvayın içine girdi.. ~ia~~l~:~:.::d~!rc~~~ dolduran başlıca sebep, bu sine ~· a. ti~ifa V:! 1 :~:k husueun- tı ile gece kendisini Sirkeci va- lara kulak asmaz, mezhebi ge- Bey bu dört kere dul ka 

1 
Sirkecide indim ve elimi saa ma propagandası olsa gerektir. d ırkı: ekle ı b ııuna gitti ise pur iskelesinden denize atmış- niş bir zatmış!.. kadınla hakikaten gUl gibi 

~ time götürdUğUm zaman ye- - Yokaa bu turneyi terkip eden- da; em m~bil J ada da sada kurtarılmıştır. Madam Yahu, daha ilk günlinde dedi çlniyordu. Aralarında ufak 
la ı rinde yeller eatlflni g8rdUın, sında kalan kalabalığın kıyme- lerin san'at ve kabiliyetleri iti- h~l ~a lu hald ako;htere ve Hlrisavlnin muayene neticesin kodusu batladı: su:ıltı bile olduğu yoktu. Bu 
bı. anladım ki gözUnti açmaBI lA- tini anlıyacaktır. barile değerleri o kadar büyük A~~ iku arasın:a üç devlet iti de sinirlerinin bozuk olduğu - Hift. . . Sami de yaman- ır!nci koca Mübarek Beye 

01 ,zımgelen 0 cleğil ben idim. En Köprü açık iken! görünmüyor. Hele "/eunes Fil- lafı t1;ın:kkuk etti. Diğer taraf- ve bu yüzden intihara kalkıitr- ımı h~yal. raat gellı,ılndeı 
feıı ziyade teeastlrümU mucip olan /es de !'alace,, ~ orn~~ı oka- tan konferansın siyasi cephesi- fı anlaşılmıştır. - Hıgt... Allah vere do bu - Nası.1 kapnn sı~ı sıkı, 
i şey zaten iyi işlemiyen saati- Üç gün evvel geceyi Beyoğ- kadar ıh~~~ vbe ıpktızbi~l ıçınkıde dce jı ni teşkil ;eden "Devletlerin em- --::·-·--M·-·-·--•M ... _

1 
• ·-- . _,_ ~ mıgüdlUıye adlay edıyor ... 

·~ min çalmmuı değil, bu vak' lunda geçirmiş olan bir zat reyan etti '."' aş a r ~a ~ ~ , niyeti 'meselesi,, nde Fransa ., eğ enceleri geyop yor u. 
t a ile kendi zek!ma kartı ltima erkenden İstanbul tarafına olsa ".e ~ısafirperverlık hıssı temayüz etti. velhasıl üç aylık • * • 
r dırnm zayıflamasıdır.. geçmek ister. Karaköye geldi- de m~essır 0~.~sa alkı~lanma- bir uğraşmadan sonra Londra Bir gün Sami fena halde 
r ği zaman köprünün açık oldu- sına ımkan goruleme1zdı. . konferansı bir neticeye vasıl ol tal1111dı ve örtü döşek yattı. 11 

1 Marie Beli! ğunu görür, acele işi de varmış · Necmı madan dağılmıyor. M. Briand kes, arkadaşları, dostları ve 
er Bu güzel Fransız artisti ni- sandal arar. bulamaz, köprU- Boluda kız kaçırma ile M. Mac Donald arasında ce- meyanda Mübarek Bey de 

f hayet dUn İstanbuldan gitti. nün para kişesinin yanında Boluda bir kız kaçırma vak' ! reyan eden müzakereler netice ziyarete gitmişti. Sami Bey 
e · Burada az çok aralıkla geçirdi- köprünün saat kaça kadar açık ası olmuştur; hadise iiUdur : lenir ve İngiliz kabinesi de baş dlsinl fena halde U~litmüş 
a· ği 15-20 gün zarfında bir çok kalacağı yazılı olduğunu görür Güney kariyesinden kıyıroğ ~kilin noktai nazarını kabul bir zatürree meb'deine dahil 
.E . yürekleri oynattı, bir çok kese- . bir de saatine bakar ki beş da- lu Hasan ağa kerimesi Saime ederse Akvam meclisinin 16 m111tu. Mübarek Beyi gli 
u , !ere tenhalık verdi ve arkasın- kika geçmiş. Fakat köprü açık. Hanım ebeveyninin rızası ile ıncı maddesinin tefsir meselesi görmez haykırdı: 
ô~ da az çok yUrek kUlU bıraktık- ~~~~ .rasge~diği bir .za~allı Mahmut isminde bir gence ni- halledilmiş olacaktır, ki bu tak- - Yahu sen evliya mısın 
a ı tan sonra tekrar Parise döndü. koprucUye agzına gelenı soyler şanlanmrştır. dirde netice mühimdir. Çünkü: sin ... Sen evvelden beni her 
er ~ Erbabının ifadesine nazaran ı söyler, hiddetine payan ola- Fakat Saimeyi bir gece, ev- ı - İngiltere - Japonya - rüşünde kapını sıkı kapat eli 
e : Marie Beli, meşhur Viyanalı . m:ız . . Başına toplanan kalaba- velce kendisine göz koymuş o- Amerika itilafı esas itibarile ta tembih etmez mi idiın? 
u aktris Miloviçten sonra İstan- ı lıga hıtaben de: lan, Çorak kariyesinden Gire- karrür etti. Bak başıma gelenleri gör 
et 

1 
bulda en çok rağbCt görmüş 1 - Ben gösteririm, köprüyü sonlu oğlu Arif ve hemşiresi 2 - Tahtelbahirler tahdit ve bllmecemlz hallcdllml" "•kli Sentn yerden göğe kadar lı' 

e bir kadındır. Dün Sirkeci garı, ' vaktinde kapamayıp ta halkı Fatma ve diğer bazı şa~ıslar ka t~bi olacakları kaideler tesbit e SOLDAN SAGA. YUKARDAN A~A~lı kın varmış!.. Bir glin kal' 
alı: ateşzedelerl, tutkunları, hay- işinden _alakoyanlara ! diye çırınışlardır. dildi. l _ Karip (5). Cet (3). ı ı _ Mecruh (8). yarım açık bıraktnn. • · 
ar ranları ve mUflislerlle dolu idi. meydan okur, lakin köprU ka- Kızın feryadı üzerine annesi 3 - Cemiyeti Akvam misa- 2 _ Ort,.C3). 2 _ Sebep (4). Mlibarek Bey sür'atle mıı 
e Parise vardığı zaman iki ına- panınca tıpış tıpış geçer ve bu kurtarmak istemiş ise de dört kının 16 ıncı maddesini tefsir 3 - Kata sürülen macun (6). Ra- 3 - Karton (8). tabının sözünü kesti: 
er::ı halle komşusu veya şano arka- meseleden kimseye bahsetmez. el silah atmışlardır. için İngiltere - Fransa arasın- bit (2). 4 - Tuvan (il). - Ve karın da aşıklarını i 

daşile yaşlı ve emektar bir Çünkü bu zat Karaköy köprü- Ertesi günü Arifi, Salı paza- da esas itibar.ile bir itilaf hasıl 4 - Nida <2>· Az ııcalı: <4>· 11 - Yama (2). ri aldı! 
· d k 1 k ld S - Yama, (2). ile (2). 6 - Su cereyanı (8). Y:ok canım•K .ı. sütnine ve arasıra deniz kenarı sünün büsbütiin kalkması kara rı ıan arması ya a amış ve ızı o o. 6 _ Açıkta bırakmak (7) . 7 _Haya (2). Belirti (4). - · · apı açıı> 

na gitikleri bir amcazadeden nnr veren komisyon azasından da ailesine teslim etmiştir. Sai- İşte cihan siyasetinin hemen 7 _Uzak (4). 8 _ ·Tim (il). Fenerin methur.,.. lınoa kurander oldu ve beti 
başka kimseyi karşısında gör- imiş! me bikrinin izale olunduğunu merkezini teşkil eden Londra s - Mubarek nehir (3). lıim (3). yuncuıu (3). işte yataklara düştüm! 
meyince Sirkeci garında arka- FELEK iddia etmiştir. konferansının neticeleri. 9 - Kocaman tencere (5). 9 - Yapmak (3). Adavet (3). MÜMTAZ FAi 

--- -, illŞii : - ..::..-oynıyalmı. y ervar ~- çehresi bekarlık hayatmda gö- hassas bil- zamanında bileğin- ia-kalmamıştı. 
''M_i/ligef,,in edebi romanı: 77 • _ 

1 

- Galip bakara oynuyor, de- Nusret Bey: riilen kadmlı rüyalar gibi bir den yakalamıştı. Piyasada bazı Cevdet Bey ihtiyatlı o 
e ı di. - Ben ortak giderim, dedi. hayal halinde damarlarını yak- muhtekir bangerler vardır ki yor, çok yüksek bankoları ) 

l/t?~~ Pi ' R e · rı Yanında Ahmet Samiyi de Hale, o çıldırtıcı, her şeyi tı, geçti. bonusunun müddeti geldiği için çiziyor. Ufaktan fakat emrU) 
~Spg U görmüştü. Fakat onun vaziyeti yaptırtıcı bakışlarile ilave et- Kaat istedi. para diye kıvranan en muteber li kazanıyordu. 

laalettayin bir seyirciye benze- ti: . Galip Bey yüz liraya banko! tüccarları kanun haricinde yük- Masanın sağ ucunda, ağ 
Bürhan Cahil diği için orada bulunuşunu fev - Ben de, ben_ de ortak olu- dıyordu. sek faizi koparmak için karşıla- da iri bir sigarı fabrika ba 

.,... kalade bulmadı. Sokuldular. rum ve Sedat Aliye bakarak Hale Cevdet Beyin omuz ba- rında yalvartır, bekletir, neden gibi tüttüren zengin bir şe 
bu ilk zaferden pek memnundu. altılı çekti, elinde üçlü vardı. - Ne haldesin Galip! devam etti. şında: sonra dediklerini kabul ettire- tüccarı: 
Hatta kayıp ta etse arada böyle Dokuz oldu. Ve iki yüz lirayı Genç kadının sesini işiten Ga - Siz d:e ol~!. -A Gör, g~~· ~iy?rdu. rek para verir, nefes aldırırlar. _Banko! dedi. Beş yüz Jı 
bir rabıta tesis etmesi karlı bir kazaıidı. lip Bey sür'atle başını çevirdi, - Emredersınızl Kıl.at . ~egıştırdıler. Cevdet Ahmet Sami bu akşam Galip Bütlin başlar ona çevrildi· 
i ti. Ahmet Sami: arkasında bütün ahbaplarını be Hepsi ellişer lira çıkardılar. Bey sekizı bulmuştu. Beye karşı ayni vaziyeti almış- sadakiler sarardılaır. Kayıp 

Galip Bey memnwı: - Bravo, dedi, el yürüyor, de raber göriince coşkun bir neş'e Halenin balo .için taşıdığı Paris - Ne var. tı. Galip Beyi bu vaziyetten ya kazanç bu bir saniyede ı;e 
- Otur azizim, bir sandalye vam. ile cevap verdi: işi sadefli mini ~ni çantası bir -A Beş! . . . . . kurtarmak ve Y,ahut ikisini bir- cek karara bağlı idi. 

~ekte yanıma otur! diyordu. Galip Bey akşamdanberi ".er - Çok mükemmel gıidiyo· ipek mendille bır altın pudra- Hale gafn ıhtıyari ellerını den vurmak lazımdı. Cevdet _Bir ermeni zengini: 
. Bu m~n3:sebet onları birden- di~i bin .iki Y.Üz lira~ acısı ~le r1;1z. Ben fena halde içerde i- lı,k, bir de ruj tüpünden başka çırpt.ı. ?.~~ıp Bey kız?ı .. ~~et Bey bu mes~lede kendisini e- _ Evet! dedi. . 

tı ıre teklıfsız yapmıştı. miıteessırken şansın bırdenbıre dım. Fakat Allah razı olsun Ah bır şey almıyordu. Onun hesabı Samı guluyorcju. İkıı yuz lıra pey kuvvetlı buluyor. Hele Bir musevi madam se i ıı 
P~i Ahmet Sami garsonun uzat- dönmesi karşısında eski neş'esi met Sami Bey imdadnna yetiş- na Cevdet Bey elli lira koydu. dört ortağın önü~e ge~di. genç kadının şansından çok şey yerek ilave etti: 

tığ ı sandaliyeye ilişti. Şimdi o- gelmiş. Şimdi yaktığı sigaranın ti. Ortak olunca şans döndü. Karşısında çok kaybettiği i- - Bu otn:ıaz.ici ! dedi. Başka- ler ümit ediyordu. Bir kaç el _Evet! 
;

1
• 1unun tarzına da dikkat ediyor dumanlarını savurarak her elde Nusret Bey yavaşça Cevdet çin söylene söylene kalkıp gi- ları gelın.edi, bı~ karşı karşıya başkalarının da iştirakile dön- Galip Bey Ahmet Saı11 

1 ; lu. İş gayet basitti, Bütün ma- kaat çekiyor ve ufak, büyük mü Beyi dürttü.Hale göz ucu ile den bir ermeni tüccarın yerine kaldık, bı~ partı tavla oynıya- dü. Cevdet Bey iki ele gitti ve yüzüne bakıyordu. O kabul 
yifet elind:_ sekiz ve ?okuz sayı tem~diyen kaz~nıyordu. C~vdet Bey~ -~ak.tı. Ahm~t Sa- Cevdet Bey oturdu. Ortakları lım daha ıyı. . üç :>;"Üz lira?~ .. fa~la kazandı. der gibi başını salladı. . 
•apacak kaadı bulabılmekte. İki ahbap muşterek kazancın mı yenemedıgı bır neş'enın taş da etrafına toplandılar. Cevdet Bu oyuna zaten Galıp Beyle Galıp Bey ıkı yuz lıra daha ver- Cevdet Bey tereddüt edıf 

r' Ve Galip Bey çok oynadığı neş'esile dostluğu kaynatıyor- kınlığı ile elle11i arkasında ma- Bey yeşil çuha kaplı masanın dostluğu kızıştırmak arzusile di. du Hale. 
ıu oyunu gözü kapalı idare ede du ki salona Hale, Ce~det Bey, sada dönen oyunla meşgul gö- önüne gelince kendisini bir an giren Ahm~t ~ami gülüyor.du: Oyun gittikçe hararetleni- _· Tabli, tabii, dedi. Bi' 

; 
?ı 

it 

bılecek kadar alışıktı . El gelin- Nusret Bey ve Sedat Ali girdi- rünüyor. Galip Bey kaat çeki- (Exsleben) deki kumarhanede - Daha ıyı ya canım, dıyor- yor, Galip Bey kızmağa, evvel· varız. 
~e bir daha açtılar. ler. yordu. zannetti: Binlerce lirasmı silip du. Maksat vakit geçirmek! ce yalnız olduğu zaman yaptığı Ve Nusret Bey ilave etti:.ı: 

- Banko! Kalabalık arasında ilk defa Hale birdenbire Cevdet Beye süpüren o gaz.inonwı ha tırası Cevdet Bey Ahmet Saminin gibi her elde kaat ac;mağa baş- _Ne korkuyorswı bit,,. 
Bu defa <i ki yüz lira idi. Galip görmedikleri bu dostluk sahne- \·e arkadaşlarına döndü: tüylerini ürpertti.Bu arada Lüb maksadını derhal anlamıştı. ladı. kişiyiz yahu! . ~ 

•
1 Bey attığı bir Valenin , yerine si i!k defa yine Halenin gözüne - Siz oynamıyor musunuz? nan güzelinin esmer ve güne~li Kurnaz adam Galip Beyin ·en Yarım saat sonra önünde pa- (Bitı1""' 
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MILLIYET ÇARŞA'MBA 28 1930 ,. 
... 

ve blltiln bu 
1 

hafta Tilrk çocuğunundur !. 

Hayat çocuğu~ 

!Biz ver~velft%ı 
- Çocuk Ha:ıretlerln• -

Kaldırım tıııaı vurma bı11111 

Bi• oaa do/nıdın dal ör•••l'-1 
Sil o ı/Ja•I ıö•d•a milın•t 7•fftu. 
HıUrer /st•m•. ı.ıı >'•rt••ll• ... 

B•kiler, poıuldak. ıOçmM üır•Tİ•ı 
H ıyat UprfUIJadea ı•vm•lı: üsr•7lı, 
Seai yeriralı• sıgmel U..reyis, 
Hıliııu isteme bl• verıcell•I 

Vır•ıa fi•di d~ı gocul: tanı,ı•. 
Sen yarının belki lıAram~aı.tın. 
lıliltıt vırlıfııua lcını c1111ıı.ıı, 
Hd:lı:ını isteme bla nroc.ll•I 

V'mit a.a,. imin aea. temtl sta, Ö• ııa, 

Söa ••ela; >'•t•ndı ı.;, 18rür flM ,..,, 
Çooıılu.m bir ltı/e. fUJ 07H. IH ıeı, 
Hı/ı:lmt iıttmt bla vtrectll•I 

M. Sallbıddia 

Bir milletin ııaouldan ne kadar alh 
batH oluna o millet o kadar kluvvetll 
olur. Blsd• maalesef çocuklarımıza 
ihtimam ihmal edU-

Acaoa ü:ııerine o kadar titrcditdmiz Türk vatanı için, o liedar mittir. Bu llaıııali 1-
l'ürk kanı bahasına kazandığnnu: inlal&p iç.in yarının müphem zale fikri leo, bu flk 
ve karanlık ufukları neler hazırlıyor? .... Bu, halli mügkül bir ~,!i' ~enkaC::: 
muadele değildir. Çocuklarımısı: naıd yotlıtlriyoruı? Ruh~· pn{~. CUmJuıri
ru nasıl bir gıda ile besllyoruı? Halk vo hükQmet cephelenndo yeti ve onun bu .._ 
tncmleketl.n açık ve dofru bir gocuk siyaseti var mıdır? Bil~ mis dlltllncMlnl 
bu sorgulara verUeoek cevap llo, vatanın itiaJ. hakkında en sağ dllnyalar durduq. 
laın hUkmil vermek mümkün olur 1 yaptma~ on bUyGk 

vullemlıı olmalı-
B.ır milletin kudretini ifade eden eıı sağlam ISlçU, yaf&dığı dıf. . 

anlarda gösterdifi kuvvet v• hayatiyet değil, bizzat o millo- Spo_r meden! bı 
ti · tl · k d ğ i milletin aıhht haya n ve ba11kalarmm kendt is kbali ha kında ta;ıı ı ı emn yet- tmda en bath imiı 
tir. Her cemiyetin iıtikbaı.tne olan emniyet, en ziyade çocuk- !erden biri aayılmaktadır. Çocuklar 
larınm sıhhati ve terbiyesi. Ucerlne kurulabilir: Vatanın itislle bilhaaaa on yatın• kadar çacuklar 
h~lini bi11ibirine bağlıyan kuvvet, 90Cuklardan başka bir şey mi için en ıUzel ve yegtnı apor bol ve 
dır? O halde Atıimizi kuvvetlendirmek içıin qocuklarnnıza iyi temls hava, iyi ve mu~tasam .gıda-

1 bakmakta b k kt:ur dır. Çoculr:larmıua temu hava ıyi gı: 
n aş a çare yo • dayı temin ettiğlmk &Un iıtikballnıi-

. Medeni heyeti içtiınaiyelerde en çok çocuk yetiıtıircn aile- z.e. çok daha emin bir gllde bakabi
nın şerefli, faziletli bir mevkii vardır. Türk ailesi mevzuu hah- lırız. 
solunca: Onun için çocuk yetlftıinnek, sadece manevi bir şeref Soğuktan ve ya a.ıcaktan müt-W 
ve fazilet değil, mutlaka ifaaı zaruri millt ve vatant bir vazife- olur korkusu ile baaılr: odalarm oıılri, 
dir. Ne maişet derdt, ne de yorgunluk endişesi bu vazifeyi yap hava ve &ilnlf bil-

me• öyle çocuklan-rnaktan Türk ailesini alıkoyamaz. Şunu da unutmamalı ki, sa-. mıa; her dakika eli 
dece dünyaya çocuk getirmekle bu milli vazife bitmiş sayıl- ne verilen raıt i• 
ınaz. Çocukları memleket vı cemiyet için canlı bir istihsal un- le ve aburcubıır 097 
suru olarak ta yetiı.ıtirmek lAzımdır. Yoksa hastalıklı, becerik- !eri tıkmdıftı için 
siz ve çelimsiz mahlQklar, oemiyet hesabına kll.r değil, sarar- iftlhalarlle lftlllar 
d ~ttlğiınU sıakalık 

rr. veya diler haıta-
• Hayat mücadelesinin muhtelif ve karı11ık cepheleri vardır. 
Su mücadele, gün geçtikçe biraz daha pddetleniyor, ağırlaıı
for. Onun içindir ki, çocuklarımızı bu mücadeleye katlanacak 
ile neticede mutlaka muzaffer olacak kadar kuvvetli yetlştılr
ltıeğe mecburuz. Hem cismen kuvvetli, hem de ruhen ...• 

gideceklerdir. 

lıklu namaedl 117141 
yavralarınm vardır 
·i, allelerhı &!Sale
inde faldcıb y.,. 
ır yaratarak •llnllp 

gitmi,ı.rdfr veya -------------
MAHMUT 

Siirt MBb'usu 

923Çocuğu 
923 çocuğu firndi yedi yaşın 

dadır. 926 da ilk kelimeleri seıı 
llıeğe başladı; bu sene, ya gel6 
tek sene ilk mektebe girecektir. 

Btt Türk çocuğu kadar gtÇ
"' , orelccek arasında tam, 

n ve mutlak bir ara çizgi-.. 
1 

Btı çocuğun kulağı şu kelime 
tri duymadı: Padişah, Halife, 

Sadrazam, Şeyhilistılm, dervi11, 
kyh, V. S. gözleri fes, kavuk, 
tekke, ve medrese görmedi ı 
~rap harfi nedir, bilmiyecekl 

Türkiye için yalnız o yetişi.· 
l>or; doğmadan bir yxl önceki 
llıerneleket, ona, bir, bq, on a
••tlık geçmişler kadar uzak
tır. 

' -

Çocuk bablİnde en büyük nokH111-
mız gıdayı tarızim edecelı: aile doktor 
!arımız, hava vo ıUneıl temin edecek 
ferah çocuk bahçelerlmU olmamaaı
dır. Bu ikisinden vareote kalmıı me
dent bir memleket g!Satermek kabil 
değildir. 

Garbin çocuklarına bakılırsa, içle
rinde, kı§ın yazın giylndlğinden fazla 
giydirilen, karla güne§i ayırdeden, 
buı:iln dün ve yann buı:ün gibi mu
ayyen vakitlerde gıdasını almıyan ço 
cuk enderdir. 

Fayton 
Bir varmıg, bir yokmuı. Apollon' 

un bir faniden doğan evladı 
varmıı: Fayton .. Bebeklerini fırla
tıp geldi, dizime oturdu. Bugün de 
masal dlnliyecek. 

"Vaktile bir sürü Allahı Olemp 
aarayına doldurmuşlar. Hepsinin 
ayrı bir işi var. Fayton'un babaaı 
da bunlardan biri. Dünyaya ıgık, 
buğday taneaine filiz, aümbille renk 
veren güne§, işte bu Apollon dedik
leri efendidir. Onun şahlanm~ atlar 

Çocuklara bol h~a. iyi ve munta- koıulu mükellef bir de arabası var. 
zam gıda itlyadmı küçük yaıtan ver- Gerdtınei şema. 
mek lizımdır. Yoksa senelerce sobalı Bu araba, her sabah güneşin doğ 
odada hapsettikten sonra günün birin duğu yerden kalkıyor, battığı yere 
de karın ortasına bırakmak, seneler- kadar bir devir yaptıktan sonra ak
ce aburcubura alrgtıktan sonra gü- şam üstü deniz İlahının s:-yına gi
nün birinde saat dörtten evvel kah- derek geceyi orada geçiriyor. 
valtı etmiyecekain demek gülünç ve Yaramaz çocuk bu arabayı bir 
feci olur. gün babasından istedi. Stikı nehri 
Huı• üzerine yemin edenApollon sözünden .. sa etmek li:um gelirse, çocuk t 

ı i ıı . geri dönebilir mi ya? ster istemez 
ç n yeg ne sporun, bol ve temız ha- oğluna azılı atlarının gemini vermiş 

· va, ıyı ve muntazam gıda olduğuna bulundu. Haydeyyyyy. . . Afacan 

1 

1 

• 
r '' 

1 

~~~~!:!.'!!:~~~~=-~~!.!.a~~~~~~~ 
derslerine çalqır görmek istedi ğu sevince ve neo'eye ye.hancı- onlen kurtarmatı, dUtldln 
ğinlİ& bu çocuklar küçük kumar dır. 
baıdardır. İstikbal, bu ııe.valhtar.. 

Aile himayesinden mahrum bilir neler hazırlıyorP 
klm lanna yardım elini ıaai 

bilelim. 
1 

Çocuklar için nelere ihtiyaç varJ 
Nasihat yuva- f 
ları, bahçeler, 

hastahane 
ve kıreş ... 

Diğer medent mem- , 
lelıetlerde her 1000 
nll/us çocuk için ihl 
yatalı ihtiyacı hesap 

edilmBlı tedir, 
halbuki bizde/? .•. 

ÇocukllU'llllll için ne yapd
malı? Bu sualin cevabmı ver
mek için bir kaç ciltlik kitap 
yazılabilir. Mevzu, o kadar ge
niştir. Biz, burada bir mlitehııs
sısın fikirlerini hülba edece
ğiz. Bu miitehassıs diyor ki: 

"- Bilhassa nasihat yuvala
rına ihtiyaç vardır. Her anne 
hamile kaldığı zaman, sağlam 
bir çocuk dünyaya getirmek i
çin yapacağı hareketleri, hami
lelik milddeti esnasında yiyece 
ği gıdaları bu yuvalara gi
dip öğrenmelidir. 

Çocuğu doğduktan sonra da 
onun bilyüt!ilmesi için lazım ge 
len sıhhi nasihatleri gene bu yu 
valardan almalıdır, 

Çocuk için e.n lüzumlu şey
lerden biri de umumi bahçeler 
dir. Çocuk bahçeleri iki şekilde 
olabilir. 

1 - Mahalle aralarında ha-

sık, her tarafı gjinq alır, k:ıa
men çayır ve la1meıı lcumaal 
bahçeler .. 

2 - Mikdarlan daha u fa
kat daha itinalı tan.dm edilmiş 
bahçeler. Bunlarm içinde ço
cukların yapabilece~ bedent 
harek!t için muhtelif cimnae
tik aletleri, oyuncaklar bulun
malı ve bu nevi bahçeler, kışın 
dahi barınabilecek bir tarzda 
yapılmış olmalıdır. Bir dokto -
run daimt surette muavenetinin 
de temini lazımdır. Ayni zaman 
da ana sınıfı proğramlannın bu 
bahçelerde tatbiki mümkündür. 
Çocuklarımızın en milhim ihti
yaçlarından biri de hastahane
dir. 

Diğer medeni memleketler
de her 1000 nüfus çocuk içini
ki yatak hesap edildiğine naza
ran yalnız 150 yatağı bulunan 
Şişli etfal hastahanesinin ihti-

yacı tomhıden 20k u.sat o 
anlaşılır. 

İstanbulda nıctru ~ 
me§ru, sokaklara attlmıo 
ce çocut?u kurtaracşk laq 
esseseletlne bilhasaa aldd 
ihtiyaç vardır. Dartı!Acezed 
(100) yataklı kre§te (150) 
fazla çocuğun baınndırılın~ 
çalışılıyor. Öyle ki, yenıiz • 
ekseriya iki çocuğu bir ya 
yatırmağa mecburiyet hasıl 
yor. 

Her halde bu kreş tev.C 
meli ve bir iki yerde daha 
cuklarm gizli surette bırakd 
leceği yerler açılmalıdır. 

Sonra fakir çocuklara 
temini için de teşldllt ist 
Hasılı çocuklar için daha 
çok, yapılacak şeyler vardır. 

Bunların fırsat buldukça, 
semiz müsaades ettikçe biz 
de peyderpey tatbik edilece 
ne şüphe yoktur. 

.. 
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1928 (()CUğU Milliyet gazı kendimizi ikna etmeliyiz ve bu iki fayton beygirlerin kıçını bir mahmuz 
itleri tıdJdürlllğ/l masasında kurtarıcı şeyin temini çarelerini bul- !adı. Semanın korkunç ejderler, 

malıyız. şimşekler, yıldırııN,ar ~olaşan çetin ---------------------------------------d Su çocuğun elinden bir yaşın kette ail., terbiyesinin devlet ve yolarında atlar urktu. Gerp(\nei 
li a. bir daya tutuyor. Ona ilk rejim miiesseseleri terbiyesine ..__ 
•kirleri o veriyor; ilk masalları üstaün olduğu söylenemez. Bu 

SADUN GALiP 

Müsamere ~ s~ylüyor. Bu ihtiyar milessise ilmi 923 kızları bizim mektep
~'.lıniz, gibi temelinden değişti !erimizde öğrenecektir. 
··ıı > ç - ı t ıı.. · Bugun·· saat 20,30 da İstanbul .. · ocugz. :.ın a acas• yenı Mekteplerde başka çocuk cc 
""Ylere ki · d'l' d" ·· ' Erkek Lisesinde "OCuk bay• ra-. ,,_ , a ı enyor, ı ı onuyor miyetleri, çocuk edebiyatı, ço- " 
··ıu, mı şerefine talebe velilerine bir 

..;,, cuklan mümkün olduğu kadar müsamere verilecektir. 
to -'>Utün milli meselemiz 923 ev havasının zehrinden masun 
ıı tu~':1nun terbiyesindedir. O- tutacak her teşekkülü takviye Müsamerede talebe tarafın-
h~n ıçın karışık terbiye, eski ter etmeliyiz. dan iki komedi temsil edilecek 

1
.Ye kadar zararlıdır. Cumhuriyet mekteplerin de ve çocuklarla alaeadar bazı nu-
\' . maralar yapılacaktır. lııı _er y·ızünde hiç bir zaman, yetışen 923 çocuğu büyüdüğü 

curn bizde olduğu kadar, ço- zaman 950 ya 960 ta Türkiye •••••••••••••••••••••••••••• 
..... terbiyesinin devlet ve rejim üzerinde hiç bir Asyalılık lekesi b' · · k -

1 1 ·•ıue 1 . . ıyesının sı ı ve sag am wntro 0lın sseselednin kontrolü lazım ~ mıyan bambaşka bır ınsanlı- lüne, her ceşit çocuk müessese-
lia· ~rnr;.tır. Anaların yüzde el• gın vatanı olacaktır. !erinin revaç bulmasına hağlı-'ilh syalı babalarrn on .. ~·akını Bu g:üzel gelecek, ancak,9231 dır. 

ut ayrı Asyalı. olan rr.Pmle- v" ondan $'Onraki cocı·•·l"rın ter FALfJ.{ RIFKI 

şemsi de alabildiğine koşturmafa baş 
!adılar. Araba bir iniyor, bir çıkıyor. 
Arza yaklatbkça mahsuller yandı, 
uzaklaştıkça dondu. Oldu mu ya? .. 
Bu beceriksiz çocuk yüzünden baba
sını da gökten koğdular, Zavallı 
Apollon, saltanat sürdüğıi Pamas 
dağının eteklerinde bir müddet ço
banlık yaptı. Ne fena ... 

Apollon; başında defne dalı, elin
de kitar, dokuz tane genç ve güzel 
müzün refakatinde semaya avdet et
medi değil amma .... ,, masal bu ka
dar. 

Gen:i ne biz Apollon kadar ihti
yatsız, ne siz Fayton kadar becerik
sizsiniz. Fakat madem ki babanızız. 
Size azılr atlarımızın dizginlerini ve
rirken şöyle bir kulağınızı bükmek 
te hakkımızdır. 

Haydi, şimdi gühmiız, oynayınız 
bakalım çocuklar ... 

"'T 

Bugünden itibaren çocuk 
hakimiyeti başladı. Bir hafta 
müddetle onların idaresi altın
da çalışacağız. Cümhuriyet i
daresinin çocuğa verdiği ehem 
miyet ve kıymetin canlı bir i-

rindedir. Çocuklarımızın bir 
haftalık hakimiyet ve idaresi 
altında çok neş' eli günler geçi 
receğimize şüphe yoktur. 

Yukarda gördüğünüz şu üç 
çocuk başından sağ ve soldaki 

küçUk muharrirleri, ortadak 
baş ta İstaabul çocuk Ml.kiın 
yetine ait teşkilatı bilyük b 
ciddiyetle ifa eden Tilrk Oc· 
ğının muvakkat reisidir. 



----- ----- ----
1 'tonoml 
• 1 MiLLiYETiN ŞE~IR HABERLERi .] 
·ık paraların tedbiline 

! dün başlanmıştır. Ealanett• 

Adalarda 
1 . Marle Beli VIMgette 

TiJrlı emlaki 
de e-vrakı nakayenin !müdüriyeti ummniyeııi.nce ted- Franaız 11an,atlıArı 

1-'riıe tebdiline dün bat- bir ahmmttlr. Müdüriyeti umu Ba ··~ elelltrllı ctçelllerle ,,,.,,,edildi v;•t1""•'a•'llB..6• •ml'A-. ·. 1 miye eller taraftan Ticaret O- ı ı vvı .. .,, "' ., a 
.ebdil muamelesine sa- daBina da vaziyeti bildimıittir. le•l•atı gapılacalı Şehrimizde ve Ankarada ili bulunanlar 

11 Ziraat Bankasmda bat O da dün derhal bütün çay temsiller veren Franaıs sahne 
. Tebdil muamelesi ak tüccarlarına bu hususta müte- Mulıavcl• taıdlltl 11111• artisti Melle. Marie Beli dün- Bir haft•llB Jıadu began• 

dar devam ettiı.i baldo )•akkuı olma!armı teblii etnıi"- a.u-an •tın•lı ....__--M_ kii ekspresle Pariııe avdet et-• " •••ıu-, ....-...... .... · B .. dün .aam•l•r verllm•lldlr çok kimseler paralan- tir. mittir. Melle .... ane e..-. 
• edememiflerdir. -<>-- iııtasyonu dolduran ve takdir-
" il merasimine gelecek Şeker ve petrol inhlMn Adalarm elektrikle teaviri ~lanndan miltctekkil kesif_ 

ü devam edilecektir. . _ . hMlmıdalıi mukavelename Dev bir kalabalık tarafından tqyı 
-<>- Y~ giimrilk tarife kanuna 1 C!A---- sdik edilmi edilmiıtir. 

• _ ;ı... ihr ~. Şeker ve Petrc» inhisar idaresi- Het ~~-~ d tu . 1
1 ve Marie Bell bir çok buketler 

Yugoelavyada emWd bulu
nan Türk tebasnun bir hafta
ya kadar bu emlike ait beyan
nameleri hüldlmete venneai 

• 
INEHALA 

)ôı(>ô(>ô(>ô(~'XX·'.:16<~~~'.><)ı::x>< 
Bugün birinci matineden itibaren ııut 14 1·2 da 

OPERA SiNEMASI 
.Zolanın fa)ıeserindm iktibesm MARSEL LERBIYE tarafındın 

vUcude gedrilen 

PARA 
a.-.a aca._. nin huiranda lağvmı amirdir. e,, .... "~e e vıp. 0 • mı getirilmiş bilhaua Maarif E-

aç gün evvel pıyauda Son ,,;inlerde bu inhiııann mqtur. Bu günlerde tasdikı l- . . M aff B V kil 
hracatınm menedilditl · •-:-- · · · liye iktiran ederek EınaMte mını uz er ey e na-

muhıetem ıetli stıperfllmlni ttkdlm edecektir. Borsa oyunları, 'e bun
lann tevlit etdll fellkeder n lıarabiyederi btlyük bir baldkatle mu<av
ver bu Wm sonderece kuvıredi bir dram, ırt b•klkl bir harikai ••n •ıtır. 
Mtımeullleri: MARY GLORI, BRlGtt HELM, IVET GUILBERT. 
PIYER ALKOVER. Bu saht1tr tehılmla sinema Aleminde büyük bir 
heyecan ve merak ıevllt edecıckılr. li&vtıen; Talep ve lsran umum! 

lizungelmektedir. llzerlne iSKELET D11NSI 

Bazı merkezlerde beyaııııa- • ~~~~~9!9!~~~~ bir lağvedilmiyeceğıne dair bir P önderilm . . . d"lm k mına mükellef bir buket tak-
~11& çıkmıttı. Yap yıa devam etmekte i.di. Dün in- gedir Ad elamıınne bıntuar ~ı h el dim etmiftir. Melle Marie me kalmadığı cihetle tekeiri.ni •XXXXXXXXXXXX T XXX.I..I.XXXXXll 

· 1 hkikata nuarm yal- hiııann mttdilril HÜ8nt1 Bey bir t · a u yu r a - · · · · d bi 
temizli~ __ ,_ . . . . . de tenviri tahakkuk etmiştir. Bell, kendısını teşyı e en r 

. •• y.._. .. amıt muharrinmuıo huıraoda ıdare- muharririmize şu beyanatta bu ~? t~~yaet~:ı~:~ f::1~iri!:~~~ • Rugan E L H A M R A ~ineıasıu~a 
ıhraç ve ithali me- nin la(vedilecefini ııöylemi,tir. -o- ı tu . 

Emanet bil ....... · urunut r. tir. ~- RlfAll BARTELME8 ve BETTi KOMPSON 
--o- ~· - Memleketinizde gördü-

etleri-o-murakabe· Borsada vaziyet Bütçe ~~en! dün_d~ ~· ğüm hüsnü kabul,_ bir daha~- Yugosl~~~o::an nazırı MAHPUSUN ŞARKiSi y .. . . . . . net muavını Himıt B. ın ışbra- nutamıyacağım mınnet ve şuk 
yetler m~ heyeti Dün Borada İngıl!a lırası kile toplanarak masraf bütçesi- ranlan tevlit etmiştir. Ayn-
ıan bet cemıyc~ hesap! düşerek kapanınışur. nin varidat bütçesine müteva- Jırken ciddi bir teCBBür duydu-

1 ~~tı ~· ya- 1034 k~t otuz parada açılan, zin bir surette tanzimini temin
1 
ğumu söyliyebilirim. 

tkikat bitnıııtir. Bu tet Sterlin bir aralık 1035 kurup için tetkikata devam etmiştir. Güzel memleketinizi bir da-

Müsyü Koşat Valiyi ziyaret et- ıemamile sözlü ve farl<ılı muhteşem iliminde konusuyorlar ve taganni 
miş ve k-endisine iadci ziyaret H edlvorlar. llheten: SÖZLÖ ve SESLi FOX DÜNYA HA VADISLERI H 
olunmuştur. •XXXXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXX•' 

~ ra~~ !icaret mlldll 1 kadar yükseldikten sonra dütc-
1 

ha ziyaret ümidi olmaaaydı bu 
verilmittir. Murak~ 

1 
rek 1033 kuruşta kapanmıştır. 1 y· · d b · teessür daha derin olacaktı,,. 

Müsyü Koşat dün akşamki 
konvansiyonel ile memleketine Yarın akşam /\. RI SiNEMADA iki film birden 

Zoraki Baba , yade tahmil ve ~liye Altın 895, Liret 8,96 kunıtta 1 ırmı sene en erı 
• ~-heuplarnu dürüst vo kapanmış ur. 

' ;un bulmutlardır. -0-
1 I~ -o-

Zehirli çaylar Kamblgo borsaaı 
, ı,S.U. bir mU..ıeM llUDİ 22 - 4 - 990 
J!llBlr aak memleketlere 

1,ıektedir. Bu çayların 
bl bir iDlaru zehirlediği 
li paetelerinin ııetriyatıa 

(EKIFR 1 

Londrı ırJ.l 00,oo r. '" ort 0.-17 ıo. O 
p&rls 12 Q2 80 Aılna J6 50.0 ı 

) ~tadır. 
Ctnovıe r <t.75 Roma 08 99 00 1 
Bukrcl ö9 5000 Anmtcrdanı Ol ILOO ) 

' bl&ym memlek~ze it-
8;1meDIC8l için gümrükler 

Brllbel 1 36 80 Solyı t5 U 00 ' 

Bcrhn J • 7 25 prtl 5 63 

1 

f;,ollste 

Y• Kasa hırsızları 
B 
dı 

m,hur Fantoma Mehmet ile 
ıe iki hampası yakalandı 
bı.:lqıuannda aarraf Marko nüapıya gitmekte olan, 18 nu
ol !lddıımdald U..yı kıran maralı tramvayın kapısına ce
fe.,, zabıtanın ptdetll ta- kctini taktrnmt ve bu tesirle 
bi ıyaindi yakalammttD'. yere dlloerek bet metro kadar 
ııiıls, Balpr A.-, Fan-

1
sürüklenmit batı müteaddit~ 

Wehmet ve Abdurrahman lerinden yanlnııttır. 
lllrekbp bir çetedir. ç.. -0-

ıdmdan biri henüa der- K L-. dü" tU 
ta hmmmnqtır. azaen ucu•ze t 
leıtmna llehmet w Abdur- Üeködarda oturan posta me-
mııDlll bir çok ublkaluı var 

1 
munı Halit Efendinin kuı Se

bt •eden apnlaa 700 lira miha Hanım ekpnı HaydJrpa
,. ile 10.000 lira laymetind• l pda vapurdan denize dÜ§DJÜf
~ ;evbenttan bir kıamı ya- ae dt kurtanlmıttır. 

.- bınWar ıı.rinde bu
!'!• mtladere edilmit "" po 

-0-

ra ~yetine &etirilmiftir. Ehemmiyetli bir sirkat 
ler 2rarda bulunan dördüncü 
re da yakalanmak tizeredir. Beyoğlwıda Aynalıçetmedo 
IU -o- İlla sokıağında oturan Madam 
yet Eleııi mliaede iken eve hırsı. 
ve loruJar çalnunq girmit 7 altxı yüzük, bir pan.-
rai Katip Şernaeddin ma- dantif, bir altın saat, 100 lira pa 
•r" de 15 numaralı Halil 1 ra, 440 liralık bono, 1100 liralık 
de evinden iki kuf1wı boru banka defteri, bir gümüş çanta, 

G L l K ~ ~ nu 
bürün dunyada blnierce anala-

ra çocnıdannı şa ıını memnu-

nıyet hır surette v .asgari lah

metlerlc beslemelerini ve on-

ları guzel ve g rbüı olarak 

} etl~tirınclerini temin ettiğini 

bir çok ın uşahedal a sabittir. 

J~1111ııi. et Sandığı 
.ı. lüdiirliiğünder1: 

Cenan Hanım Alp ve Meh· 
met CilAsın Beylerin l 95:.'4 lk 
raz numaralı deyn senedi ruu
dblnce F:mniyeı andı~ından 
istikraz eyledikleri mebla_ğ mu
kabllinc!e Sandık namını mer
hun bulunan &yoğlunda Feriköy 
ikinci kmm mahıUeslnde K!r 
sokaıtında eski 3, a mükerrer 
ve yeni 41 numaralı rnaa bah
çe bir hanenin ramaml vadesi 
hitamında borcun ödenmemeı;i 
haseblle mCzayedeye çıkarılarak 
on dört bin üç yüz lira bedel 
mukabilinde mü.terlsi ilzerindt 
olup istikraz eşnasında tayin 
eyledikleri lkamttgAhlanna teb
ligat ifuı için gönderilen blr 
haftalık son bir lhbarnımeyl ta· 
belluğdan istinaf ıyledlklerl lh· 
bamıme zahnnı mahallesi 1 Jey' 
eti ihtiyariyesince yazılan m~ 
ruharu.n anlqılmif olduğund~n 

ll!n tarihinden iı:lbaren bir haf
ta zarfında borç tamamen öden
mediği takdirde mezk6r hane
ıün mü tcrlsl namına kat"! fer•R 
muamelesi nln icra kılınacagı 
11/ın olunur. 

ker:qtır. bir İncilfa altını çalarak kaçmııı -----------
tan -o- tır. Emniyet Sandığı 
°!f::!:=~~abal ~cerh J\tlüdiirlüğünden: 

fe Şükriye H. m evine~ Yedikule haricinde bahçevan Ahmet Danı~ Beyin 15654 
Ahmet ieminde bir hır- Rıumn bahçeainde bir cerh ıtraz numaralı deyn senedi mu
ek bahçede eeriU çama- vak' ... olmuttur. ciblnce Emniyet Sandılından ı. 

toplayıp kaçnuttır. Rıza Efendinin yeğeni fuet tikru eylcdill mebl*t mukabl-
-<>-- Şark pmendiferleri amelesin- llnd~ Sanclık namına merbun 
~ bir ceset den Samiyi bahçeye davet et- bulunan Ulküdardı Kısıklı ma-

Bulondu mit. fakat biraa ııonra aralann- hallninde istavroz cıddninde eski 
da büyük bir kavga çdunıı ve ve yeni 24 numaralı maa bahçe bir 

A ptaımda Ayumada Ha-1tzzet Osmanı batuıdan acırca hanenin tamamı vadesi hitamın-
~il.Hakla Ef. n~n bahçe· yaralamıttır. da borcun ödtnmeıncsl hasebile 

.bir uıııan cesedi ~- -o-- müzayedeye çıkarılarak dolıuz 
lrıılle;!= zabıtaya ~ veril- yüz elli lira bedel mukabilinde 

• Yapılan _tahkıkat~ ce- Otomobil altmda milfteri i namını kat"! karan 
Ôeman oglu lbrahım ol- Matmazel Pipi iaıninde bir çekilml< \·e istikraz esna5ında 
anlaşılmıştır. • genç kız bu sabah Kumbaracı tayin eyledltl ikametgllıwıa 

caettc. yara ve. bere mev- 1 yokufwıdan çıkarken 287 nm:na teblilıt ifası için gönderiltn bir 
&N'!:'~ Tahkikata devmn'rab otomobil kendiline ~ haftalık son ihbarname zahnna 

açe( ~ mı9t1r. Matmuel Pipi atır ya- mahllksi heyeti ihtiyariynloı.-e ya-
ölibn ralanmıttır. zılın meşruhatran borçlu muma-

-o-- ileyh. Ahmet Dan.. Beyin Yelal 
panmda mukim Fuat 

av,a.mm li yqmdaki kızı Safınu RiiAgnat mektebi eyledill ve zevce!! Galfem Ha

Al kaynamakta olan Rüsumat meslek mektebinin 
:encerenin üzerine dliterek imtihanlarına ay nihayetinde 
ııuunış, biraz sonra vefat et-' baılanacaktır. Bu eene meslek 

• lmektebinden 40 memur mezun 
~ olacaktır. 

Zavallı çocuk Mektep tekrar eyl6lde den-
mekapıdan Sirkeciye &it lerine bqlayllCalıtır. Ba kınla.
olan 10 numarab tramva 1 ra diifll" villJftlerde bulunan 

un 
1 memurlardan 40 kiti itti-

nımdan batlıa mirasçısı olup oJ. 
tııadıtı meçhul bulunduğu anla
şılJn1' ve zevcesine de tebligab 
l&zlme ifa edllmi• oldvtundao 
ilin tarihinden idbarm bir halla 
zartıııda bor9 camamen öclea
nıeditl takdirde nıeilı6r baneDin 
m~erlll nımına bt"I teraı mu
auıelalnin icra edllecetl ilAn 

Çocukların günü 
( Btrind sahifeden mabat ) 

mıntakalanndaki çocukların 

gitmiştir. · 

Daireler tatil 

23 Nisan münasebetile bu
gün daireler tadildir. 

KAltL DAN "e JoRJ ARTüR ıuafından temsil edilen çok etleacell 
ve glllflnçltl bir komedi ile 

KATIL ELLER 
8UyUk mukallit LIYONEL BARIMOR ve EKU:R ismindeki terbiye ı spor bayramı icra edilecektir. Yalova yolları 

Öğleden sonra Türk Oca- '=== 
ğında, Tepebaşında, Gülhane Yalovaya giden Vali Vekili • 

kö meralıner bir film. 

parkında eğlenceler tertip olun Muhiddin ve sermühendis Av-
muştur. ni Beyler gelmişlerdir. Muhid-. 

Ne itler görecekler? din Bey, yol inşaatı hakkında 
Çocukların devlet daireleri- talimat vermitıir. 

ne ne şekilde vazıyet edecekle- --<>-
ri hakkında vali muavini Fazlı Müktesep haklar 
B. demiştir ki: Memurin kanununun 70inci 

- Çocukların Vilayet, po- maddesi şu şekilde tefııir olun-
lis müdürlüğü ve emsali gibi 
devlet dairelerini işgalleri hak- muştur: 

Bugün HoldmJyıd Mllllye bayramı mlııuebedle 

MELEK SINEMASI 
saat 2 1-2 matinesinden itibaren Berlln optrllllltta tenor 

RIŞAR TAUBERI 
teaamlle ıözlll ve tartılı ltllmlcriıı en mUkemmell olın 

KADINLARl iNINMAM 
kında yapılan şeyler şekil iti- 11 agustos 1325 tarihli Mül
barile doğru değildir. İntişar kiye Tekaüt kanunu ve onun 
eden yazılan okuyanlar hüku- miiııeyyelaU ve bazı kavanini 
met muamelitmm bir müddet mahsusa ile müddeti tekaüde fllmlnde takdim edecektir. 
için çocuklar tarafından rüyet mahsup olacağı kabul edilmiş 1 la~: Bu filmde Tauber'ln 11ıanni edıcetl şarluluın Tilrlıçe, Alm&Rcıı 
edileceğini zannederler. Halbu olan müddet ve zamanlardan do ve Fransızca metni bfldln teylrclleıw ın.ı edilıcelak. 
ki çocuklar yanımıza gelecek- layı Memurin Kanununun ah- ~~!'!~~~!!~~~~!'!!'!~!'!~~~~~~~~~ 
ler bir mliddet miNftr olacald- k8mı mal!yesini mebdei m~r·~- .._.,.._.....A..ı'l._...... ..... ~"-".._.....;..w1 CX:O ......,1-.J1..,.._ ..... ....._,..__..._,_...,,w1 
ardır. Onları pasta, çukulata yeti olan ! ~lran ~92? tanhı- ı 8 R ,. ı 1. ı ı· r , ı• T ı•ı 
ikram etmek BUretİle izaz ede- ne kadar iktıaap edılmtf olan 1 
ceğia. Bittabi imza ve ııaire hukuk mahfuzdur. Ancak 1 .. ha- iLK SESLl, ŞAUlLI VE SÖZLÜ l''IL.i\11 
gibi reıımf itlere çacuklann ziran 1927 tarihinden bugune 

ıw.nıyacatı muhakkaktır. .. kadar geçmit ve ~an s~ A•k na ~melerı· 
Bugünldl meruime on bin- geçecek. olan ~üd_d~er ıçın -., y 

lerce çocuk iftlrak edecektir. müddeti tekalldıyenın ~ve 
Rozet tevzii tekaüt maqmm tayini miktarı ı'ii~~~~~~;:.~~~000~~ 

B ,._ H" "etf-' h~da kanunu meak6nm 11 b h • 
uguu ';ft18Yeı .. roaet 70 inci maddeainin sarahati ha- k • 

tevslB e~~klfilmi • ~c:ı::::.det kabul ve zam ic- a s ı m a çes ı 
ugun çocu arın resmı ge- --<>-

çidl, Himayeietfal tarafından Her cıımı ve pazar &ilnU hava milsaiı oldutu takdirde 

filme alınacaktır. inzibat cezaları A R y E T E p R o G 8 A M ı· L E E lıısibatı ce.ı.alar hakkında 'u karar 
~ n1nıyet san- vilayete tebliğ oluıunuttur: 

••)(emurların lnzıl>att ceulan mc-
d 1 ğJJ1 daıl: murin kanununun 26 ıncı maddeııin-

Emlne Radiye ve Fauna üm- de zikir ve tadat olunduktan sonra 
mUssl!ade llanımlann 14572 ikraz 55 inci maddesinde ittihamı mucip 
numaralı ıl•yn senedi mucihlnce mevıt memura teblil edilerek ceırap 
Emniyet Sandıgından i•tllcnz eyle- alınmadan in:rıbat komisyonlarının 
dikleri meblig mukabilfnde Sandık ki · "h 
namını merbun bulnnan Üs1'üdarda karar ittihaz edemeyece en llırı 

Alıunlzade elyevm Mecidiye mahalle· edilmektedir. 35 inci madde ise me -
sinde Nişıntaftıobgındı eıki 4.4,4 mur aleyhine inaıbati ve ceaal bir 

mtlkerrer " yeni ?2, 12-1, 12- 1 nu- muameleyi müıtelzim olmamalı ibre 
marolı ve 777 arsın ırsi l!şerlne halk tarafından vuklıbulaıı ve dairei 
mebni lkiterbuçuk kattıın lbarrt se· 
k!.a dit eri tıç odı, blreuofa, mut- aideai tar alından varit cllrillen tüıl· 
lsk, birer lıama "· birer kuyıı, elll yet üzerine ımhalline müfettlt WJll 
bir bin doka:& yüz ytımi~ arp mahalılıik gönderilerek tahkik rapor 
bahçe ve mliftcmellb salre)ı havi !arı llzerinc badettetldlı valıi ıilılJct 
barem ve sell$iıklı ilci köşkan 11- teeyyQt edin« memurun riııamııa ba 
mamı vııdcsl hitamında borcun vc-
rilmemealncitn dOlayı satıhta çık&- kılmayarak inzrbet koınlayonlarmın 
nlarak Jilnbln lira bedel ile mtişte- lıatarile tahvilin caiz oldufunu göo
rlal namın• kat'I karan çekllmi~ ikan terir bir madde olduğu gibi mecburi 
lıtıkere yüzde on zam lle başka bir tahırilin inzıbati cezalardan madut ol
mliftcrl çıkaralı mü21yede bedelini machp da bedihidir. Bu ııebebe ve 
4400 lirayı ib!Ag tylcmif olması matlflelerin vasiyet ve aarıhatine bi
dbctile meıkı)r cqılllıln 26 4-9aG 
tarllılne möuclif önüm11%delti cumar- naen eabebı muhikka ve zaruriyeye 
tul aanu tekrar son mü:ııayedelİllln teırafuk cttiiine badcttetlrik komi&
lcrası ve muaıııclesinin ikmali mo· yonca lıanaıt lıbıl olmak prtile rne
bmr bulunduğundan talip olınlann murun müclafuaırun almmaaına lil
muUr &llndc nihayet N1t onbqe zum yoktur. Mezl<Ur maddeler kifi 
bdar !llflclık idaresinde hazır bulua· derecede vuzuhu lıaia oldufu cihetle 
ıııalln IDııımu ilAn olunur. tehire mahal olmadıiı"· 

Asabi hastalıklar 
Romatizma, Siyatik, Nevralji V. S. 

Artrltzm, Cilt hutalıkları Ek.zamalar V. S. 

YALOVA 
Kaplıcılınndı iyileşir. 

F, \ Oıelltr, l -ô Lirayı kadar 
tat ar: Yemelı. Hll-500 kurut 

M A Y 1 S ~CııOı<><>< 

BUYUK 

TOrklyede 

k-paııyuına bir kere ııtrımodan siıorta yopıırmıyını:ıı. 

Telefon : Beyoğlu . 2002 ·~~!! 

l...,.bul lldncl tica
ret .. 1111em ... •tlenı 

Gelaıa'da Mumhane Demlrd ao
bhında 8 numerodı f&rap lıbrilı:• 
salıibi RitU jlr efendinin ll0-+9ll0 
tmihlnde malılı:emeee IOAnoı ve 11 
•isan 939 tırihinden itibaren iflUııı 
açılmasını ve ıaıhteme oza91ııdaıı 
Rical Galip Beyin iHAs memuru ta
yinine katar verilmifdr. 

l - MllfllllCn ılacak vt istilıblı: 
iddia edenlerle ifbıı halı:lınnı tullıl 
illtlıan itibaren bir ay içinde .U· 
lıemenln lfl&s idlresine mürıcaaıla 
kayıt eılirmelerl n bu baptıki vesa· 
itin asıl veya ıureti milsıddakalannı 
tc\ di eylemelerL 

il - MülliSI borcu olanlann ühi 
koıa bir ay içinde kendilerini illta 
idaresine bllcllrmeleri hilafına htrt
lı:tt ccıai ıaes'uHyed muciptir. 

3 - .Mtılllsln mallınnı her ııe 
surede olursı olsun ellcrlndc hulun
daranlınıı o mollar llacrladekl lıalı:
lan mıhfuL blmak şanlle keza bir 
ay içinde lllls klaral emrine ın-
41 -ı.ı emıewlcr11 cczel mtt'•H· 

yete utrayıcaklan eibi makbal ma 
zutderi bulun .. dlkça rllclwıl W • 
lann... uıalırum blacaklan. 

4 - Mllflb Rit• Jir efeııdlr • 
-·ldııe de- edip emılyecelf ~ •· 
llyenla ıured cırıyanı ve lflu lda:e-

ıılıılıı tefkili için alAcaklılann 30 ·4-
980 Çlıtllllıl ctıntı sut ondöntt 
..ııtemcnin iflas odı•ıııda huır ha· 

lonmalan ve müflisin mÜflerek bor~._ 
lalın ile tefillerlnin H borcu tekef· 
fili eden sair kimtelcrln içtimada 
boluHbileceklerl icra ve iflh hnıı
•unun 214 üncil mıddeıint tevfikan 
ve ııblig mabmına kil• olıııak 

lıere ila. olımur. 

Zayi: 3241 namcrolu beyınname 
için lsıanbul lılıalılı Gilmrütündcs 
ılınan 25-6-9:MI tarih ve 3098 nu
merolu 427 lln 93 turu lıık Irat 
makpuzu ;cayt olmutıur. Yenisi ç k• 
nl atından ııyiin hfllı:mö ı olııur. 

lrunbul iUza P11f1 rnlı .. unda 
!'l•ltı .... rranu 



DEVLET MATBAASI NEŞRİYATINDAN 

Yeni harflerle doğru 
yazmak için 

Dil Encümeni tarafından neşredilen 

imla Lftgati 
NE MÜRACAAT ETMELİDİR 
CiLTLi OLARAK BEDELi 110 KURUŞ 

-tanbul haricinden isteyenler illvetcn •ı, de SO niıbetinde posta 
ücreti göndermoüdirler. 

MÜRACAAT MAHALLİ: 
DEVLET MATBAASI 

ISTANBUL 

Ticaret i~leri unıunı nıü~ürlo~on~en: 
Türkiyede hayat sigorta işlerile çalışmak üzre kanuni hü

ifiiınler dairesinde tesçil edilerek bugün faaliyet halinde bulu
nan "Boz kurt" Türkıiye Umum Sigorta Şirketi bu kerre müra
~~atla Türkiye Ziraat Bankası Anonim Şirketinin gerek Umumi 
llıüdürlüğUnü ve gerekse mevcut ve ilerde açılacak şube ve san 
dıltlarıru Şirket namına hayat sigorta işlerile meşgul olmak ve 
hu i§lerden doğacak davalarda bütün mahkemelerede müddei, 
llıtiddei.aleyh ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzre 
~centa tayin eyldiğini bildirmiştir. Keyf,iyet Sigorta Şirketleri
%1 toftiıı ve milrakebesi hakkındaki 25 Haziran 927 tarihli kanu 
~ hUkümlerine muvafık görülmüş olmakla ti.lan olunur. 

y~~~e k::~::er ,~,T~I~ llgTll 
Çakmakçılarda çeşme sokağtnııa kuştüyü fabrikasında kilosu 

125 kuruştan başlar. Kuştllyleri hazır yastık, şilte, yorgan, salon 
Yastıkları bulunur. l(uş tüylerine mahsus kumaşlarımız vardır. 

lpallt BelediJesi RiJasetinden: 
Ayvalık şehriİıin altmış hektarlık raddesinde bir kı~ının 

kadastro mosahaları belediye dairesinde mevcut olbapdaki şar
ttıeıne vo ~eraiti atiye dairesinde münakasaya konulmuştur. 

l - Münakasa bir ay müddetle devam edecek ve 12 mayıs 9_30 
Pazartesi günii saat 16 da nihayet bulacaktir. 

2 - Kadastro taahhüdatı beeldiye tarafından. daha evvel tan
~iınettirilmig nirengiye müstenit ve 1/500 mikyaslı tafsilat hari
ttlarma binaen yapılacaktır. 

MILLIYET 2.1 

Emniyet saı1dığı ınüdürli.iğüııdeıı: 
Müzayede 

bedeli 
lkrız ' Borçlunun 

numarası Merbunatın cins ve nevi ismi 

465 

lZO 

700 

250 

32 Beylerbeyinde BürhaniY'e mahallesinde Rasim 
ağa sokağında es~i 12mükerrer ve yeni 16/1 16/2 
numaralı bir hanenin tamamı. Abdülkadir Ağa 

15648 Beylerbeyinde Bürhaniye mahallesinde Çam
lıca caddesinde eski 2 mükerrer ve yeni 22 nunia

l'alı maa bahçe bir hanenin tamamı. lsmail Ve
fa El. Hatice Hadiye ve Şazimet H. /ar 

16274 Atpazarında Mani3alı Mehmet Paşa mahalle
sinde eski Sarraf ve yenıi Bakkal sokağında eski 
2 - 4 - 6 ve yeni 2 numaralı bir garajın tama
mı. Mustafa Ağa 

16473 Halıcıoğlunda Abdüsselam mahallesinde Kum 
haracı sokağında eski 163 ve yeni ısı numaralı 
bir hanenin tamamı. Zehra ve Fatma. Destine Ha
nımlar 

409 17236 Y enibahçede Defterdar Ahmet Çelebi mahalle
sinde Kazasker Camii sokağında eski 5 ve yeni 
7-9 numaralı maa bahçe natamam bir aanenin 
tamamı. Hacer H. 

590 ı 7839 Anadoluhisannda Göksu mahal.le ve sokağın 
da eski 7 mükerrer ve yeni 51 numaralı maa bah
çe bir hanenin tamanu. Ahmet ve Emir El. !er
le Zehra, Hacer Ihsan ve Sabilıa Hanımlar 

158 18214 Edirnekapısında Çakırağa mahallesinde Han
çerli kilise sokağında eski 22 ve yeni 28 numara
lı bir bap hanenin tamamı. Nesim El. 

430 1944-0 Paşabahçesinde Sultaniye sokağında eski 21 
ve yeni 28, 28--1 numaralı maa bahçe bir harap 
hanenin tamamı. Zihni B. 

1930 

lst1111bul Döı·düncü icra Memur· 
luğundan: 

Antoniyo. Ginali Efendinin müsyü 
Artor veledi Con Honterden iştikraz 
eylediği mebaliğa mukabil ipotek ya
prlan Beyoğlunda Feriköyünde Şişli
nm Kasımpa§a calldesinde kayden 3 
elyevm 13 No: 1ı hanenin nısıf hisse
si otuz gün müddetle ihalei evveliye 
müzayedesine konmuştur. 

Sokaktan demir kapı ile girildikte 
zemin katı çiçekli çini üzerine bir oda 
bir merdiven aiti bir kiler zemini krr 
mızı tatlık üzerinde zemini kırmızı 
çini maltız ve çimento tekneli bir 
mutfak taşlık üzerinde bir kuyu ile 
bahçeye çdalır. Bahçede bir küçük 
havuz bir çam bir malta eriği bir mik 
tar eşcarı gayri müsmire birinci kat 
bir sofa üzerinde iki oda hela ikinci 
kat bir sofa üzerinde üç oda ve mal
tız ocaklı bir küçük mutfak ve bir 
hela bahçe tarafında zemini çinko ta
rasa elektirik terkos tesisatı vardır. 
Yarım kargirdir. Hududu sağ ve sol 
tarafı arsa arkası ahıra ait hane ve 
bahçesi cephesi Kasnnpaşa cadesile 
mahduttur. Sahası mecmuu ikiyüz 
altmış sekiz arşın olup bundan yüz 
dokuz buçuk arşını bina ve mütebaki 
si dahçedir. Kıymeti muhammenesi 
tamamı beş yüz altmış bir liradır. 
berunununda Boğos Tatyosyan Er
endi kiracıdır. Talip olanların veya 
fazla mal(lmat almak istiyenlerin kt
ymeti muhammenesinin yiizde onu 
nisbetinde pey akçesrnı 929-5978 
Dosya numarasını alarak 24/5/930 
tarihinde saat 14 den 15,30 a kadar 
bizzat ve yabilvekale dairemize mü
racaat eylemeleri ilan olunur. 320 ı96ı5 Çengelköyünde Köprülü sokağında eski 5 ve 

yeni 3 numaralı maa bahçe bir hanenin tama- !lll•••••••••••mıııı 
mı. Müzeyyen H. Ecnebi 111emleketlere 

629 19776 Fatihte Dülgerzade mahallesinde ada 29 ve ha giden tüccar ve 
rita 764 mevkiinde eskıi 15-ı5 mükerrer ve yeni 
12-14 numaralı bir dükkanı havi bir bap hane- seyyahlara 
nin nısıf hissesi tamamı. Muharrem B. B k K ' J 

907 19777 Fatihte Dülgerzade mahallesinde · Nalbant so an 8 ommerçıya 9 
kağında eski ı8 ve yeni 8 numaralı müfrez birı ltalyana 
dükkiinın tamamı. Muharrem B. Sermayesi 700,000,000 

930 19779 Fatihte Dülgerzade mahallesinde nalbant so- (lhtiya'. akı,sıi: 
kağında eskıi 20 ve yeni 15 numaralı müfrez bir • 
dükkanın tamamı. Muharrem B. 540,000,0:JO Liret) 

8659 1979ı Fatihte Dülgerzade mahallesinde Nalbant so Traveller3 (SJyy '1irı 
kağında eski 23, 25, 27, 29 ve yeni ıs, ı5-ı, 15-2 ı çekleri) satar 
17, ı9 numaralı maa bahçe iki hanenin tama- Liret, frank, L1g'İliı fira;ı 
mı. Fatma H. ve Muharrem B. veya ~oları frank olarak 

880 2ooı3 Fatihte Dülgerzade mahallesinde Nalbant so- satılan bu çekler sayesnde 
kağında eski ı6 ve yeni 6 numaralı müfrez bir 
dükkanın tamamı. Nazım B. nereye gitseniz p<ıranızı ke-

1710 20014 Fatihte Dülgerzade mahallesinde Nalbant ve nali emniyetle ta~ır ve her 
Çamaşırcı sokağında eski ı4-22-5 ve yeni 4,4/1 zaman istenerıiı dünyanın 
numaralı bir dükkiinın tamamı. Nazım B. her tarafındı, şelıirJ.s, ote\-

3 - Münakasaya talip olanlar evvel emirde harita işlerinde 
$thibi lhtisaa olduğu, harita umum müdürlüğünden musaddak 
bir vcısika ile yapmış olduğu harita işlerinin musaddak listesini 
!!lindercceklerdır. 

4 - Saniyen müzayede, münakasa ve ihalat kanunu mucibin- 1 

cc Ylizde yedi buçuk ni.apetinde depozit yatınlması veya devlet
ce llıiiteber bir Banka itibar mektubu gönderilecektir. 

210 2oı24 Erenköyündıe i.ç Erenköy mahallesinde Camii- :erde, vapurlarda, trenlerde 
şerif sokağında eski 4 ve yeni 3 numaralı maa bu çekleri en kü~tik tediya' 
bahçe bir.hanenin tamamı. Saime H. 

~:n nakit tn'tk'l 'Jl•'! h kola-170 20195 Sultanahmette Firuzağa mahallesinde Babı- , 
hümayun caddesinde esk; 143-145 ve yeni ı49_ y:ıkla islimıl edebilir>iniz. 5 - Seraiti muharrere dairesinde deruhte etmek istiyen mu

tahaııaııdann ~eyi daha evvel Ayvalık belediyesi riyasetin 
den istemelen ilan olunur. 

BUYÜK 

TlY1lRB rlllNG~~~ 
8, INCl TERTiP 4, uNCÜ KEŞİDE 

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

runda yapılır. 
Büyük ikramiye 

45.000 Liradır 
Her keşide de çıka·n nlımara
lar tekrar dolaba konmaz 

~üuırukler M~~alnaza Mu~urlu~un~e: 
Gümrük Muhafaza Memurları için yeni ve 9 çapında 

ta.bellum tabancasının mubayaası 20 gün müddetle aleni mÜ
~<lkasaya konulduğundan itaya talip olanların şimdiden müdü
;;ete müracaatla şartnamesini almaları ve ihale günü olan ı 
·ı ayrs 930 perşembe günü saat ı4 te teminat veya pey akçeleri 
~birlikte muhafaza müdüriyetinde hazır bulunmaları. 

te~eli~ere~et VilaJeli Nafia ~aş uıü~en~islilin~en: 
Osmaniye - Kanlıgeçit yolu üzerindeki (7046) lira (64) ku

~ş bedeli keşifli (ı3) adet imalatı sınaiye S Nisan 930 tarihin
~ ~:ı. İtibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile yeniden mü
v akasaya vazedilmiştir. Müzayede münakasa ve ihaliit kanun 
ı~ talimatnamesi mucibince 26 Nisan 930 cumartesi günü saat 
'Wda Vilayet encümeninde ihalei katiyesi icra kılınacağından 
lJ 1~ ~!anların 8 gün mukaddem münakasa şeraiti umuıniyesi 

ta. Ucıbınce ehliyet vesikalarının vilayet baş mühendisliğine ib
ı etmeleri ve teminat muvakkateledne ait Banka mektup ve 

1ıf nı_~kbuzları~ı teklif mektuplarile birlikte yevmi ihaleden 
ıt gun evvel encümeni daimi Vilayete tevdii lüzumu ilan olu-
ır. 

----~~~~~~~~~~~~~~---
Alman Kita hanesi 

151 numaralı iki dükkanın tamamı. Mevhibe Travellers çekleti hakiki 
Zeliha H. (Mezkur ikı dükkll'n ·biı~ havadır.) sahibinden ba~k:ı kimsenin 

425 20346 Üsküdarda Murat reis mahallesinde Köprülü kuln:ı.:ı.mayaca;tı bir 5ekif d} 
konak sokağında eski 10-10-10 mükerrer ve ye ı~ptivdrihta; edilrnişliı. 
ni 22-24-26 numaralı maa bahçe iki hanenin ta-
mamı. Emine Bedriye ve Necmiye H. lar 

Yukarda cins ve nev'ile mevkii yazılı olup hizalarında gös
terilen fiatle talipleri üzerinde bulunan emlakin kat'! kararları 
nın çekileceği evvelce ilan edilmiş ise de müzayede bedelleri 
haddi laylikım bulmadrğından talip olanların ilan tarihinden 
otuz bir gün zarfında satış amirliğine müracaat eylemeleri lü- 1 
zumu ilan olunur. 1 

1 

1 
TurkiJe Ziı·aat Bankası ~ınuın Mu~urlu~un~en j 

' . Türkiye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü, Ankarada kil.in J 

ıdare merkezi binasına ilaveten bahçenin tayin olunan mahal- · 
iline yeni bir bina yaptıracaktır: Bu işe talip olanlar aşağıda 
j yazılı vesaiki ibraz edeceklerdir. 
: 1 - Talibin mall kabiliyetini gösterir vesikalar. 

1 

2 - Talip tarafından evvelce yapılmış olan işlerin bir liste-
si ve fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik Talipler Ankara
<h iZraa1 Bankası Levazım ve meani müdür!Uğüne İstanbulda i 
Galatada Bozkurt hanında Mimar Mösyö Monçeriye müracaat- 1 

. la bu baptaki plan mukavele ve şartnameyi yirmi beş lira mü- .

1

. 
. kabilinde alabilirler. 

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

.- Teklif mektuplan kapalı zarfla Ankarada Türkiye Ziraat 
1 Bankası Umum müdürlüğüne ve İstanbulda Ziraat Bankası İs
tanbul şubesi müdürlüğüne tevdi olunmalıdır. 

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

BUDAPEŞTE 

BEYNELM ILEL 

SERGİSİND~ 

31LA 12 MAYIS 

930 da devam 

EDECEKTİR 
Maculstın sanayilnin meşheri - Gümrük resmnden müstesna 

müteaddit ecnebi tüccarlarının pavyonları · seyahat ücuratında ıen· 
zi!At; Şark ve S,ulgu şömendöferlerlnde 'ı, 25, Yugoslavya ve Ro
manya şömendoferlerınln avdet seyahatlerinde 0 50 Macaristan'dın 
azimet ve a<dttte 0

/ 0 50. Hududu serbest geçıı':ek ' için vize ücreti 
alınmaz. l 75 kuruş mukabilinde kayıt olunan ve tafsil!! almak! 
için Galata'da Çinili Rıhtım Hanında memleketler ara&ında nakliyat 
ve muva,sal&t ( lnt~rcontlnentı~ ) Türl< Anonim Şirketine ve Ankora 
ve lzmlr de lntercontlnentıle Turk Anonim şirketine müracaat edllmesl. 

• 
Istanbul Nafıa Fen Mektebi ınü-
bayaat Komisyonundan: 

Mektebin Mayıs 930 gayesine kadar ihtiyacı olan Eti ile Ek
mek ve yaş sebzoııine ihale günU talip çıkmadığından mevadı moz. 
kil.renin 1 Mayıs 930 Perşembe gilnü saat 13 te kapalı zarf usu
lile enlden münakdsaları ya ılacağından tali !erin o ünde mek-

Mükemmel bir 
Kasık bağı ;:;··ti ROUSSEL Kasık 

J ' l bağı bütüu tıp Alemin· 
· · c<' azim takdLrlcre 

mazhar olmuı!ur.lira 
anca~t bu bağ ile em
niyet ve rş.hatı tammc 
elde edilir. Bağın ku· 

ıursuz ol•rak tatbikini temin tçin 

3:~-ı 
İstanbul şubeleri ; 

Bryoğlunda Tünel meydanında 
No 12 ve ldiklıi.l cadde.sinde No 
385, ı:ıağaı:alarımııı ıiya~et veya· 
hut kutn.ınu7u bildirmek şuretile 
siparişıniıi posta vantuile icra 
ediniz. FiaUar. Adi b~i 4 TL. çift 
bağ 7 TL. Lüks kuvvetli bağ 8 
Tı... çllt bağ ,... TL. Luk• ekslnı 
kuvvelli ıo Tl.: çırt bat ıS Ti 

4 -------- .. --·- -
Liseler nıubayaat 

komisyonundan: 

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

Liseler mubayaat 

komisyonundan: 

Galatasaray lisesine mülhak 
pansiyon binasında bermucibi 
keşif yaptırılacak inşaat ve ta
dilat 6/5/930 tarihine müsadif 
salı günü saat ı 6 da ihalesi icra 
kılınmak üzre kapalı zarf usulü 
ile münakasaya konulmuştur . 

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

Yazı makinelerinizi 

Gılııa'da Haraççı solı:agı lO numaralı 

V. BENBANASTI! 
Ticarethaneslnden sıtın ılınıı. 

Dr. SEYFETTiN 
L'ilt, Frengi \'e hırk:ıtilbevil ha .. 

talıkları mütcb»sısı. Karaköydc Ab· 
dutlah Ef. lokantası yanında ~·eritB. 
[lan. Her gün. 

l>r. Horhoruni 
Beyoğlu Mektep sokak No 35 

muayene sabahtan akşama kadar. 

Dr. A. KUTiEL 
Gizli ve cilt hastalıklan mU

tcbaRsısı Karaköy börekçi fırını 

sırasında No 34. 

Iktısat Vekaletinden: 
Eskişehir Viltyeti dahll!nde Baı· 

viran karyesinde şimalen Olııkbışı 

çeşmesinden topal Musa değirmenine 
müstakim; şarkan ve cenuben bu 
noktadan kağnı durağındaki nokııl 
sabiteden bllmürur Kemikli çeşmesi· 

ne haın münkesir; garben bu nokta· 
dan Kötü Pınarından bilmürur meb
dei hudut olan Olukbaşı çeşmesine 
hattı münkesir ile mahdut "" mesahai 
s•thiyesi (9IO) cerip arazii milliye ve 
hususiyetle lsveç ıabaasından Orhan 
13rant bey tarafından bittaharri mey· 
dana çıkarılın Krom mad~niniıı (60 
sene mıitldctlc mumahlleyh uhde5ine 
ihalesi icra olunacağından Maden 
Nizamnamesinin 36 ve 37 nci mad
delerine tevlikın bu bapta itirazı 
olanların tarihi il~ndan itibaren iki ay 
zarfında Ankarada lktısat Veklletine 
ve mahallinde makamı Villyete ba

olunur. 

, iLAN i 
OS!\·J:\.'iLJ BA: 'KASI gişeleriı 

:'.layısın 1 inci per;embe günündeı 
itibaren iş'arı ahire kadar z:rde mu 
harrer saatlerde açık bulunacaktır: , 

1-GALATAIDAREI MERKEZiYE~; 
Eyamı ıdiyede, saat 9 l-2 tan l 6yı 1 
kadar. 
Pazar günleri, saat 9 l ·2 tın 12 yı 
kadar. 

2-YENICAMl ŞUBESi; , l 
Eyımı adiye, saat 9 1·11 tan 16 y: 1 
kadar. 
Pazar günleri. sut 9 1·2 tan 12 y< 
kadar. 

3-BEVOÔLU ŞUBESi; 
Eyamı adlyede, s11ı !Odan 12 l-2ğı 
ve saat l 4 ten l 6ya dadar. 1 

Pazı;.r günleri, 11ıt 9 1-2 ta.ıı 12 y< 
kadar. 

Mülkiye mektebi mü

dürlüğünden: 
Mektebiınizin 49 lira maaşlı 

ha_stane memurluğu münhal. Şe 
raıt berveçhi atidir. 

1- Eczacı mektebinden nıe· 
zun olmak. 

2 - Daim! surette mektepte 
ikamet etmek. 

3 - l\lektebin ha~ta bakıcı
lığı vazifesini ifa etmek. 

.ı - Bu ~eraıt dahilinde ta 
!ip olanların yıldızda mülkil'e 
mektebi müdlirlügüne müra~a
atlan lüıumu ilan olunur. 

1 Şehremaneti ilanatı 1
1 

11 · 
Beyo~lu dairesinden: Oalre blnt· 

sının tamiri bedeli keşfi olan 1648 
lirıı 70 kuruş üzerinden pazarlıkla 
ihale edilecektir. Taliplerin evrakı 
lc~fiyeslnl görmek üzere hış mUhen· 
disllğe pazatlığı itrirık etmek içinde 
'/0 7,5 teminat akçesini vezneye 
yatı rdıkıan sonra ihale günü olan 
26 nisan 930 tarihinde encümene 

arzuhal müracaat eylemeleri ilan ... HALiS fi-'l. !\'iDEN- , 

müracaatlan. 

* * * 
Şehremanetinden: Fatih yangın 

yerinde Saraç Degln mabal1<1inin 
Yeni çı9me sokaltnda iki od• bir 
matbah ve salreyi milştemll maa bıh· 
çe 8 lira 50 kuruı aylıkla talibi 
nzerinde olup ihale müddeti 30 ni· 
san 930 larihine tenıdlt edilmiı 
olduğundan fazlas!le talip olanların 
müzayedeye girmek içln mezkOr 
tarihte levazım mildilrlilğQnc gelme· 
leri. 

* * * :;iehremanetinden; Sebze hali 
meydanında numarasız kantar kulü
besi kiraya verilmek için açık mü
zayedeye konmuştur. Taliplerin şart
nameyi görmek için her gün müzı· 
yedeye girmek için !hale gUnü olan 
t 5 Mayıs 930 perşembe gUnil leva
zım müdüriüğüne ge!mtleri. 

RAKISI 
Oakbdar hukuk haklmllğ"lnden: İ 

M. M. V. Deniz Mllıteşarlıgı t 
tarafından Talip Suleymıın ' 
elendi kaneı Fatma Seher ha
nım ve mahtumu Recep efendi 
aleyhlerine ikame olunan alacak 
davosını celse! n u akemeslnde 
ilanen tebliğ"ata ratmen gel- ' 
meyen mllddeialeyha hakkında 
gıyap kararı ittihazına karar 
verilmiş ve emri muhakeme 29 
mayıs 930 perşembe günü saat 
14 tayin kılınm111 olduğundan 
yevmi mezkOrda Fatma Seher 
hanımın mahkemeye ğelmediğl 
tıkdlrde bir daha mahkemeye 
kabul edllmlyeceğl ve müddei· 

Anka
ra Un ve Ekmek nin beyylnaııoın gıyabında isti

ma edileceği mumaileyhanın 

Türk Anonim şirketinden: ikametgahının meçhutiyetine bina• 

1 _ Şirketimizin tahti isticarinde !e•n•l•ll•n•eil!!n•te•b•lıiiğiııııioıiıjluıiıın•uıııir•. ---
olup Ankaramn Etfaiye meydamn~a ~ 1 1 
kilin BUZ fabrikasında istihsal cdıl- .eJrıse aı'n 
mekte olan buzların Ankara Şehri ve 
civarında şatışları bayiliği ilenen mü 
zayedeye vazı edilmittir. 

2 - Müzayedeye iştirak edebilmek 
için, ihale tarihinden itibaren azami 
bir hafta zarfında mukavelei katiyeyi J 

imza edeceğine ve imza ile birlikte 
ber mucipi teahhut bir ay zarfında 
azami olarak satacaiı buzların satıi 
bedeline tekahul edebilecek miktarde 
teminat katiye mektubu ita edeceği
ne dair nakden veya bir Banka mek
tubu ile BİN liralık bir teminat mu
vakkate mektubı itasi l!Z<mdır. 

3 - Bubaptaki ıeraiti haiz olmak 
üsre ihzar edilen şartnameyi arzu e
denler her gün şirketimizin Etfaiye 
meydanında kaiı:ı mudurluğunden a
labilirler. 

Bu şartnameye nazaraen mutaah
hit her ay zarfında satmayi teahhııt 
edeceği Buz miktarını ve beher buz 
kilosunu kaça satın alabileceğini tes
bit etmek mecburiyetindedir. 

4 . Bir hafta zarfında ki. satış be
delleri hafta nihayetinde tediye edi
lecek ve aksi takdirde şirket mukave 
leyi fesih ve teminat katiyeye vazi 
yet etmek hakkına malik olacaktir. 

5 - Müzayedei aleniye 24 NİSAN 
30 perşembe günü saat İKİ dedir. 
Şirketimizin etfaiye meydanındaki 
muduriyct binasında icra kilinacağm
dan talip olanbrm yevmi mezkllrde 
bizzat veya bir vekili musaddak va· 
sitasile ve teminat muvakkate mek
tublarını mustahsiben iştirakleri fü. 
zumu itan olunur. 

Üsküdar Banktısı 
Türk Anonim slrketi 

1stenildi~i zaman alınmak üzre 
yatırılan paralara senevi %6 faiz ve- 1 
rir. 6 ay vadeli mevduata % 7 bir I 
sene müddetle brraktlan paralara 
%9, vadeli tevdiatın faizleri her ay 1 
tediye edilir. 1 

Çocukları tasarrufa alıştırmak 1 
maksadile açtığımız 'TASARRUF 
SANDIGI., hesabına 50 kuru~ ka- \ 
dar kabul edildiği gibi % 7 faiz veri-1 
lir. Esnafa müsait şeraitle ikrazat 1 
yapılır. Malını, mülktinü, hayatını 
mliaait şeraitte sigorta etmek istiyen 
!er ÖskUdarea iskele kurbunda kain I 
B nka a müraccatları rica olunur. 

Merlrtz Acentası; Galata kö;;:i 
bcasında, Beyoğlu 2362 Şube 
ıentesı: Mahmudiye Ham ılımda. 
lstınbul 740 

Trabzon ikinci pos!ası 
[Reşltpaşa) vapuru 24 nisan 

Perfembe akşamı Galata rıhtı· 
mından hareketle Zonguldak, 
fnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Rize Hopaya gidecek ve pa· 
zar iskeleslle Rize, Sürmene, 
Trıbzon, Polathane, Tirebob, 
Giresun, Ordu, Fatsa, Samsun, 
Sinop, İneboluya uğrayarak 
gelecektir. 

İzmir sÜr't·pos-tası 
(CÜLC~:MAL) vapuru 25 

Nisan cuma 14,30 da Galata 
Rıhtımından hareketle Cumar
tesi sabahı lzmir'e gidecek ve 
pazar 14,30 da lzmir'deıı h1-
reketle pazartesi sabahı gele
cektir. Vapurda mükemmel 
bir orkestra ve cazbant mcv· 
cuttur. -Yelkenci vapurları 
Karadeniz Lüks ve sür'at po>ırn 

Sanı sun 
npuru 23ç , } 

'isan ,a 1 şaı11 )H 
günü akşamı 6da Sirkeci rıhıımınJJ;ı 
hareketle dogru [ Zonguldak. in . 
bolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rl" J ye 
gidecektir. 

Tafsillı için Sirkecide Yelkenci 
hanında ktin acentesine müra· 
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BlN SÖZ 
BiR RESİM 

Anknra füıbba oo&Aı divanı l>ay&lyetl 

lJan Fraaııa ıırtıetl Mell Marl a.ttcı Pal'IH lıarcılı..C ıtmlttlr 

Kadınlar birliği konferansında, konsorvatuar talebesi tarafından da konser verilmiştir. 

1 

yzlatl tn .ııa..ı blrlaol devrnJadıa bu acıae ı:ı .ilanım mczu.ıı elacat 1 Edremit mualllmlori blı >Ilı: teşkil ehıılşlcrdlr. Resmimiz ınrlflı. azasını lllr araaa gGstermek.edir. 

SES, 

' nın 

k~meltni 
· · yiik.reltir. 

Qir l""'oforaun en biybk mt• 
.ty,ı; nrırrıtıtl ıuıcdit. y cnl 

\LON Oli:CCA •n a19"k •t 
en yuk,ek naımo .. rt aynı ko. 
l•ylıllla nqrtdcr, Najmtsinil't~ 
harık"-1jdclıtini \Aı.ıdiotcopic• 
rnin •cainc rtıtd)undur En p•· 
~·•1 aramofonlarla kıyas fdlt. 
!' bllc. yeni SALON OECC,\f 
1Jnlarwı terc•vukllau t.ol.;ıylıkla 
hpat ~•m<klıL"Ji, 

l'ürkiye umumi acentaeı 

J~BJ. T. tiF~NTI 
Joyoğlu lıtiklAI raddesi 

Ağacami numara 
12'?_·129 

~,~~~ Kilo üstüvani ~irek satılması 
Tülün in~isarı Unıunı nıü~ürlü~ün~en: 

Clbalt fabrıkası.ıda meycuc takriben 8,000 kilo muhtelif cb·aua üstüvani 

direk pazarlıkla saııf•.:.eğındın taliplerin her gün gidi;> fabrik•dad• mezkur 

dı.tkleri gcirmtleri ve pazlrlığı için 28·4-930 pazarıesf günü saat l 1 de 

ıuzde yedi buçuk ıcıninaıı muvakkatelerile Galatada mübayaıt komisyo· 

ı und• bulunmaları. 

FatihJe 1 laydar Mcdrest'i 
.;fhzadc 1'.ı:ı da Darülhadis mcdre,esi 
Beşikta~ta Kılınçali ıııahalle>İ' le garaj 
Arnavut köyunde 12-23 , 'o • .ıııe 

JilaJel ~aiıni encüıııenin~en: 
Balada muh~r <r tmlı\ki husn'1ye· kare verilme!· iizre 7 mayıs 

930 çarşamba ı;umi ıat on bı ·c katlar muzayet!c) e kom lmu~tur. 
Taliple'"n "en~·•m••ııı vilılvcte muraca:ıtları. 

lir a~et ~lanf a tez~a~ı satllınası 
TüMo iı~iıan nmuın ınü~OrlO~Onden: -· 

ObıH fabrikasında ınovcut bir adet planya ıeıgthı pazarlıklı sanlacııftgr. 
Talip~rln her gUn pdip fabrikada t<ıglhı görmeleri ve pıurlı&ı için 
28•4-980 pazartesi gilnü saat 10,30 dı Gılıtadı mübayaaı koml•yonundı 

yüzde yedi buçuk teminau muvıkkıtelerllı bulunmalan. 

lSTANBUL V L\YE 

DEFTERDARLIK ILANATI 

ÇATALCA MALMÜDÜRLÜGÜNDENr 
Muhammen bedeli Mikdan Nevi cmlAlc 

Lira Dön Um 
7500 1500 Murat fıkı 91ftlil1 

Çaıaloa kazuının Dal yenice kôyü civannda ve tlmooüler lıtasyonıına 
ü9 saat mesafede yalnız binbeşyilz dönüm ziraata elver!~ eraz!si bulunan 
Murat fakı nam diğeri Mum yenice namile marul çlfliğin mülkiyeti nul
ına.lı: ve bedeli sekiz sene ve sekiz müsavi talı:sltıe ılınmak sartile 17-nlsan-
930 tarihinden itibaren (20) yirmi giln milddetlc ve kapılı zır[ uıullle mil· 
zayedeye konularak 7-mayıs-930 oıırşımbı günü saat 14 te ihale! kıtlyeml 

icn edllcccfinden talip olanlmn şeraiıi müzıyedoyl anlamak il•ere Çatalca 
malmüdürlüğllnde mılteşekkil komisyona müracaatları i!An olunur. 

.................................... 
Devlet Demiryolları 

idaresi ııantı 
Mağazamızda mevcut kamyon iskeleti otomobil teferruatı, 

beş ton kadar demir mil uçları, maskap kalemleri, zımba maki-
' nesi, örs, volan, tulumba, motör, muhtelif tezgahlar iki buçuk 
ton sikletinde lokomotif sust<>.ııı yangın itfa aletleri alenr mü
zayede ile 24,430 tarihine müsadif perşembe günü saat ondörtte 
satılacaktır. Ayni zamanda şimdiye kadar muhtelıif zamanlarda 
müzayedeye çıkarıldıkları halde verilen fiatlar haddi lllyikmda 
görülmediğinden saulmayaıılanıı da müzayedesi tekrar edile
ceği ilan olunur. 

YilaJel ~ainıi encünıenin~en: 
Zeyrekte J !amit efendi medresesi ile yan ve arkasına tesadüf 

eden iki bap ah~ıp hanenin ankazı satılmak üzre 7 mayıs 930 

çar~aınba günü saat on bire kadar münakuaya konulmu~tur. Ta
liplerin encümene müracaatları. 

ı~tan~ul f ilaJetin~en: 
~o ,c ve göprüler kanununa göre vilAyet umumi meclisi tarafın

dan 930 senesi yol parasınm birinci taksidi Haziran ve ikincı tak
sldl Te~rinlcvvcl 1yları tayin edilmiş olduğu gibi yollarda bedenen 
ıfayı mükellefiyet edecek olanlar kin Eylül, Te,rinlcvvel, Te~rinl
sanl, .:\'isan ve :\Iayıs ayları iş zaman.fan olmak ilzrc tayin kılııı
dııtı ilan olunur 

mniyet sarı ığı 

müdürlüğünden; 
Fallı:ı lwıııııın 19661 ikraz nu

llMtaiı doyu sonedl mucibince Em
nlyoı Sendı&ından lsdkraz oyledlll 
mebllg mukabilinde Sandık namına 
merhıın bulunan :Ercnköyllndo mu
kaddema Tuğlacı başı Musıafaefendl 
elynııı Gözıepe mahalle ve solca· 
gında etki S m(ikerrer numaralı kırlı: 
dokuı artın arsa üzerinde kAglr ma
nmln iki kattı ikmal edtlmlf bir 
odap vt temelleri mevcut diğer bir 
odayı ,.. Uç evlek üç yüı elll bir 
arşın bahçeyi hnl bir hanenin ra· 
mımı vıde1i hlıamında borcun öden
memul hasebUe müzayedeye çıka
nlarak yedi yoz on lira bedel mu· 
lcabllindo mütıerltl üzerinde olup 
20·4·930 tarihine müsadll cumartul 
gilntı kat~ kararı çclı:ilecegindoıı talip 
olınlann yevmi m11kOrde Sandık 
·ldareılne müracaat eylemeler! lüzu
mu ilin olumır. 

Bey~lu ikinci NoterUg!ne 
fUendlm. 
Yıddlmde mevcuı ve dılrol aliye· 

nizoe munddı k veklletnıme ile ve
klleıinl derbude ettiğim elyevm kızıl 

toprakta ittuyon kurubunde köşklln· 
de sakine zevcem Hatice Afife ha
nım efendinin veklletlnden istifa 
mecburlyeıinde kaldığımı ve eınayi 
vekAleıimdo de mumalloybaya alt em
val üzerine hiç bir muamele yapma
dığım gibi konditerlnl mütedeyyin ve 
zımin kılıcalı: bir doyln ıonedlnl 
dahi imza oylemediğlml bey•n eder. 

Ve husuun mezkOrden malOmat· 
dır olmaları zımmında takdim etiiğlm 
işbu istifanamelerden birinin muma· 
lleyhaya tebliğine ikincisininde daire
nizde hıfıını rice eylerim elendim. 

Adreı: Kızıltoprakra ayni mahal 
ve köşkte sakin Aglh Bey 

lstanbul ikinci tica
ret mahkemesinden: 

Müflis Şirinyan Efendiye alı 

Kendro.; hanında l numerolu odada 
bulunan yazı masası. koltuk, kanape, 
kısa ve dolap ve saire yazıhane 

eşyasının 28:4-930 tarihinde açık 

uttırma Ilı sarılması mukarrer oldu
ğundan taliplerin yevm ve yakıl mez 
kurda mahallinde hazır bulunmılan 

lüzttmu !l~n olunur. 

lstaabui Birinci Ticaret mah
lı:emeslnden: 

Unkapanında Azaplar camii 
karşısında 1 No. lu hanede mev· 
cut müflis Kozıın oğlu Mehmet 
Nuri Efendiye alt kuru yemlfler 
pazarlık surotlylc sıltılacağın
dan talip olanların 29 nisan 930 
salı gUnO saat 10,30 da mahalli 
mr.7ltll•e ve1mt'"fA•; Hin nh'" .. ,., 

ÇARŞA~BA 
23 NİSAN 930 
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ı a b 
Gazi Hazretlerinin talı:dlrtne mll•har c;lan Salblı"!rl•ı Refik B. pavY' ·r 

--- - --- - \> 
lstanbul Mahkemel A.Uye ikinci k 

dairesinden: lı:n 
Mahkemocı 5-5·92!1 tarihinde illAsını kuar verilmiş olan F'ratelll lh 

( 1mproae Maritlmo ) Şlrkednc alı olup Çaaılckalede (Nara) limanında 1 k 
mirli bulmıan af&tıda iıml ve vasıflan muharrer gemiler, bahrt ve il 1 

veuidle icra ve lllu kanununun ll9 uncu maddesinin son fıkrası dellleV 
l JS ve müteıkkip mıddelerlnı ıevfikan açık arıtırma surerile sautacaktır· 

ismi Vaaıf ve novl Hacını ton Bı.ndruı MillAhazaı 
Fılmira Romoriıör 1' lralya Tahllslye tc ·u;nbası '" hortO 

Rndlrya 
Mıra 

Garllyano 
ErkUlo 

Vlterbo 

Frt.ç 
Marıe 

Çove 
Venere 
Booonı 

• 6-8 • 
• 7 • 

Yat gemisi 3118 
Mıçula (BOıon sılcleı kal·. 

dırır cesamednd• 

' 
?ton sıkleı kıldı· 
rlt ee"8metlnde 

Ataçton mamul 
Duba 

• 
• ' 

Molorlu ve dalgıç 

makineli aandal 
Motorpot 
lıdıı pot 

1 ıı 
80 
30 
80 

3 
• 

Sında!lar Üçer ton bacmındı-

lan berıbe< 

Su tulumbası mu hortum 

Bir sandal var 
15bin yüı lirayı açık arın 

neticesinde Hüsnli Bey uhde! 
!halcı edllmlı ise de blllh 
müıayedc bedelini verm•dif 

Arıtırma ıuretlle satış 26-.'vlıyts-930 pazartetl gOnil saot on do. 
altıya lcadsr ve müteakıp günlerde ayni saatte lstınbulea Sultan Ahrıl'd 
adil ye sarayında klln ]kinci Ticareı mahkemesi lflls odasında icra edtlec•~d Y 

Arttırma şartnamesi :ılB·Nlsan-980 tarihinden ldbaren herkes tarafın lir 
görülebileceğinden. ıllkadırlarln ikinci Ticaret mahkemesi kalemine mUr•cl ~ 
ile satıf fartnamcslnl tetkik etmeler! ve saıış günü saıış mahallinde bulO 
mıları ilAn olunur. 

·······-~ GÜLHANE KLİNİK DERSLERİ 
Dahlllye KllnlOI muaııımı ABDÜLKADİR 

LÜTFİ BEYİN 
Yeni harflerle lnt111ar eden bu eseri 

Sillürrie, Astına, Perikarditler, deveran 
nateman1iyeti, fakrüddemler, yerkan ye 
tedavileri hakkında en yeni n1alumatı 
çok gUzel ve mütenevvi Riye Radyografi~ 
lerini havidir. ikbal ~UtUphaneslnde bulı.t• 

nur. Flatı 3 clldllsi :i,1·2 liradır. 

•••=~IC*DO~~ 

lstan~ul Ticaret ~~asın~an: 
Nisana nıüsadif Çar~amh• 

ı' .\lilll Bayram mdnascbc:tile 2::1 
Odamız kapalı bulunac•ktır, 

M ' 1 ··d· ·· B __..,h neJll es u mu uru ur a 

' 


