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Sözden ışe Mübadil emlak 
h İktısadi programın fonn~l 
alıne, kanun layihaları şeklı

~e .girmesi artık bir gün mese-
· '51dir. Bu demektir ki, sözden 
ışe geçileceği günleri yaşıyo
tııı. Geçenlerde iktısadi prog
~ıııın ana hatlarını bu sütun-

da izaha çalışmıştık. B"t 
!aslara ilave edilecek esaslı :nı 
lty Yoktur. Tasavvur olunan 
1~bir ve ıslahatın yüzde yinni
'1. muvaffak olursa, beklediğl
~z halas ve refaha mutlaka ı 
VUşacağız. 

de lktısadi programın en ziya-
göze çarpan maddesi, bun
~ böyle ziraate, zirai istihsa
"'ta, ziraat kredisine daha zi
tade ehemmiyet verilmesidir. 
~ogramın bu noktası, bugü
~ de, yarının da ihtiyaçlarına 
h ~ci derecede uygun bir cep
ıt8tdir. Bunun için de Ziraat 
aııkasının sermayesini arttır

:::aktan, bu milli müesseseyi 
haPrak ve ziraat sahasında da
b geniş bir faaliyet içinde ça
i ~!ırmaktan işe başlanıyor. l:ıu 
~ . başlangıcı takdir etmemek 
d bıl değildir. Kim ne derse 
tsin, bu memleket her şeyden 

~\1cl bir ziraat memleketidir. 
llaenaley h en geniş istihsal 

~hası, toprak olmak lazım ge
tYor. Her halde muhtaç oldu
e llıııuz kuvvet ve serveti; en 
~el toprağın sinesinden çı
h ~ağa çalışmak istihsal cep
~sındeki çalışmalarımız için 
oı esas 1ı bir azimet noktası 
l?ıaJıdır. 

aı Şurası muhakkak ki, bir işte j 
k ınacak tedbirlerin kuvvet ve 
~Yıtıetini anlamak için her 
p Yden evvel o tedbirlerin ya
~agı tesirleri iyi bilmek Hl
kı dır. Kredi ihtiyacı içinde 
z; \1rilnınakta olan çiftçilerimi
el~ sarraflar, insafsız faizciler 
dinde ne kadar mustarip ol
ltı~gunu, nasıl soyulduğunu bil-

1Yenler; Ziraat Bankasının 
lak\1iyesi ve çiftçilerle daha 
rha~ından temas ederek kredi 
~1tıyaçlarını temin etmes.i ha~-
1.lldakı karar ve tedbırlenn 
alıınu1 ve faidesini mutlaka iyi 
lllıyamazlar. 

y" liakikat şu ki, kredisizlik 
,~~Ünden çiftçilerimiz en iyi 
ıs~eler içinde bile borçtan ve 
ı/raptan kurtulamıyor. Çünkü 
fa~~l~r ağırdır, çünkü köylü ile 
~Uk:_ı arasındaki muameleyi 
ırıı ~etin kontrol etmesine 
Ilı kan yoktur. İktısadi progra
g· ııı tatbikatına, ziraat cephe
!t~dc.n başlamakla yalnız mem
dc ~tın istihsaJatını arttırmayı 
Jca. gıı, bu memleketin en feda
ıtit \1.e \1efakar unsuru olan köy
Iııaerıınizi de borçtan ve alacak
rı rııı tazyikatından kurtarma-

tenıin edeceğiz. 
te~aş~a bir makalemizde işa
llı ettığimiz gibi, istihsaıatı
\(jızı arttırmak mev zuunda dü
~ llec~ğiıniz mühim noktalar
ha ıı bıri de istihsalat fazlasını 
~a te kolaylıkla satmak im-

1\1~1 şimdiden hazırlamağa 
«ttnaktır. Yeni faaliyet ve 
cadelemizde bu nokta behe

'1-t aı la:y ık olduğu ehemmi-
! e ı?;oz onünde bulundurulma 

r, 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

Atina sefirimiz teklif
lerimizi izah etti 

B. in Enis 
mülakatı 

Mübadil emlakin 
mahsubunu istedik 

Teklif kabul edilirse 
itilafın 5 inci 

maddesi tayyedilf!cek 
Atlmı :,;eftrlmiz Enis B. 

ATİNA, 24 (Anek.) - DUn Türkiye sefiri Enis )3. Yunan 
Hariciye Nazırile uzun bir mülftkatta bulunmuş, Türkiyenin son 
teklifleri hakkında talep edilen izahatı vermiştir. Bu mülakatta 
umumi meselelerden başka teferruata da temas edilmiştir. Gö
rüşülen meseleler hakkında ketumiyet muhafaza edilmekle be
raber Türkiye mübadil emlılkin umwru takas ve mahsubuna ta
raftardır. Bu teklif mucibince mübadil emlakin tasfiyesi. mese
lesinin bitaraf azaya tevdi edileceğinden bahis olan beşinci mad
de itilafnameden tayyolunacaktır.Mübadil emlılkin uısfiyai hak 
kındaki türk teklifine Yunan Hariciye Nazırı cevap vennek 
hakkını muhafaza etmiş ve Yunan seflrinden gelecek malftmata 
intizar edeceğini de söylemiştir. 

Dan Tepebaş111da verilen masamertdcn intıbalar 

Çocukların ikinci günü 
Tepebaşında tertip edilen eğlenceler 

muvaffakıyetle neticelenmiştir 
Çocuk haftasının ikinci gü

nü gene neş'eli geçti. Mektepli
ler, havanın müsait olmaması
na rağmen kırlara, boğaza te
nezzühler yaptılar. Bilhassa 
Boğaziçi vapurları dün Anado
lu Hisarı, Çubuklu, Beykoz ve 
Sarıyer gibi mesire mahallerine 
bir çok kücük mektepli naklet
tiler. 

Tepeb~ında 
Dünün en şayanı dikkat ha

reketlerinden biri Tepebaşı ti
yatrosunda verilen eğlence ol-

a du. 
İr memure işten el Tiyatro binası parterinden 

çektirildi paradisine kadar hıncahınç dol-
tlil~lis.urnat baş müdürlüğü gö- muştu. Bir kişilik yerlerde iki 
tli~ ~ luzum üzerine Paket gilm kişi sıkışıyor, localarda en az 
l~~ manifesto dairesi memur- onar kişi bulunuyor, hatta kori-

8 lti~u d~?- İlhami Beye görülen dorlara, kolislere varıncıya ka- ı oruzan 
tir. rn uzerine işten el çektirmiş dar her yer tıklım tıklım dolup şı tiyatrosu, bir muallimin de-

taşryordu. Her halde Tepeba- (Mabadi 3 üncü aahifj!cle) 

t\dliye vekili tarafından Haydar Rifat B. 
~teybine açılan davaya dün Ankarada 
aştandı (TafsillJtı son haberlermizdedir) 

mütekabilen mahsup edilecek 
Kararname Köprü parası' 

Ve gi sistemleri 
Tatbikata cumartesi 

başianıvor 

Konsorsiyom heyeti 
umumiyesi toplsındı 
İki numaralı kararname Ma

liye vekaletindt!n dün borsaya 
resmen tebliğ edilmiştir. Yeni 
kararnamenin Cumartesi günü 
borsada tatbikine başlanacak-
tır. 

-----
Emanet\ aridatın
dan kaybetmiyor 

·-·-· 
Köprü tahsildarlarının 

vaziyeti ne olacak? 
Yeni belediye kanununun Ey 

llılden itibaren tatbik edileceği 

alakadar makamata tebliğ olun 
muştur. Fakat köprü müruriye 
si bununla alakadar olmadığın-

dan Haziranda kaldırılması mu 
Cumartesi günü banka mü- hakkaktır. 

Köprü parası kaldırılmakla 

Emanet varidatından bir şey 

J 

---+-• ...... ~ ....... - -

İktısat prog-ramına konan bir madde ile 
vergi sistemleri tesbit olunmaktadır 

Umumi, hususi her hangi bir resmin ikh
<;at vekaleti tarafınaan tasvibi liizımdır 

ANKARA, 24 (Telefonla) - Vergilerin umumiyetle 
milli istihsal ve satışta mühim tesirleri oluyor. Öyle vergi
ler var ki, iktısat noktai nazarından mevzii tesirleri vardır, 
Bu vergilerin esaslı tadilata uğraması veya büsbütün ilgası 
zaruridir. Vergi ve resimlerde yalnız umumi idarenin tesir-
lerini düşilnmek kafi değildir. Hususi vergilerde, belediye
lerde ihtiyaç ve miilahazalarla konulan resimlerin iktısadı 
zararlar verdiği görülmektedir. 

dürlerile borsa meclisi idaresi
ne dahil acentalardan bazıları 
toplanarak tahvilat alım ve sa
tıIT'mm bundan sonra sureti ic
rasile 1 numaralı kararnamenin [ 
intişarı üzerine likide edilemi
yen muamelatın e suretle ya
pılacağı hakkında bir sureti hal 

İktısat programına konan bir madde ile Cümhuriyet ida
resinin vergi sistemleri kat'i surette tesbit olunmaktadır. 

1 
Kaide olarak; Umumi, hususi beledi her hangi bir resmin 

• iktısat vekaleti tarafından tetkik ve tasvibi liizımdır. Bazı 
liman, okturva \·e belediye resimleri tahsisen bu ciimledend.ir. 

bulunacaktır, • 

Bankalar konsorsiyomu hey' 
eti umumiyesi de diln öğleden 
sonra 15 gilnlilk mutat lçtimaı
m yaparak vaziyeti tetkik et- . 
miş ve umumiyetle şayanı mem 
nuniyet bulmuştur. l 

1 

Mütekait maaşları 
hakkındaki emir 

1 

~ıı 
--·-

Ücret alanların da 
maaşlara kesiliyor 
Tütün inhi&<:.r idaresinde 

müstahdem bulunan mütekait
ledn maaşları zat işleri muha
!iplıği tarat.ından kcsi!rrıekte 
idi. İdarede çalışanların, aldık
ları tahsisatın ilcret oldu~nu 
iddia etn •,m üzerine, tekaüt 
maaşhrnrn kesilip kesilmiyece 
ğl vekAl~•ten istizan olunmuş
tu. Maliye vek&.letinden zat iş
lerine gelen cevapta inhisarlar
da çalışan miltekaitlerin aldık
ları para ilcret te olsa maaşları 
nın kesilmesi emrolunmuştur. 

Milletlerin 
• • 

secıyesı 

Dün profesör Hunt -
rington DarÜlfü -

nunda mühim 
bir konferans verdi 

Amerika'nın maruf beşeri 
coğrafiya alimlerinden profesör 
Huntington, dün :-1arülfünunda 
bir konferans vermiştir. Profe
sör, milletlerin ikiye ayrıldığını 
birinci sınıfm köçebe, ikinci sı

kaybetın~mekte, bilaki! ve~aiu 1 

nakliyeye y;;pılan zamlarla bL 
kısmı varidatta ~üz 'i bir fazla 

lık ta h&sıl olmaktadır. 

Yalııız bundan mıiteessir ola 

cak olanlar memurlardır. İki 

köprüde 135 memur vardır. 

Bunların vaziyeti ne olacağı 
henüz malum değildir. 

Yeni telefon 

Otomatik makineler 
yenı 

abonelere veriliyor 

Telefon şirketi yeni abonele
rine otomatik tP 
sisatı haiz tele 
fon makineler 
koymağa baş 

lamıştır. 

Şimdiye kadıı 
bu tarzda 15 k 

nıfın da müstakir hayat yaşıyan dar makine ko· 
lar olduğunu söylemiştir. Mil
letler, köçebe ve müstakir ol
duklarına göre, seciyeleri de 
değişiyor. Köçebe milletler ce
sur olur, itaatli, içlerinden bü

muştur. Ma2 
mafih bunla 

yük liderler çıkar ve fütuhat ya kavelename mı 
parlar. Milstaklr milletlerin ef- cibince bütün İs 
radı ise cesur değildir. Fakat tanbul cihetinin makineleri oto 
birincilerin iyi seciyelerine kar- matik olacaktır. Bunun bir se
şı kusurları da \'ardır. İmarcı 

şimdilik bildiği 

miz tarzda işk 
mektedir. Mı· 

değillerdir. Ticaret, san' at bi 1-
mezler. Müstakir milletlerin 
korkaklığına karşı san'at, t.ica
ret ve devamlı say gibi haslet
leri vardır. 

nesi geçmi tir. 

Binaenaleyh iki sene sonra 

bu müddet bitecek ve müteakı

ben otomatik telefon işlemeğe 

• 

1 baslıyacaktır. 
Büyük ve devamlı medenıyet te-

sis eden milletler bu iki seciyeyi mez- ,.-·-----------.... 
ceden milletlerdir. Çünkü birincilerin 111ek t ı •l 
yaptıkları eserler beka bulmaz. Bun- 1'.I.~ ep f er 
ların fütuhatı yıkılır ve devamlı me-
deniyet tesis edemezler. İkinci sınıf miJsabakaSl 
milletler de ekseriya istilaya maruz 
kalırlar ve medeniyet tesis edemez
ler. Bunun için yüksek medeniyetler 
bu iki hasleti kendilerinde mezceden 
milletlerdir. 

Proferör milJetlerin seciyeleri 
hakkında bu izahatı verdikten sonra 
bu nazariyelerin tarihe tatbikını sami 
l•rc lıiraktığmı söylemiştir. 

50 inci hafta bitt1 
50 1 ncl hafta bitti • 

Gazetemizde çıkan haber
lerden en mUblmmlnl ·seçip 
cıımarteal aktamına kadar 
mDsabaka mcmurll tuna ıtlln
derlnlz. 

İşte vergilerin tadilat ve nl. betlerine taalluk edip pro
grama konacak esaslar bundan ibarettir. 

Vali Muhiddin B. dün 
Ankaraya gitti 

Seyahatinin 
maksadı 
----

Bütçedeki açığa 
çare bulmaktır 

Şehrimizin vaziyetini 
vekalete anlatacak 
Şehremini ve vali vekili Mu 

hiddin B. dtin Ankaraya gitmi9 
tir. 

Muhiddin B. Ankarada bu
lunduğu müddetçe bilhassa büt 

Emanıt biitçesindrki açık içiı. 
Ankaraya giden Muhiddin 8. 

çe meselesile meşgul olacaktır. resimlerile sigorta şirketleo. 
Muhtelif fasıllarda husule ge- den alınan hisse tenezzill etnılş 
len açıkların kapatılmasından bu suretle esasen varidatta mil
çok müşkillat çekilmekte, hatta him bir noksan hisıl olmuştur. 
oktruva resmi taına.'nile kaldırıl Muhiddin B. Ankarada bir haf 
dığı takdirde hemen, hemen bu ta kadar kalarak icap eden ma
na iınkin görlilmemektedir. Ye kamada temas edecek ve bu va
ni sene bütçesinde kantar resmi ziyete bir çare bulmağa çalışa 
kaldmlmış, mezbaha, oktruva 1 caktır. 

Dayak hadisesi 
Eminönü merkezinde davak atıldıP;ı 

iddiasile adliyeye müracaat edildi 
İstanbul adliyesi milhim bir 

dayak hadisesinin tahkikine 
baslamıştır. 

Ruşen ve Hafize isminde iki 
kadın oğullan Hasan ile Ne et 
Ef. lerin Pazartesı günündenbe 
ri Eminönü polis merkezinde 
mevkuf olup merkez duvarların 
dan ta an feryatlardan dayak 
atıldığını istidJal ettiklerine d; 
ir bir istida ile müddei umumi
liğe müracaat etmişlerdir. 

Bu milracaati ehemmiyetle 
nazarı dikkate alan milddeiumu 
milik istidayı muavin Necmed
din Beye havale etmiş ve Nec
meddin B. de derhal hadiseye 
vaz'ıyet etmiştir. Tabibi adli 
Hikmet B. Eminönil merkezine --
giderek Hasan ile Neşeti mua- t:mtr.önn maktzi • 
yene etmiş ve tertip ettiği ra- .k maktad p l' ·d· 

ildd . !lif i 1 ki at yat ır. o ıs mu u poru m eıumum e venn ı- . Ş 'f d" kş Erni ·· ·· f ril en . un a am nonu 
ırö. ğ d'ğ'mi ö 1 merkez memuru Osman B. yi 

ren ı ı zo g re maznun di lbed k b h 
1 d biri in da ak k nez ne ce ere u ususta 
ar an n Y ~n aşı izahat istemiştir. 
yırtılmı~ ve her ikisinın vücu- . 
dunda ~san darp görülmü tür. Bu dayak hıldlsesı hakkında 
Dayak sopa veya kamçı ile atıl alakadar bir hukukçu şu izaha-
mıştrr. tı vermektedir: 

1Jasan ile Neşet'in tevkifleri- - Ylakın zamana kadar gaze 
nı: s.ebep olan h~dlse bir cep sa telerin dayalı; atan polisler hak 
atının sirkat edilmiş olmasıdır. kındaki neşrİ'Yatı bu fena hadi• 

Adlişe tahkikatı devam eder selerl epi scyreldeştirrnişti, Bu
ken_ diğer taraftan poıt. te tah- nun hukuki mühim bir imifl -

u 
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''Milliyet,, in tarih tefrikBsı: 11 

ERON 
Bir cihaııın cançekişmesi .. l 

11 
· · · Nakleden : KAMRAN ŞERiF 
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Tahdidi 
teslihat < 

Mücadele hara -
retli olacak 

Bahrl konferans işini bitirdi. 
Elde edilen neticeler kabul edil 
di ilan olundu. Fakat bahri tah 
didi teslihat meselesi bundan 
sonra-hatta belki asıl bundan 
sonra-sık sık mevzu bahsol
maktan geri kalrnıyacaktır. 

Konferansın aktinde Ameri
ka Reisicumhuru Mr. Hooverin 
ne kadar müessir bir rol oynadı 
ğı malO.mdur. Reis Ho?ve~ şim 
di d1: konferansın netıcesınde • · 

........ ~ .. , 

~>\.dliye vekilinin Haydar Rifat Bey 
aleyhine açtığı davaya başlandı 

--~---------~-~ .... ·----~-----------
Adli ye Vekili mahkemeye g·elerek davasın~ ızah 
etmiştir. Haydar Rifat Bey ne cevap verdi'? 

~-~------~--~· .. ---~--------~ 
aktedilen muahedeleri Amerika ANKARA, 24 (Telefonla) - dini istedi, bu hususta dedi ki: ı mir verdiğim gece bana muha-ı vaplarımı da dinleme'< lı'.\tfi.ill, 
parlamentosu olan kongreye Adliye vekilıi tarafından avu- - Adliye vekili, Maarif veki- lif kalanlara ben de suikastçılar göstermezler mi diye sora~ 
tastik ettirmek için oğraşacak- kat H. Rifat Bey aleyhine açı- linin, Maliye vekilinin, zat işle- la beraberdirler mi demeliyim. Müteakıben cürmün sübut va~ 
tır. Amerika kongresi §imdiye lan iftira, hakaret ve sövme da- ri müdürü Cevdet Beyin yanın- Mahmut Esat Bey teşrihatı- talarmı teşkil eden mektupları. 
kadar bir kaç mühim beynelmi- vasına bugün ağırceza mahke- da aleyhimde tefevvühatta bu- na devam ederek Haydar Rifat zabıt katibi tarafından bot~ 1\ 
lel meselede gösterm1ş olduğu mesi salonunda toplanan asliye lunmuştur. İkametgahı burada- Bey ruhunda adamları "bağır- bir şive ile okundu. Yanlışla 
asabiyetle her tarafın--tabir ceza mahkemesi heyetinin hu- dır, Ben de davamı Ankarada ı ıarı kararmış,. olarak tavsif e- oldukça Haydar Rifat Bey old 
caizse - gözünü korkutmuştur. zurunda rüyet edilmeğe başlan açtım. dince, Haydar Rifat Bey atıla- ğu yerden tashih ediyordu. 
Versailles (Versay) muahede- dı. İddia makamında müddei Bu sırada mahkeme reisi rak Reise hitaben: Bilahare müddeinin avuı:at 
sinin on sene evvel oğradığı a- umumi Ekmel B. vardı. Haydar Rifat Beye: - İhtaratta bulununuz, teca lan kanuni tesrihatta bulund~ 
kibet malumdur. Reis Wilson' Muhakemeye saat 14 te baş - Çok bag-ımıayın ihtarında vüz ediyor. B' R. · · H·' 

d ld lar. ılhassa eısıcümhur .,.. 
un oğraşması bey hu e 0 u. landı, bilafasıla 20 ye kadar de- bulundu. Reis cevap verdi: retlerine takdim edilen muhil 
Şimdi de Amerika - Japonya - vam etti. Mahkeme salonu hın- Haydar Rifat Bey - Ben pa- - Hakaret değildir. Karar- raların iftira cünnünün unsuıı; 
fngiltere arasındaki muahede- cahınç dolmuş, koridorlardan tırdıcı adam değilim, ~ok yavaş mış, beyazlanmıs bundan ne çı- nu teşkil eden ihbarname rıı1 
nin tastika aleyhinde Amerika- merdiven başlarına kadar mu-ı söyliyeceğim, diyerek sözünün kar. hiyetinde olduğunu iddia ettı 
da çalışan bir çok nüfuz sahibi hakemeyi dinlemeğe gelen me- tonunu indirdi. Mahkeme hey'- Adliye vekili yine bu sırada ı 
adamlar vardır. Amerikanın raklılar toplaıwuştı. Koridorlar eti bu talebi de kabul etmedi. heyecanlı bir tarzda Haydar Ri er;'Karaman koyunu,, tabirifll 
"büylik donnanma" taraftarları da duranlar salondan gelecek Açılan davanın mahkemeye ma fat Beyin yüzüne bakarak: 

d .d. l'h t 'b' l askerden kurtulmak icin bİ1 öyle talı 1 1 tes 1 a gı 1 şey e- her hangi bir sesi duymak ümi- h'.lm olmamasına ve böyle bir da - Mahmut Esat suikastçı-
{ d - 'ld' ler Her hal komiserlik almak için , ayae.·ı re tara tar egı ır · - dile arasıra başrarıru kaldırıp va mevcut olduğu takdirde her larla beraber mi, idi. Sualini 

de bu mücadele şayanı dikkat kulak kabartıyorlardı. Salonda- zaman işbu davaların tevhidi sordu. kaparunanın, masllıp Şükrüd~ 1 
1 k tahsisat almanın Adliye vekıb. , ~ o aca .... ki sıraların üstüne umuz umu- kabil olduğuna göre şimdilik Maznurı avukat bag-ırdı: 

W h. t 2• A A M kadar kör ve aptal,, olmak tabl J. as ıng on, .,. · · - · za istiflenmi" meraklılar za- açılmış olan davanın diğerile Cevap vereceg-im. 
> • •t h b B it lk" H L d b h ·muahede " '· rinin Reisı'cu"mhura husumeti~ ıı Neron - ,. er • 8 r an uf... . ~ver, on ra a n . . man, zaman çatırdılarla yıkılan tevhidi maksadile tehirine lü-
: l Brltanikua - Merhaba Ahcnobarbus!!.. sını alır almaz ~<?n~re~un .ta~tı- ve kırılan sıralardan devriliyor zum göstermedi. Adliye vekili bundan sonra hakaret vesövülme esası teşt<ı 

·ıı 1 kına arzedeceğını bıldırmıştır. lar, ellerinden eksilmiyen men Cümhuriyet kanunlarını, Kadri ettiğini söylediler. 
r

1 
M D ldm tku Haydar Rifat Bey ısrar etti; ye H. ve süfekasını beraet için · 1 

j • Bari .•• Britanikus senin\ nazar etti. ac ona nu dillerle mütemadiyen alınların- "dava ı"stı'damın numaralarını Bunu müteakıp Haydar Rı· 
E

1 t ORA 23 A A M değil, son kerteye kadar takibı · • .t 1 !iglun olsa ... yilreğim yanmaz! Bu esnada Neron on dört ya- LON • · · - · da ve boyunlarındaki terleri si- söylerim. Mahmut Esat Beyi . . k 11 d - b t k fat Bey, 340 senesinde Adhr 
z f. · b k · h dd Mac Donald deniz konferansı lıyorlardı. ıçın u an ıgıru ve erae ara vekiline yazdıg-ım bir mektıır 

• Klodius bu son söz üzerıne şına asmış ve anunı a en hakkında so"yledı'g"ı' bı'r nutukta burada maznun mevkiinde gör- rile Türk hakimlerinin kanaat-
• 1 .. 1 · · ·· t h · okunuyor. Ellerinde bütün yat ~ -y; lı>na kalmıştı. Karısının söze- uç l'.a~ e~ve .sı~nı ruş. armanı- demiştir ki: Salon içinde mek isterim.,, larının nasıl el değmez ve bü- dığun mektuplar var. Deme~· 

:Y f -inden bit' §ey anlamadan ser- yesını gıymıştı. Aynı .. zamanda "-Milletler bir çok nesiller Müteakıben davanın açılma- külmez bir demir olduğunun Kt ~ 
f ;eıın sersem yüzüne bakıyordu. ayan tarafından kosul namze- imtidadınca teslihat için müt- Salon içinde beş altı polis sı hakkındaki kararname okun- bir daha anlaşıldığını ifade ede ~ş~ı;;::;,~na v~~=t~~e7e:~~ 
<adın Kayserin kulağına eğil- di n~~~edildi. Yirıı;i.üç yaşı~.a hı'ş paralar sarfetmekle kendile memuru bu müthiş meraklı küt du. Bu sırada salonda bir ses: rek: .•. b' k b kud 1 f 

y li, müessir bir sesle: geldıgı zaman kendısıne konsul lesi arasında intizamı temine - Kanunlarımızı inkilabın etbgım ır me tu u o u a 
" 1 k rini harp tehlikesinden kurtara- d - Adliye vekili geliyor. orada kendisini takdir deg-il tt· 
J d' B · · o aca tı. çalışıyor u. sesi aleyhinde niçin ve neden F - Eveti .. de ı. arı senın s· . .. t d uhde bilecekler zannında bulunmuş- R'f S .. k" 1 . d 

1 
menniyatta bulunmuşum. 'fe-' - d bT ınnı ruş e varma an - Haydar ı at B. ağırcezanın amıın ut esı arasın a yo kullanacaktını. Onların millet d >"lun olsaydı!. .. Nere en ı ı- . k .. 1 k'l' '"h' t' t f lar ve her 30 senede yeni bir d h E B . . mennilerlıni tutamamıc,, dedi. ı 

0 

? sıne onsu ve ı ı sa"' ıye ı e - b . k maznunlara mahsus tahta par- açıl ı. Ma mut sat ey ıçen- muvacehesinde ispatını bekli- ~ 
11' forsun .. fiz edildi. Bu suretle Roma sur- harp çıktığı halde ugıine a- kl - · · 1 b · d' A k tl d ..... 
1 M -alin onu dog-ururken go dar bu batıl fikirlerinde sebat ma ıgı ıçıne oturtu mamış, u ye gır 1• vu a arının yanın a yorum. Türk hakimleri müda- Adliye vekilinin beyana=~ 
' .. e~.. . . ? lan haricinde karargah kurmuş höcrenin önüne konan bir san- müddei mevkiini i~gal etti. Maz hale ve tesir altında kalmazlar. birer, birer cevap verdi. Ezcüfll ı; :unle i:'Ordün mti... olan bu"tiln Roma ordularının etmislerdir. 

, "h ·ı h d daliyede yer almıştı. nun avukat kararın kendisine Bu hakbnler, ki Umumi harbin le dedi ki: IE.ı Ben her şeyi biliyorum. Fa- başkumandanı olmuştu. Halkın Teslı at 1 e arp orta an 1 
b kalkmaz. Bu felaketi kökünden Adliye sarayının ha i tebliğ edilmediğini ileri sürerek en felaketli günlerinde maaş 

·; cat bu İ§i yap,anları ele verme-
1 
teveccühünü celp için namına . . d h b k 1 Sadettin Ferit, Salaheddin buna da itiraz etti ve bu itira- alamayınca aç kalmışlar, ta:rla• 

0
1 ııeg-e yemı·n etmı'ştim. İmpara- kucak kucak paralar dag' ıtıldı. kazımak ıçın a a aş a şey er b b k · k'l d 

f l • d k' b baş! cas · ve Vasfi Raşit Beyler müddei zının es a ı na zıye teş ı e e- lardan ot toplıyarak ailelerinin 
1 f, orı· re kız dog-urmuctu. Sana bir Halk ve u"cretlı' askerler yolun- azım ır 1• unun 1 1 ın- b'l · 1 · 

• ' • · t'k 'h · namına avukat mahallini işgal ı eceğı müta easıle zapta geç- ve kendilerinin karınlarını do-b_ı, ıalef yetiştirmek, o sayede İm- da durarak: sanıyetperver ve pra 1 zı nı- mesini istedi. Reis ceza mahke 
81 - • k · t' . yettir M. Mac Donald beşler etmişlerdi. Samiin arasında pro yurmağa çalışmışlardır. Hakim 

ı ı ıaratorlugu ele geçırme ıs ı-1 -Neron ımparator!. ... Neron k f · d k .. k'l't fesörler, meb'uslar, Adliye er- meleri usul kanununun (203) !erimizin feragat ve vazife aşkı-
ıordu. Onun için doğurduğu ço Sezar! .... Neron ilah!... ,_on e1ranskın açı an. ı;ıuk~.t~. ah.' ka·nı htıkuk talebesi kadııı er- üncü maddesi mucibince talı- H R f B 'b'l 1 

ı ld ·· eli b' · · · ·ıatır attı tan sonra ıyı o •\ ır , • nı . i at . gı ı er an ıyamaz 
ı ugu o ürttu, a ır esırın pı- Diye bağırıyorlardı. ı· ı kek' halkın her tabakasından kikatın açılması kararı aleyhine sa onları mazur görürüz. İsmet 

ı k 
1 ;irııi kendi çocuğun diye senin İdman sahasında oyunlar ter-, ~ ~ 

1 
vatandaş vardı. Adliye sarayı maznun tarafından itiraz oluna Pş. Lozanda kapitülasyonların 

; ı~ı mcağına verdi!. · tip edildi. Genç Neron, sırn1a /faaliyetini tatil etmiş •. Sarayın mıyacağını beyan etti. müzakeresi sırasında Türk ad-
,• er 1 ·te bu çocuk lehine karanlık işlemeli, allı harmaniyesini bir bütürl memurları aynı merkez- Müteakıben Adliye vekili aya liyesi hakkında çok şeyler söy-
1 hı: a nice kumpaslar kuruluyor sa zafer libası gibi gururla taşıya- 1 de toplanmışlardı. ~ıkışıp ta: ğa kalkarak onünde duran 40- lediler. Fakat Türk hakimi mü 
' y;İ ı:ı bir düşman yetiştiriliyor, bel rak, imparatora mahsus locada "ölüyoruz!" diye bagıran kadın 50 sahifeye yakın notlarına ba- dahele ve tesir altında kalır de-
t rn' ti ele kendisi kafirce bir katle a- görününce dört bir taraftan lar vardı. Halbuki koridorda karak beyanatta bulundu. mediler. H. Rifat B. bu mem-

bıl et edilmek isteniliyor!. müthiş bir sayha ve alkış kasır- durup ta içeri girebilmek için, leketin şerefine he~de haksız 
d Mahkeme hey'etine hitaben: b' b biF 1 Korku ve hiddetten tirtir tit- gası yükseldi. Arkasında, Ne- her şeyi yakından uyarak ve yere kastetti. Amalar ıle aş-

ronun azametini daha iyi belli görerek tatmak için ölmeğe ra- - Türk, demokrasisinde bir !arını taşa çarpınca hakikatı ·. ·eyen Klodius derhal bir çok 
le B · etmek için konulmuş gibi solu:C zı olacak meraklılar çoktu . afettir. dedi. Tii.rk hakimi ça- hissederler. Fakat H. Rifat B. , dmselerin idamını emretti. n 

• re anikus'e sokulmuş olmakla ve perişan çehresi ile Britant- ğırdığı gün icra vekilleri hey'- gibiler hakikatı ölünceye kadar 
t şu naznun bazı kimseler bogazlan kus, çocuklara mahsus elbisesi- Hüviyyeti tesbit eti azalarının nasıl buraya gel- göremezler ve göremiyecekler-

ycJ S 'b' k 1 nin kıvrımlarını siska göğsüne diklerini hep biliriz. Hafızamda dir. : lılar. Muallimi osı ıtus at e- Maznunun hüviyeti tesbit 
c ve !ildi. Yalnız Narsisi tehlikeli bastrrarak saklanmağa çalışı- edilirken: yanılmıyorsam bundan bir za-
t ra •ördükleri için ona dokunmadı- yordu. man evvel Başvekil de bir me-

!a ' B il · B · 'k Fakat ayni sene zarfında, "- Mahkumiyeti sabıkanız seleden dolayı hakime p;:tmiş 
; d ar. unun zerıne rıtanı us- d · k"' · var mı sualine, Haydar Rifat B. 
· kc ın etrafında bir korku ve ıssız- müfrit heyecanla iış un ve ı- ve maznun beraet etmişti. Bwı 
, e ık çevresi peyda oldu, bu çev- tidalini kaybetmeğe meyyal o- Nazim B. meselesinden dolayı lar birer inbba devresi olsun. 
't l b · ·ıı t b "t son dafa nasıl ve niçin mahkum B · ld' ş d k' ka ı ·eye Augustanın casuslarından an u mangan mı e , azı mu en sıze ge ım. ura a ı aı-..ı-
.! ıa ka kimse nüfuz edemiyordu. hiş tecelliyat karşısında titredi. {edildiğini anlatmağa kalkısınca kattan davacıyım. İhbarııarr.e-

z lzelerden bl·r çok evler yı ı reis, sözünü keserek kısa bir ce l ı ah 't ı d -iaftalarca saraydan çıkması e - 1 er ya nız ş sıma aı o say ı 
d 'ld' 0 h d kıldı; bir çok insanlar enkaz al- vap istedi. hey'etinizi meşgul etmez bu a-nene ı ı. a a o zaman an tu d k 1 .. 1d .. M h 1 k 1 k b hk'k 

f h f · 1 d 1 • tın a a ıp o u. a su ıt o - Mütea ı en son ta ı at vukattan dava etmeği tenezzül 1a tu a şayıa ar uyu maga d k 1 k h lk kl d d M u 00ver · k 
1 d Gu k .. d b' u, ıt ı a ı aya an ır ı. · "' hakkında karamamcnın o una- addederdim. 

_J ıaş ad r'· k yda' çb~~ll gtun ebuır Bir kit'ai askeriye tam vaktinde eser meydana getirildiğini, bu- cağı reis tarafından söylendiği 

1 

• taç e a u sı ır ı e e ze n . . k d Ki d' b' b ı ld g- unu mil R f B b · · 1 Haydar Rifat Bey - Teca-I ılarak yerlerde yuvarlanıyor- yFetışıpd ufrtarmbasay ı ol ıus mın, ır aş angıç o u ' zaman i at . azı ıtırazatı o 
f orun a ena ır muame eye !etlerin harp kabusunu ortadan duğunu söyledi, ve Ankara mah vüz ediyor. Ez'afı muzaafasile 

nuş: . .. . . maruz kalacaktı. kaldırmak ve teslihat yükünü kemesinin bu davayı rüyete sa- iade ederim. 
Hızmetçıler muraıcesıne gö- V · f ·d· hafifletmek için daha çok çalış lahiyeti olmadıg-ı ve cürmün te- Adl' k'li (d ı ) Be. ;üs geçi::erek: azıyet ecı ı: ıye ve ı evam a -

na • Bereket versin ki, şarkta le- mağa mecbur olacağını söyle- kevvün edip, etmediği esasları Halbuki ihbarnamelerinin mün 
, J - Allah enca~ıru hayretsin! jiyonlar Roma satvetini yüksel- miştir. .. ... - nı tahlil etti. derecatı bana tevdi edilen ema-
·in liyorlardı. Dakıka bcdakika ö- tip fenalığın önüne geçtiler. İngilizler topa tutuyor! Mahkeme heyeti müzakere- nete de müteveccihtir. Elimde-
• al ümü bekleniyor. Partlara ve Ermenilere karşı ye çekı'ldı'. Bu sırada salonun 1·_ ki emanet hakkında Türk ada-LONDRA, 23 A. A. Arabis-
·aı Agripin bu suretle efkarı ha- ihraz edilen muzafferiyetin ha- tan sahilinde ahalisi itaatsizlik çinde havasızlıktan ve sıcaktan let tarihine tevdi edeceğim söz 
alı ·ırh:ımak istiyordu. Fakat sonra beri gizli haberciler tarafından k b' k bunalan halka kırmızı testi ile !er vardır. Diyerek Haydar Rieseri gösteren bir öyün ır or 

Haydar Rifat B. (bağırdı) -
Hakikatı kendisinden bin defa 
daha fazla görürüm. 

Adliye vekili, müteakiben H. 
Rifat Beye ihbamamelerinde is 
nat ettiği irtişa meselesinde ta
kibat içrasını İstanbul müddei 
umumiliğine eretmek ve irtişa 
hakkında İstanbul gazeteleri
nin neşriyatı üzerine aleyhine 
açılan davanın Bursaya nakli 
hakkında mahkemeler üzerine 
tesir ifası ve kanuna mugayir 
hiç bir hareketi olmadığını izah 
etti. Siyasi rakiplerinin mevcu 
diyetinden bihaber olduğunu, 
laik ve cumhuriyetçi olmak 
şartile hiç bir hasmı olmadığını 
söyleyerek H. Rifat Beyin ken
disine olan garezinin sebepleri
ni anlattı. Adli ye vekili sözünü 
bitirirken: 

- Adliye vekili mahkemele' 
re müdahale ediyor. Onları ııet 
bat, perişan bir hale getirdi. ts· 
bat edeceğim. Daha ilk dava}1 

açtığınız gün yirmi günde telr 
ligat yaptıramazs ınız. İstanbul 
avukatlarının listesini geti<' 
dim. Hepsi şahidimdir. 

Adliyeyi bu hale koyan bu 8' 

damdır. Hangi vatandaşı bir ti 
rafa çekseniz, samimi konuşsa· 
ruz herkesten ayni şikayetıeıl 
dinlersiniz. Elimden geleni yafı 
tım. İsterdim, ki ehil bir ve!<t 
gelsin. Onu yaptım, onu yaP3 
cağım, ne ise bu böyle ilanih3 
ye sürmez zaten. 

Haydar Rifat Bey bunda~ 
sonra irtişa maznunlarının 4,S 
ay haksız vere mevkuf kaldı1<13 
rını iddia etti. Adliye vekilini~ 
Jan Basati fstanbLıl müddeitl' 
mumisine verdiği bir emirle tal' 
liye ettirdiğini söyledi. 

Tahkikat esnasında maznııJI' 
ların eski vekil Hasan Beye, ıJ 
tibi umumi Tevfik Beye ne vet 
diniz, ısrarla sıkıstırıldıklarıl11 

bu suallerin zabıtlarda mevcut 
olduğunu, zabıtların yalnız ~!) 
suallerle dolu bulunduğunu so~ 
ledi. 

ıissctti ki, prensin kendi emri, kulaktan kulağa işaa edilen vet tarafından bombardıman e- su tevziatı başladı. fat Beyin ihbamamelerindeki e 
le katli yaşamasından daha teh ·meş'um tefeüllerin tesirini bir . saslara birer birer cevap verdi 

dilmiş olduğu bahriye nezareti Bir bardak su ı· · b o iksli olacak. Bunun üzerine ta- dereceye kadar tadil ediyordu. · · ve on sene ık ınkıla ın başın-

Kadriye Hanım vP rüfekası· 
nın beraeti emrinin İzmir ı:niid' 
deiumumisi Hasan Bey tarafıı1' 
dan avukat Hikmet Galin BeY' 
söylendiğini, onıT Büyükadad3 

avukat Avni v,. Kavalalı Hiis3' 
mettin Beylerden duydu~uıı~ 
söyledi. Mektuplarındaki ihb'' 
ratı hakkında malumat vern'lt' 
ğe devam ederek: 

"-Bu rejimi idare edenlerin e 
cesetleri yere getirilebilir, fa- Edimede 340 kişinin devlet 

f tarafından bildirilmış<ır. d b · b" .. k F ıavvurunda.1 muvakkaten sar ı Neron da böylelikle impara- - Haydar Rifat Bey cebinden an en utun zev ve arzularr-
·içc torluk san'atini öğreniyordu. van oburluğu ile muttasıl yiyor, çıkardığı kara kaplı bir kanun nı bu inkılabın yürümesine has-
.erf :ardır. sonra kuvvetli esirlerin kolunda kitabını karıştırdı. Testiden bir reden bir adam olduğunu sui-
mı '<lahkeme bu hadiselerde müd- Sarayda ve Romada Neron kusmağa gidiyor, bu suretle mi bardak içti. kastçılarla beraber olamıyacağı 

)i.'" lciclen şahit i5temektedir. Hal- için cinayet ve sefahatten baş- desindeı yeni yemekler için yer Mahkeme hey'eti on dakika nı, atesin bir ifade ile müdafaa 
ıav >Ukı clayak zaten gizli ve yalnız ka b;r görenek yoktu. Her gün açıyoru" Salyaları akarak, ah- sonra salona avdet etti. etti. Ve kendisini değil emane-

A ıtıldığı için şahit gösterileme- Klodiusa sürü ile yeni gözdeler !ayıp oflıyarak, sarışın bir Su- Karar zabıt katibine okuttu- tin kutsiyetini müdafaa ettiğini 
nekte ve binaenaleyh alakadar getiriliyordu. lmparatoriın hır- riyeli kızın, mor dudaklı bir me ruldu. Kararda Ankara mahke- tekrar ederek: 
ar teczıye edil nemektedir. Hal sı iştihası ancak mütemadi bir lezin, muhteris ve zalim bir ya- mesinin salahiyeti ittifakla der- - Muhbir avukat diyor 

,• mki tabibi adlilerın muayene deği menin tahriki ile canlana- hudinin, gözleri şakaklarma ka- kar gösterilmişti. ki, Kadriye Hanm1 ve rüfekası-
aporları kat'1 hir kıymeti haiz biliyordu.Agripinle oğlunun da dar uzamış. bir Mısırlının kolla- Bundan sonra Haydar Rifat mn beraeti için emir veren ben 

Jlsa tahmin ediyorum ki hadi- hazır bulunduğu ziyafetlerde rı arasında kendinden geçiyor- Bey Adliye vekili aleyhinde ımışım. Kesif bir muhalefete 
ıeler ender denelıil,.c•lc hir ••07j imparator al ııallar içinde yu- du Ankarada açtığı hakaret ve ifti rağmen tahkikat emrını vere-
·ete gireccktır varlanıvoı:.. uvukluvor. bir hav (Bitmedi) ra davasının bu dava ile tevf'>i- ııin ben oldui!:umıı hiliv0rum. E 

kat alınları asla ... dedi ve H. borcundan dolayı ri'.ıevkuf oldıl'. 
Rifat B. in hareketini Abdülha- ğunu, hatta belediye reisinin v: 
mit devrinin sıliihı olarak tav- le (150) liralık borcundan ~;; 
sif etti. Ve teşekkür ederim, ki· yapma,~a gönderildiğini ifa , 
bu devirde bu silahın kullanıl- etti. Kredi kesildi, feliiket <P 
masına yüz verecek kimse yok- ğaldı, icra ve iflas kanunıı icr3

' 
tur. Teşekkür erlerim Haydar nın iflas kanunudur. dedi. 
Rifat B. (yerinden) - Estağfu- Muhakeme Cumartesi sJ~ 
rullah ... (Salonda handeler) hı ona talik edildi. Haydar F;; 

Mahmut Esat B.bundan sonra fat Bey o gün davacı avukıt1ı: 
mahkemenin da;ma emrinde ol rın beyanatlarına cevap vereC . 
duğunu söyliyerek salondan tir. Muhakemenin nihayet r:. 
c;ıktı. zara ikmaline.kafi nazarla Jiı 

Havclar Rifat Bey .Benim ce- kılı.ı,oor. 



nıanete göre medeni nlemleketler içinde en ucuz e me 
tanbulda satılmaktadır. Alakadarlar ne d·yor a ?. 
Ekmek fiati daha 
düşemez mi? 

En ucuz 
ekmek 

ıı1 anet ve Ticaret 
~ Borsasına göre 

---
, ~ek fiati 1 J kuruşa 
d 1hdirilemez mi? 

E:kınck fiatleri her narh komisyonu toplanışta biraz daha 
·llıektedir. Ticaret borsasınca ve Emanetçe tesbit edildiğine 
ı;;n medeni memleketler içinde en ucuz ekmek İstanbulda 

ıı aktadır.. 
11alıat bazı kimseler ekmek taktirde ekmek fiatile tetabuk 

Başlıyor .. 

Radyo pek yakında 
faaliyete geçecek 

Diğer bir şirketle iti-
lafname imza edildi 

Üç, dört aydanberi mali vazi 
yetinin bozukluğundan emis
yonlarına devam edemiyen İs
tanbul telsiz telefon şirketi bir 
haftaya kadar yeniden faaliye
te geçecektir. 

Radyo şirketi büyük bir şir
ketle bir itilafname yapmıştır. 

Memleketimize Radyo maki
nelerini yalnız bu şirket getire
cek ve makineleri getirir getir
mez telsiz telefon şirketine bir 
hisse verecektir. 

Kadınlar 
" 

Fırka merkezine ge-
len teklif varakaları 

Bazı noktalar kaza mer 
kezlerinden soruldu 

Halk fırkasına girmek isti
yen hannnlann teklif varakala
rı Vilayet idare hey'etince tet
kik edilmeğe başlanmıştır. Şim 
diye kadar fırka merkezine l O 
kadar teklif varaf-ası gönderil
miştir. 

Bu meyanda Hakkı Şinası Pa 

Demir Hafız 

Mahkeme dün ka-
rarını verdi 

Hoca 1 Ay hapse 
mahkum oldu 

Kadir gecesi vaız ederken hüku 
metin icraatını tenkit eden De
mir Hafız Mehmet Efendinin 
muhakemeı;i Sultanahmet birin 
ci Sulhcezada rüyet edilmiştir. 

Şahit Refik Ahmet B. hadise 
hakkında şu izahatı verdi: 

Muhabir mektupları : 

Edremitin zegt ~ncil ğ · 
Zeytinyağı niçin bu 

kadar ucuzladı? 

Mahsul old_ju sen~ler (16) milyon okka 
zeytin ve4 milyon okka yağ çıkarılılıgor. 
Bodur ağaç yetiştirmek lçiıı ney pmalt? 

1 Utrinin bugünkü fiatten da- eder. . -· 
ifağı satılabileceğini iddia Fakat bu vazıyet ekmegın 

Radyonun faaliyete geçmesi 
için hazırlıklara başlanmıştır. 

Çocuk günü 

şanın refikaları ve Dr. Reşat - Bu hoca efendi vaız eder
Paşanın kerimeleri H. !ar da ken "ilmihal,, yazdnn, Maarif 
vardır. Vilayet idare hey'eti vekiiletine gönderdim. Kaldırıp 
mevcut tekl · varakalarından kafama attt. Ben de yeni harf
bazılan hakkında bazı noktala- leri bilirim. Çocukları mektebe 
ra dair kaza merkezlerinden ma değil bana gönderin. Talebeler 
lfunat istemiştir. Henüz mua- mekteplere ceplerinde rakı şişe 
melesi tekemmül etmiş hiç bir lerile gidiyorlar.,, diyordu. Edr•mltten bir manzara 
teklif varakası mevcut olmadı- Etrafındaki adamlar bu söz- EDREMİT (H. M.) - Edremit-j Prine 
ğından bilfiil hiç kimse aza kay !erin tesirine kapılabilecek kim te arpa, buğday ve ekseriyetle çav- Burada zeytinyağı çıkanldıktar. 

( Birinci ~ahilcdeıı mabat ) dedilmemiştir. Belenli. Kendisine: dar yetittiğl gibi yazın dahi patates aonra kalan küspeye prine diyorl•r 

Cktedirl r kalitesinin birinci nevi undan 
!) . e · olduğu zamandır. 

Utı bu huııusta mutahassıs- Bugün lstanbulda birinci 
ti fıkır!erine mliracaat ve ek nevi un pek az fırınlarda kulla

(;!. '1tı ıı daha fazla indirilip indi- nılmaktadır. Ekseri fırınlar Şeh 
jJi il&tYeceğini tahkik ettik. Bu remanetinin gözünden ve tetki-

-- -• • 1111 • - Hoca dinden bahset, de- fasulya, mısır ve burçak lıtihsal olu- Bunun da 100 okkaıından 8 okk. 
diği gibi, tarihi inşasındanberi d" B nur. Zlraatin noksanlığından dolayı yağ çıkarılmaktadır. Bu prineler ma 
böyle muazzam bir kalabalık Spor ım. Di~ab: d d' hariçten ithalat yapılır, çiftçi azdır. brukat gibi de kullanılmaktadır. Hat 

- n u ur. de ı ve duaya ala · · d d "lık L.-görmemişti. Ov r milmbıt ıse e a• mıntaaa ta fabri.kalann ocakları ve sobalar 
ta alakadarların mutalea- kinden kaçırarak ikinci nevi un 

• §U saretle hulasa edilmekte ile ekmek imal etmektedirler. 
Program hakikaten cazip ve BugÜnkiJ [/' ı. başladı.,, nın kuvvei imbatiyeıi azdır. bunlarla teshin olunur. Yunanista 

ff Diğer şahit Mehmet Nuret- Z ün' "lik · ı · kk b" d ili mükemmeldi. Bahri~ bandosu ey cı pnne erın o aoını u: ene paray. 
İ l tin ve Bekir Sıtkı Beyler de ay Buraların ziraati belli bqlı uy- alarak prine fabrlkaıında yağ çık"r 

ŞChr . b k Buna İstanbul değirmenleri- nun stiklal marşından sonra a- ma~ arı ni şekilde şehadette bulundu- tinciliğe munbasırdır. Bütün ovalar maktadır. Bizde de Bürhaniye ile A 
lı, ~manetınin ugünkü e nin hiç lüzum olmadığı halde çılan perde,her ini~inde salon al Y !ar. Hocanın vekilinin müdafaa zeytin ağaçlarilc bir orman halinde- valık arasında Gümeç ktiyiinde Rum 

. i!ı.a itesi yüzde 60 yumı•şak mütemadiyen ikinci nevi un kışlarla boğuluyor, her açılışın- · ---...._ - sından sonra hakim Sait B. ka- dir. Bu mübarek ağaçların mahsul· !ardan metruk bir prlnc fabrikası ha 
yıı· ~'-·· de 40 sert buğdaydan te- yapmaları en bu"yu"k delildir. dadaha derin bir alaka toplu- . İstanbul - Viyana patırdısı verdiği senelerde zeytin miktarı 16 li faaliyettedir Fakııt ortaklar ara· 

~u" k d' · M d kım rannı vererek mütecaviz hoca- kk b. dal· ·1 t"l'-ft d ı k r "d " etme te ır, yordu. Monoloğ, dans, musiki, geçtı. ey an gene ta lan- milyon okkadır. Dört o adan ır sın " ı ı ı a an o ayı pe aı e. 
ııF \'u Birinci nevi unla yapılan ek- tem~ild~n mürekkep olan prog- mrza kaldı. Bugün Taksim ve yı 1 ay hap~e mahkum etti. okka z<ytinyağı çıkarılmakta oldu- olamıyor. 

nıuşak bugday fiati 10, meg~ l~ kı;ruş eyi ve t_:ıın yerin ram büyük bir muvaffakiyetle Kadıköy sahalarında resmi mü ğundan senevt dört milyon okka zry- Ricalar 
?Ugday f.at; de 13 kuruş i- de b.ır f.ıattır. Fa.kat alakadarla·· tatbı"k edı"ldı'. Bı'lhassa Feyziati sabakalara devam edilecektir. Vedi Bey tin yağı istihsal olunmaktadır. Ye- Prine yağlanndan yapılan sab~n 
ıle b · k k k hı dd İ b 1 meklik olarak 2eytin tanesi yapılmaz 1 .ır resmi dtvairce milbayaa edilcce, urun u e !)le nar rın 1 ıas.ın.a. go.re .stan u un ve Şı'<:J·ı· Terakkı' liseleri talebe- Stadyomun bir günkü kahra-13 kur.ı" çok tabii ve ~·erin ek ki k ld . , - yalnız mahallinde sarf edilmek üzre i olursa ve araıit yağlarının ithali 

'ır fi " . J me erı 1 ın~ı nevı o ugunaı !eri şayanı dikkat bir varlıkla ma!!lan Fenerbahı;;e, Beykoz, Şurayı devlet kara- h<i aile bir miktar salamura yapar. !menedilirse fabrikatorlanınızm yü~ı. 
r •t bu· attır; Y~nı _v~m~şa~ ve nazar~n ~u kalıte uzcrınde.ı ek-1 temayüz ettiler. İstiklal marşın Be iktaş ve Vefadır. Bu dört Her sene neden vermiyor? gUk; Çilnktl bu ikı yağ yüz~d 
e· gday rnlıtesı fıatın7 1~ ~e.ı. fı.atın·:1 ıı kur~s oladı•.,.:e- el n sonra onuncu ilk mektep-' klübün ikinci takım maçların- • rını verdi.. Zeytin agaçlarmın bir sene çok fabrıkatorlanmız pek milttessır ~ 

<la ila\C odıldıgı gı ıddia cdılmektedır •ten Necat efendi Gazinin başı 1 dan sonra ilk'maç Fenerbahçe Sabık İstanbul İtfaiye ku- ve hr ••· a~ mahsul vermeleri ta- mu•lardır. 
----- isimli bir manzume okudu ve ile Bt>ykoz, ikinci maç ta Beşik- mandam Dr. Vedi Bey hakkın- bi~tleri iktuu·dır. Maamafih bl,de- Ayçiçeği yağları 

t t 7"/<: fi d B · h '! V f d d B • d ı E · ki devşirme usu!ıl fennı olmadıgından Bir de Bulgarista. c!an yçıç & ne e r' l Lıye e ço't alkışlan ı. aştan nı ayete taş a . ~ a. ar~sın ~ ır.. e} ·o- ı a .. eyve ce manet enctl.~eni ve nallara s·rıkia vurulmak surctlle to!ıumlarmdan mamru. ve F:it kut 

ehir 
yomu 

kadar al~ş top~.ıy.~n program- zw1. bınncı kume lı~c? F~cr-
1 
mudıranı tarafından iuz?- zeytinler toplandığın<.'an dolayı send lan gibi kutulara mevzu yaglar T .. , yal o. va yo u dan en zıyade kuçuk oc~ıkların bahce kar ısında galıbıyetı bek,. m~ . muha eme kara,;ı veni- f.t~yede ma~.sııl vermegc mahsus olan/kiyeye killliyetli miktırda ıthal ed 

' Sta ---- -
},.. draınürsel- Yalova 

yolu yapılıvor 

askerl~k nu ı:ı~ıaı:, .:Pohs. man lenemezse de takı~· ıı. soıı La- mışt·. Ald ,..ımrz ma uma ta go ~,!ızlcr .dahı harap olmaktadırlar. ~: 
1 
n:ıckte olduğundan b~. yüzd • de . 

zumesı, Fcyzıatı kuçuklennJen mantarda gençleştırmış ol, ,.sı re Şfırayı devlet Vedi Bey hak- gaçlar ıse b:< sene za.rın.da hem fılız,nkat?rlarırnız. çok muteessır o~ak 
müteşckkül bahriyeli, ba- itibarile az çok miivazeneF bir kındaki bu kararır feshine ;tti- v.~ 'hhcn; de mlahsuld kyletıştıdarmekb~uc!rbe tadır . .ar.ı· İzmırdhe buf ab~ıkçekhlerınc: 

~ -- -- . 
ı · S . . · f l-' . tını aız o ama ı arın n ıtta ı y~ı; ırna ıne rna sus a rı a 1 ya ed 

bam t~pçıı_ ~anzume en.. ~re- oyun temı ı edcbılmesı umı:Iur. a ua karar veımış, gere!: E- . mahsul az oluyor. j !erek zürraa da tohumluk dagıtmış 

~nıanet münasip 
b · Yalov;ıda hşa cdılecek yol-

nat, M safırhk ve. Merakı pıyes Beşiktaş - Vefa maçına gelin ınanete, gerek kendisine tehli- ı Garip bh tesaduf eseri olarak biz- !ardır 
!eri daha fazla al~ka uyandırdı- ce c•ı diğerinden daha mühim ğat ifa eylemiştir. de uytin ,ok olduğu aman İtalya-: Nasıl farketmeli?. 

lf aı·sa arıyoı· lar kamilen tesbit olunmuştur. 
!ar. Meraki piyesınde rol alan sayılabilir. Zira her iki tarafın - - ---- 1 da olmaz. Ve ltalya1.ı olduğu za-: Araşit sabunlan piyasada ucuı 
Şişli Terakki lisesinden Ayşe kuvvti hemen hemen müteva- İstiklal harbi malullerine man da bizde. olmamaktadır. 1:'1!:de i satılmaktadır. Bunlar ç aşırda eri 

~ ı Encümeni vilayet dün toplan 
c 'iıanet stadyom inşa etmek, mış ve bu yollardan Karamür
a 1lİnasip bir arsa aramağaj sel - Yalova yolunun inşasını 
.r Verm ştir. Bu arsanın ve- elli bin liraya müteahhide ihale 

hanım herkese parmak ısırtan zindir. Bundan baska her iki ta mükafat hayvan a.sa;~şı tcessus edcmedıgın -

1 

ve kalıplan da hafiftir. Fena bir kQ-
b. ' t . t'd dı gösterdi k d h l'f - b 1 d 1 den zeytın agaçları yüksek olarak ku neırederler. Kap sabunu diye• ır san a ıs ı a · ım a mu te ı se ep er o a- Millet meclisi, istiklal har- r,cti•tirilmektedir Halbuki lapanya tılan ye ıı b ı d · d " 'l • 1 · · f x · ' f sa un ar a pnne en ~ 

Kadri Raşit paşanın 
konferanll 

yısı e azamı gayret ennı sar e- bi malullerinden istihkakı olan talya ve Yunan.i nda hayvanlar muldilrler. Halkımızın bunları fark< 
deceklerdir. ]ara 11700 lira mükafat verilme ba ı boş bırakılmadığından reytin mtleri kendi menftatltri iktizasmd.ı 

~ .tfıa '1<ıltıiyeye }'.~kın bir yerde etmiştir. . .. 
ar st ve mumkun mertebe şeh Yalova ıskelesı ıle banyolar 

·• ı~Ctkezinde bulunması düşü arasındaki büyük yolun ihalesi Çocuk haftası miinasebetile 
lı ektedir. . de yakında icra kılınacaktır. dün Türkocağında müderris Spor gençlerden yine ihtiyar 
'1• K d · Raşı·t paşa tarafından lara da sirayet etti. Galatasa-•Yet' fennıye bu maksatla --~-o- a n • 

ııllda tetkikata başlayacak- .Şahın cülus günü çocuk annelerile samimi bir ray, Fenerhahçe. Altınordu ve 
uı · · hasbilal yapılmıştır. Kadri Ra- Süleymaniye klüplerinin eski 
~ Unacak arsal;:ırdan hın İran Şahının culusu senei şit paşa hanımlara hitaben de- fu•bolcüleri Bayramrla bi• tur-
~I c;dEl~ckumeni tarafından devriyesi miinasebetile Vali miştir ki: nuva icrasına karar vermi~ler-

Bayramda 
sini kararlaştırnııstır. Bu defte- ağaçları alçak şeki!d~ yetiştirilir. dır 

B·::ıdan b:ışka oralarda tabii ve sun'! Diğer mahsuller •• 
re dahil olan malfıller 10 zabit gübre kullanırlar. Bizde i•e gübre 
ile 65 neferdir. İçlerinde sağ kullanılmadığı için arazi her sene ku
kolu omuzundan keşilmiş olan vvei imbatiyeaini kaybetmektedir. 
Mustafa kızı Emine hanım is
minde bir Türk kadını da var
dır. 

Ağaçları bodur yetiştirmek 

lııı., ;, 0 ten ~onra tasvıp Vekili Fazlı Bey ve Fırka mü- "- Cocuklarm kuvvetli ol- dir. Bütiin tertibatı ikmal edi-
c a.; 

1

1u >re cerrıyetı bckdiye fettişi Hakkı Şinasi Paşa dün ması, 1,;illetlerin de kuvvetli ol len bu tumuva için kur'a da çe- Bugün saat on beşte İstanbul 
l·ıı· cc ilece_k __ ı_•r_.__ lran konsolosanesine gı·derek k l' · d 

Istanbul kız lisesinde 

Ağaçlar Jidan halinde iken üst 
gözler iptal ediltrck alt gözler bıra
kılır ve dallar alçak taraflarından 
neşvü nema bulur. alt dallardan zey
tinler el ile toplandıktan sonra li•t 
kısımlara da ilç ayaklı merdivenler 
dayarlar. Oralarda sırıkla zeytin dev 
şirmek memnudur. 

Memleketin iklimi müsait bulu· 
duğundan burada incir ve üzüm i 
tihaalatı mühim bir yekun te§kıl et 
mektedir. Nefasetçe İzmir üzümle 
rinc müaavidir. Bunlardan başka ku 
liyetli miktarda ayva, nar ve arm 
yetifmektedir. Bunlar dahilde s r 

lolunduğu gibi fskenderiyeden 
ııelip mtibayaatta bulunurlar. Rom 
ya, Bulgaristan ve Mısır batlıca ist 
liık yerleridir. Kuru incirler Am< , 
kaya kadar sevkolunurlar 

masını intaç eder. Çocuğun kuv kilmiş, Altınordu Galatasaray' 1 ız ısesın e bu sene mezun o-
alı l tebrikatta bulunmuslardır. vetli olması, ana babanın eyi ın. Süleymaniye'de Fener'in ' lacak hanımlar tarafından mu-

grne Pş. Hz. nin -o- bir çocuk peyda etmelerine iti- karsısına düsmüslerdir. alliınlerine ve velilerine bir ve-
teşekkürleri Şubeleri teftiş na etmesile mümkün olabilir. E.sk' .. 1 . " satacak 1 da müsameresi verilecektir. 

Kaç fabrika vardır? Üzüm istihsa!Stı senevi bır m. 
yon ve incir ise 50.000 kilodur. Bur 
ııın balr da meşhurdur. Senevi 
bin kilo bal ve 1 O hin kilo balmumu 
bir milyon kilo Bla armut, ve 500 1;, 
kilo ayva ve nar istihsal olunur Pa 
!amut miktarı 25000 kilo kııdardır 

.6, ı gun en ya. o an 
ı 1~kARA, 24 A.A. - Baş- M D

1
. efterdar .Şefik Bey dün Ç.ocuk doğ?uktanl stonra, ançn.~si bu maçlardan başka Peşte'den1nıf için il:i defa )·ani 3-2 kilomet 

~ lsınct Paşa hazretleri 23 a ıye şubeleıııni teftiş etmiş- nın memesıne mu 1 açtır. un- gelecek bir takun da Fenerlıah- redir. Ücüncü sınıftan arzu e-
,11 ~akimiyeti milliye bay- tir. kü ancak bu suretle çocuk ilk ce, Beşiktaş ve bunlann muhte- denler ikincilerle bt'raber koşa-
k llıunasebetile telgraf ve --.- yaşlarda veremden kurtarılabi- liti ile Uç maç yapacaktır. Bir bilirler. 

Köy ve nahiyel<r dahil olmak ilz
rc Edremitte 30 fabrika vardır. Zey
tinliköyünde yalnız üç fabrika yapıl· 
mıştır. Bu fabrikalar yerli sermaye
darlar ve kısmen de muhacirlerindir. 

Yağlarda nefatet ~t'iy•! dolayısile seneden seney, aıa lııpıa tebrikatta bulunan ze Sayım vergisi artırılmıyor lir. spor mecmuamız gelecek bu ta 3 - İştiraki arzu edenler ı 
ı~ 11"c_çocuk haftası münasebe lıtanbul Vilayetinden: Çocuğun, büyük yaşlarda da kımı Peşte muhteliti diye zik- Mayıs akşamına kadar Federas 

Sahil ve Şarka müteveccih yamaç ıatihsalat azalmaktadır. Palamutla 
!ardaki zeytinlerde yağ miktarı faz. eı<;ari müsmiredcn addolunduğu cı 
lala ıyor. Bunun gayrisind<ki ağaç- 1 h~tle orman memurlan tahribata m 
larda nefaset ve miktar azalmaktadır. i nı olmuyorlar ve başka tqlrilat ta 0 

eııh ve asil duygular izhar S · · · hastalıktan vikaye edilmesi, ve retmekte ise de bu takım dariil yon merkezine veyahut İstan-ıı ayım vergısının bir kaç kat sıhhatlerine itina edilmesi la-
• Ccip Türk çocuklarına a- arttırılacag-·ı hakkında de fiinun muhtelitidir. Esasen şe- bulda Postane civarında Me-~Yrı - veran zımdır. Tuttuğum istatistiklere 

ltıııı cevap yazmağa vakit eden şayialar hilafı hakikattir. nazaran kadınların meme veren hir muhtelitleri ancak şehir kikçi ve Beyoğlunda Marengo 
~ 'bdıklarından te~ekkürleri Tek ı"p J muhtelitlerile karşılaşırlar. Hti- magyazalarına müracaatla isı·m-

F b "kal h li · l madıfmdan kat"iyat devam eykmek 
a rı arın a tedir. 

.M•vcut fabri~alardan yedi ~dedi 1 Sebzeler 1 ,._ ~ - z o unur. !erinin adedi azalmağa başla-
' 'ilgma Anadolu A1'ansını !&sa gelecek takım tam dişimi- !erini kaydettirebilirler. 

ıı b 1 mıştır. Bunun sebebi bdınların Uyıırmuşlardır. ze göredir ,., 
asrı vesaitle ttçbız olunmuş 1'e de ıı.•· . . . 
diğerleri bir baskılıdır Bunların en .ım musa.ıt oldugu cıhetle bura 

_ -·· _ Ali Pş. geldi hayata atılmasıdır. Temenni c- · 4 -'uırinci ve ikincilere Fe-
S~.. . k . . Ankarada Hilaliahmer kon- derim ki, bundan ıileri gidilme- Bu maçlardan aynca bahse- derasyon tarafından mükafat 

meşhurları Havran"d~ Eminzadeler larda h<r yerden evvel sebze yetişı 
Fahri Bey, Rasim Bey ve Edremin; ve etraf me~lekctl<r sebzclerinı bu 

,,,_ ••Yı ongresı enciı- . sin ve kadınlarımız siyasi itle- deceğiz. verilecektir. .,,,.ki · d f gresıne iştirak eden hilaliah- T ~• erın e aaliyet . . . . . re karışmaktan ziyade aile oca- ürkiye Biıiklet Federuy0 • 

. R . . radan tedank ederler 
Alı ıza Beyzade Sezaı Bey, Sabıt Ad ı · ·. . · 
Bey, Karacözzade Ali Bey ve Kuım i ana ve zmır vılay<tlcrı .n~s! 

.\ mer reısı Alı paşa şehnmıze av - h f k ı l Kad nundan: 
~l:<ı.racla müteşekkil sanayi det etmiştir. gının mu a ı:ı:ı a sın ar. 1• 

~ "'ts nın evdeki vazifesini ihW etme Mevsimin hulftlü hasebile Bi 
~c . 1 

encümenleri mesaisi- si muhtemel olan her müdahale 'ki 1 ıı· ile \a~ etmektedirler. Dün Tütün ihracatı sı et Federasyonu yo ve pist 
l'ct1 u · · t" d T"' tıı" • h" "d . tehlikeli bir şeydir". üzerinde müteaddit müsabaka-b' t mumıye ıç ımaın a u n ın ısar ı areeı geçen 

.0' oyi_c, debağat, ve trikotaj sene zarfında muhtelif memle- lif ~;~J::~:r~~~~pki:ı:~~~ lar tertibine karar vermiş ve bu 
o' •fııı ~·e ait olup erbabı sanayi ketlere 22 milyon 824 bin 913 " cümleden olarak ilk yarışın 2 
0• ~"'dan tanzim edilen ve en- kilo yaprak tütün ihraç etmiş- tur. Mayuı tarihine müsadif Cuma 
~- ltıı""Crce tetkikatı ikmal e- t' Türkocağı çocuk heyeti ida- günü Şişli - Maslak arasında 

taPorlar okunmuştur. ır.B 1 d 4 ·ı 2 . resi, Anadolu Türkocakları va- icrasmr tensip eylemiştir. İşti-
k ·ı t~t.?r Aanl mı yon

2 
6! hın sıtasile Türk çocuklarının bay- rak arzusunda bulunanların me ~.. . ı o u un manyaya mılyon 1 b 'k · l rd" 

"Yı b b k 916 b" k"I A 'k 8 ram arını te rı etmış e ır. vaddı ~ti"yeve dı'kkat etmelen· ~kit er a ı ongre netice ın ı o men aya, 18 bin 11 -

i· tı.r bnda şimdiden büyük ü- kilo Belçikaya, 416 bin Çekoslo • . • icap eder: 
ti~ •tııı Csleınektedirler. Murah vakyaya, 5 milyon 684 bin kilo Çocuk ıhtıfalı 1 - Yanş tam 9 da başlıya-
cl:· 1 Pazar günü vazifelerini da İtalyaya ihraç edilmiştir. Bugün saat onda Samatya caktır. 
:, bq~titın oldukları halde İs- Bu memleketlere yapılan ih Himayei Etfal cemiyeti tara- 2 - Birinci sınıf koşucular 

hareketleri muhtemel- racat en ziyade İzmirden sonra fından tertip edilen bir çocuk' için Şişli - Maslak yolu üç de-
t stanbuldan v:oki olmuştur. ihtifal yapılacaktJt". fa yani 48 kilometre, ikinci sı-

-O- Beylerdir. ZtytinlikByündeki fabrika k h<r ,yerden evvtl sebze yetl§tın 
G.. ·· b kal h · f 'k . H • cıvar vı13yetlere sevkedıyorsa burilt. ureş musa a arı epsıne aı .t•r. em yaıı; çıkarır ve da aynile ö ledir. 
.. .. hem de un ımal eder. y 

Güreş musabakalanna 25/4/ Yat fiatleri düıkün . İstihsal masrafları 
930 Cumzı günü saat 13 t~ C.H. .. Fiatl~ri~ düım~ai~d~ki s<bepler j Bilhassa zeytinyaglarındaki mu 
F. Beyoglu merkezindekt İd- m~tea~dittı:: ~ın.ncıa! mahr~ te-ıamcle vergisi yüzünden ve bir d 
man salonunda devam edilecek mın edılememe•ı: layıkile reklıim ya- bankalarda kredilerin hem kısa vade 
tir. pılamaması v_e bırtakım mııtavasıtla- Ji ve bcm de ı Z% faizli olması istih 

B h f 51 .. ba rın yaitlara hıle kanııtırmaaıdır. !kin- sal masrafını ziyadcle!ftirmekte old 
u. a ta ~?sa ka Y~.Pıl- ciai de İııpanyada k!illiyetli stok. malj gundan zeytinyağlarının pahalı sat~ 

~ak ~znngeldı~ınden tecrube- b.ulunmaoı ve halyanla~m •~yası dı-. masını mucip oluyor. Bankalar uzu 
sız Fılız, en hafif,hafif, yanorta sıplın noktasından zrytınyagl;uını ~ı vadeli ve az faizli para ikrazına hic-ı:ı 
ve tecrübelilerden yalnız en ha- ze m.u~taç olnuyacak derecede kendı· met ederlerse halk ta ucuz uytin a 
ff haf'f fi b'" lcrı ıstıhsale başlaıruılandır. !taly.ın- ğı ycmcğe muvaffak ol Y 
~. • •• 

1 sı~ı a.rına mensup u- Jar ötedenberi bizden yaf alarak ken ıır. 
tun gureşçıler ıle K. 2 den Sel- di yatlarile karııtınp piyasaya s<vke Bugiinkü fiat! 
man v~ Kumkapıdan Mus:afa diyorlardı. Şimdi ise b!2den .Ya.& ";!· Buradaki yagların kilosuna ftaı 
Beylenn salona gelmelen ve mıyacak derecede zcytın yetıştırmış-. yanlar 7 5 kuruş vndik:cri t.:ıldc fa 
vaktinde gelmeyenlerin bütün lerdır .. .. . 1 rikatorlar razı olmamı !ardır Şhıd. 
haklarını kaybedecekleri tamim ~çuncu sebep te Araş,ıt ve ayçi- !'ise altın sarısı gibi fıJ• ğlan" 0 • 
olunua çeğı. ya.ğlarınm memleketırnize kUlli- ka•:nı 45 kuruşa sa~a d rlar. 

"•tli mıktarda ı!Ml olunnıaST-'ır ı> ıc 
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C:: ....... B o.~····._E~----~!1!~~:~:_!~: __ :::: ... r:_::_..,.,::J 
l\snn Umde~i "Milliyet'' tir. Londra tahdidi teslihat kon- İtalya'nm büyük harp gemile- en ~etin safhasını Sudan mese- Saat kaç? 

2; N İS,\ "J 1930 1 feransı geçen salı günü son içti ri inşasında Fransa ile mllsava- lesile Stiveyıln iogali meselesi 
._,, di E İkide bir lüzum hasıl olsun mamı akdetmiş ve muahede a- tı tanımıştı. Faşistlik teessüs et teşkil ettiği bildirilmekte r. iDARE.HANE - Ankara cadde•~ 

No. 100 Telgraf adresi: Milliyet, lı • 

lr •a 
1
bul Telefon nuınarnlan: 

lıtanbul 3911, 3912, 3913 

lakadar devletlerin murahhasla mezden evvel, bir sınıf harp ge- sasen İngiltere ile Mısır arasın olmasın rasgeld!ğine saati sor
rı tarafından imzalandıktan milerinde kabul ettirilen müsa- daki başlıca ihtilaf noktaları da mak adetidir. Onun için bu.bir 

· d ib ld x. " zevk, yahut sadece bir sinir za- Apartımanın aylığı sonra konferans da,,<Tılmıştır. 
1 
vat esasının qimdi diğer bır sı- bunlar an aret o u6 una gu-

_,, ~ fı meselesidir. Dün koridorda 
uç aylık müzakereden sonra nıf harp gemilerin kabul ettiril- re, şimdiye kadar b!iytik bir ne- b . . . . . G k • d M hl Fatma _ yakla<ıp b:kat 

' . ı 

- . -
a-,,eçen elde edilen neticeyi ge- memesi, FaQist diplomasisi için tice elde edilmemiş demektir. ana rasgelLnce ılk ışı saatı sor izli so agın a, a uz ap- ~ 

~ 1 mak oldu: artımanında 5 numarada, Ahu Güzel şey 1 çen haftaki icmalde etraflıca an bir mağHlbiyet telAkki edilecek MalO.mdur ki Mısırla ngilizler Ahu _ Sen aksiliğe b~ 
ABONE ÜCRETLER! 

G 
3 aylığı 
6 .. 

12 • 

Türkiye lçin Huiç için ·!atmıştık. Geren hafta da izah ti. İşte bunun içindir ki İtalya, arasında dört ihtilAf noktası - Kuzum, şu saatine bakar Canan Hanımın yatak odası. ( 
400 ku 8°0 ku-.. ~ ismini unuttum. Neyse se ru, ·~. ·ğ· · • "b' h d · k · F ·ı ti 1 1 d Fakat ühı·m ı'htı"'"f mısm? Kar ola yorgan yastık yas 7 50 .. 1400 ,, , ettı ımız gı ı mua e e Uç ıs- : ransa ı e m savat mese es n- var ır. en m 1ii • • Y , , , nir) Canım 

1 1400 .. 2100 " ma ayrılmıştır. :....:yük harp ge • de ısrar etmiştir. Bu ısrar yü- Mısırdaki askeri i~gal ve Sudan Saati çıkarıp baktıktan son- tık, yastık ... Dantela, dantela, C H 
1 

__ -+-- mileri, ve tayyare gemileri hak : z~nden de kruvaz~r~r. ,m~ele- ın mukadderatı işleri idi. Mısır- ra gene cebime koydum. dantela. . . Levanta, /evanta, le A~~~-Ben:~: • 
Gelen evrak geri verilmez kındaki birinci kısnn ile tahtel-, sınde beş taraflı bır ıtılaf ımza- daki ecnebilerin himayesi, Mısı O, beni saati söylesin diye vanta .. Pudra, sürme, allık ve Canım _Görüyorum. 

nı 

u 

bahirler hakkındaki ikinci kı- i lanamamıştır. nn hariçte temsili gibi kapitü- bekliyordu Nihayet dayana- Ievanta. Ahu _ Bu da hizmetçiıtlo 
Müddeti geçen nuıhalar ıo kuruttur. b d 1 f d · . . l!syonlarla alAkadar diğer ih- d · Ahu Canan Hanım da piliç Canım_ Müşeref oldUJllo 

1 Gazete ve matbaaya ait ~!er için: sım, eş ev et ta~~ m an ım~a ! [Konferansın bu netıcesı, Av tilllflar etrafında İngilizler, mil ma 1 : • mi piliç/ .. Kol, gerdan açık, se-
l t mtidU~i et_e müracaat e.di.llr ... ,'lanmıştır. Kru_vaz_ or .. ler, .. muhnp ', rupa'da Fransa ile İtalıya arasın 

1 
k Hanı ya kaç oldug·unu Ahu - Ev sahibi aylık 

k q_ "- adeka' r ı ta bulunabilirler. .. -. . rı'/ı"p serpı'/mi • uyuyor 

"' 

Gazete ıl!nlann meı ulıyetinı ·!er hakkmdakı üçuncu ısnn 1 daki siyasi rakabeti tebarliz et- soylıyecektın?.. ~ · yor. 
kabul etmez. ise, yalnız İngiltere, A1;'lerika i tirmektedir. Filhakika bu İtal- Evvelki gün gelen kısa bir - Öyle söylesene a birader, Odaya hizmetçisi Fatma gi- Canım - Çok iyi. 

BUGÜNKÜ HAVA 
nan hırım tn çok 1 j •n az 

9 dcrrce idi. fugün r!izglr poyra 
•• Cf k, hın bulutlu olıcakıır. 

ve Japonya tarafından ımza e- yan - Fransız rakabeti, bugün telgraf haberi, milzakeratın, Su dedim. Sen saate bak dedin. rer. Ahu - Dün gece sana 
dilmiştir. İtalya ve Fransa, kru i Avrupa'nm en mühim siyasi dan meselesi yüzünden inkıtaa . Hanımım uyandırmaktan sıkıntım olduğunu, aşıkırıt 
vazör inşasında serbest kaldık-· meselesidir. Bu rakabet, yalnız uğradığım bildirmektedir. Fa- Ben de bakıp yerme koydum. çekinmez, hatta perdeleri bile madığını: evin 276 lira ayl 
!arından, üç devlet, imza ettik-. iki devlete mlinhasır kalm171or. kat bu haberin arkası gelmemi<f Saat kaç diye sormadın ki?·· 1 açmaz. m vermedigimi söylemiş 
!eri itilafa bir madde ilave et- Etraflarına topladıkları peyk- tir. Bl.1 itibarla ihtiyat kaydile Kulak misafiri Fatma - Hanımefendi!.. ya.·· 
mek mecburiyetinde kalmışlar-, lerle bir nevi yeni Avrupa miı- telakki etmek icap ediyor. _Bu-

1 
Küçükhanım !. . Aylık zamanı Canım - Ha ... Evet.· 

dır. Bu maddeye göre, eğer ha-; vazenesine doğru gidiliyor. Ta- nunla beraber böyle bir ihtima- Anne e çocuk!.. 'gelmi~. lemiştin galiba .. Ben 
riçten bir devlet, fazla miktar-'. bii, henüz harpten evvelki gibi, U hesaba katmak lbnndır. .. V .. Ahu - yarı uykuda - Bu- yim? · · 
da kruvazör inşa edip te bu in-: tebeHür etmiş zümreler yoktur. yursunl Ahu - E ... imdesin. 

' ' * * * s· k · · Cannn - Malilm. 'I şaat itilafı imza eden devletler- 1 Fakat gidiş ona benziyor. " ır adın ıçın en Fatma - İlahi küçiikhannn, 
i den her hangi biri için tehlike i * * * Hindistan'da vaziyet gittik- büyük fazilet anne kapıcıyı yatak odasına mı geti- a~:uevin d11~~7~~ı!~ .. Ma 

l teşkil edecek olul"llB., o haI- 1' Al"- 'd Brli . k b' çe vahim bir safhaya giriyor. reyim?. Yarı çıplak yatıyorsu-
ı ~ d . 'laf il karrü d manya a nıng a ıne- Ga d. . t kif d'l - 11 olmaktır!._." apartımanı. t , e, ıtı name e ta r e en . ti 'd' fe ki d mu affakı n mm ev e ı en ogu arı nuz. C d _ 

1 
k 1 ' nlsbetler değişebilecektir. Bu- sı mı ın v n ~ v - ikişer sene hapse mahkfim ol- anım - ogru ara -

• Emanetin en ileri gelen bir nun manası şudur ki şimdiki iti yet. göst
1
ermekhtekdikr.k Bakşvekil, dular. Kalktita şehremini de Her çocuğu annesi emzirmelidir.. Ahu - gerinerek - Amma fuz apartımaru mı? .. 

' rüknü Avrupada blr tetkik se- laf ile İngı'ltere 54 700 ton kru k. abınen n ~~ a a . su utunu tevkif edildl. Bazı yerlerde ec- Hilkat doğan çocuğa annesinin me- ne canımı sıkıyorsun bilsen! Ahu _ Evet .. Buna da 
' - ı' . rk Büda d ' ' -ıntaç edeceğı zannedılen yeni . 1 . melerinde bealemeği en tabii ve fal- 1 k Aacak n a ? 
> , yahati yapa en pette en -vazör v ı inşasına razı olmak- . . t k 1 .b. nebı mal arma karşı boykot ı- deli gıdayi ha:mlamıştır. Her anne Fatma - Ne yapayım, ay ı ~ e v r · · 
: ~ geçer. Macar payiıahtr sanayii tadır. Fakat Fransa, serbestir 1 bv~rgı kve zıraa. 

1 
a~uknbarıl ~ 1 , l~n edildi, bazr yerlerde polis- tabiatin bu ulvi arzusunu benimse- istiyorlar. Canım - Şaşacak 

1 1ı nefüıe nokta! nasanndan zen- . . . . ır ta nn proJe en a u ettır- 1 1 h l' il d · ·· mekle yavrusuna en asil vazifesini Ah N 1 • ? var, senin de talihin yok. . .. dıye istedığı kadar kruvazör m ~ ff k 1 er e a a ı m sa eme etrnış, mu .. .. u - e ay ıgı. . Ah d ı 1 gin bir şehirdir. Bu zate muze- ' b 1 d • d İ .1 me6 e muva a o muştur. h. ayiat 1 tu B h yapmıı olur. SUtunu yavrusundan e- .. u - Ne en? .• 
ıı 1 1 d b' . • dirlrle k de- şasına aş a ıgı an a, ngı tere . . • . ımce z o muş r. azı a sirgemeyen bir anne çocuğunun sih- Fatma - Apartımanın uç ay- Canım - Ev sahibin ba 
r: 1~~ e~ ınru tg;z Um r en rt _. de kendi nispetinin tezyidi için, Brlinıng'ın kullan.chg~ sılah, pisanelerde açlık grevi baŞla- hatte büyilmeaini sağlam, gürbüz ye- lığını. 276 lira. dır. Babamın apartnnamnd& 

ı-ı ~ ~et en za ere an vas a ı muahedeyi imza eden diğer iki Alman kanunu esasınlnın 48in

1 

mıştır. HtıUlsa Hlndistan'ın _ ti§mesini temin etmiş olur. Çok ya- Ahu_ 276 lira değil, 276 ku t Ben eğlerunek ı 
:ı:: : sıle sorar: 1 devletle müzakere edecektir. el maddesidir. Bu maddeye gö- muhtelif yerlerinde bu hareket' zık ki, bir çok ~nneler yoktan sebep- ruşum bile yok bu~yo~sun. 

1 - ı t. - Ekee!J.ns hangi resmi ter- Bu halde tabii diter iki devlet re, bir ihtil~l veyahut diğer mil 1 başka başka şekillerde tecelli !eri~ _yavrularına me.me ve~mekten . d ğ b d a am276 l~n para a ıyorud ~ • .ıı 
' · d ı ? d' ni eri ı lf hl!k k d R ı · ·· 1 çekinırler. Bu annenın kendıne çocu Fatma - Olma ı mı en e ma ıra veremem ogı....-., - . cıh e er er te ken ı spetl ni tezyit ede, te e arşısm a, e sıcum-' etmekted r. Bu da istiklal hare ,. leketinc bilerek i•leilir.· b" bi . f ka kapıcıya ne -> al E . 1 . ' h r ı f h tın ğ 90 hl ı;Una, mem • "1 ır lıyorum a t Giyinmeğe ba.şlar. ~ ·f · Dalgın d gm manet ıg en- ceklerinden, geçen sah günü ur, mec ıs es e e eve ketinin r merkezden idare e- ihanettir. Kadın çocuğunu emzirtme- d' . ? ' _,ı_ 

>, 1; ni düşünen ve terctimaıun Tlidı: imza edilen tiç taraflı itilaf al-: gün içinde intihabat yaptırma- dilmediğinl göstermektedir. Fa, yıp aütnine gibi yabancı allere em- ıyeyım. · . Selimi fpr 
çe sualini işiten bu zat hemen tlist olacak demektir. Şimdilik ğa salAh!yettardır. Bu 90 gün kat Hint kütleleri usullerinde ı zik gibi hayvan s~tüne bırakma~la Ahu - Söyle ~efol~~· . -----------""le 

Y cevap verir: böyle bir «eye ihtimal verileme müddet zarfında hlikfimet mem 1
1 değişmekle beraber, gayelerin- şefkatini. kaybc~ış, çocuğunu ehle Fatma - Bu soz degıl kı ha- Yie• .. / ne·-"rigsf 

Y Y 1 k · · d · "rf k b · · lk b' 1 . ölüme stirUklemıı olur. Asırlarca ya- ğ •• •• 'il' ,( - Kadaatro resmini.. • mektedir. e etı ı are.• o ~yeye ço . enzı 1 de gıtt çe ır e~mektedırler. pılan tetkikat ile şu hakikat anlaşıl- nnncı ım. . 
ıı E. r • * • yen bir sekılde ıdare edebıl!r. .• . . . mış: NaBII iri, ana kalbindeki şefka- Ahu - Yarın akşam gelsın. Mehmet Ali 

d · Bu naoıl aual? Diger taraftan, İngılı z hilkfi- ı t- öl u .. k 
,J, Esasen şunu hatırda tutmak Rivayete göre, yeni Başvekil meti Simon komisyonunun ra-ı ın ilçtUsuUnyo sa; ·:d· h' bl t _ Fatma - Yarına kadar 276 

t d lhht . .. . R • . . h H" d • ana s n yerını e ıç r şey a . . d le Politika arka aşmızın B lAznndır kl, Londra muahedesı ı Brunıng, eısıcUn:ı ur ın en- ponınu neşre karar vermiştir. tamaz, ... anne slitünün terkibile i- lıra bulamazsınız. Olacak ış e-l ı; ·yazılarını yazan zat diln bir ser nln üçUncU ktsmmm, beş taraf-' bıırg tarafından ımzalanan bu Malfimdur ki bu Simon komis-, nek, keçi stitilnün terkibi bir dej!ildir ğil bu. Beş altı gün atlatalım .. 
1( levha koymu~tu: lı olmaması ve üç taraflr kalma fesih karam~es'.ni cebine ~oy 

1 
yonu eski muhafazakar hükfiJ anne etit~n~en başka !ocuğa verilen , Haydi siz şim~H. k~lkın, __ ban~o-

zamanında 

Mısır imperatorluğll 
ve şark meselesi ·t b.1, "Tabii çocu~n vazifeleri,, sı, İngiltere ve Fransa arasında' muş ve meclıse gıderek, kabıne , meti tarafından Hind~tan'a ve- J her hangı bır •il~ çoc~gu.n cılı~'. soluk ı nuzu yapın, gıyının, ıı,µslenın, 

ı ' • • ·ı~f · d t l ·1 ı · · hl'k t k'l ed n k 1 - . . . . her hastalığa musteaıt bır bunyede d"' .. .. k ğ k ·· 1 o 1 Aklnna münasebetsiz bir su- bır ıhtı .. tan zıya e, ta ya ı e ıçın te ı e eş 1 e anun a ı rilecek idare şeklını tahkik ıçln ka1m bcb" · B bek uşunun, so a a çı rn, şoy e · · l · · · R .. il 1 asına se ıyet verır. , e te . . . ıı ft al geldi. Acaba ıun'i çocuklar Fransa arasında ıhtılaftır. Bu-ı rı kahu et~rmıştı~. eısıc ~- teşkil edilmişti. Komisyonda kemik hastallf;i, kusmuk, ishal gibi bır kolaçan edın. Mısır yüksek muallim 
r b) da mı var?. nun da sebebi, bah~ ve askerl ~urun.ve hü~O.n:etın, an~ak ~l: temsil edilmedikleri için_, Hint- bir çok hazımaızlı.klar .. t~kevvün e- Ahu_ Sen çok traşçı kız ol- tebi müderrislerinden Sabri 
1 tnı: . . olmaktan zi.yade, bır mim hay- l~ tehlık~ ve ıh.tı~al halınde 18

- j liler buna karşı boykot ılan et- der. Çocuk ~kserıya 6!tir. Yaşarsa dun Fatma. tarafından ahiren fransızça 
1 ' Sut mıd\r? siyet meselesidir. İtalya, kruva tımal edılmek ıçın kanunu esa- ı mişler, temastan çekinmiııler- da her gUn bır hasta,Iıkla ınl~r~. duru_r. Fatma - Ben de 276 liranın eser neşredilmiştir. B 

. · · .. ö · d F ·ı ·· si e konulan ahk&mı böyle bir ı . ı • Ufak çocuklarda gorUlen olumlerın U _ ..;, 
· ı · Saridir, değıldır dıye şu gun- z r !nşas~n a ransa 1 e .1;'lusa- Y . k me~listen ge-' di. Fakat komısyon buna rağ- onda dokuzu anne siltile beslenmi- çaresini arıyorum; kabahat mi meşhur Mısır valisi Me!Jll"' 
1 ki; ıerde münallqa edilen delilik vat ısternış, Fra?s~ bu mus~va- v:~gı ~n_u?uı:ıuı:ı 1 1 •

1

1 men tahkikatına devam etmiş yenlerdedir. Her kadının slitü ya~nız bu? .. Bugünden aramağa baş- Ali e dairdir 
1811

_
1840 a le' haddi zatlnde anlaşılmış bir şey tı kabul etmemıştır. İtalya nm ç~nlmesı ıçın ıstıma r ~t~e e~~ ve şimdi neşredilecek rapor ha- kendi .yavrusu~a ya~ayac.ak terkıpt_e !arsanız beş altı gün sonra an- Y · eıı 

ı aeğildir. Bunun en büyük deli- bu müsavat meselesinde ısrarı nın ne dereceye kada . ogru 0 zırlanmı tı Napolyon bir işi ayn bır hususıyet gösterır. Bunun ı- k b 
1 

. G .. d l'k _ leri vekayiini ihtiva ed 
m .. " . f 1 • b h • b. .h . ' dug"u ayn bir meseledır. Şurası 1 • ş · . . . k . 1 çın çocuğunu atitneye verdim diye ca u urswıuz. un e 1 mas pek mühim vesaik.e g·· e y ı h• lını Sıhhi say a ar,, mecmua- asken veya a n ır ı tıyaç- h kk. k ki b Al R leh 1 tavık etmek ıstedı mı omısyo-, teselli duymak bile bile aldanmak de raflar için üzülmeyin, ben borç or 

· d ı b'li · d ğ'l • • be 1 d ·1 mu a a u man e h · s· k 1 lan bu eser son derece ciddi ~ .µ ı;mm şu yazrsın an a a ı nz: tan e ı , sıyası se P er en ı e . . d' ·.. . 1 na avale edermış. ımon o- mektir. Kadın ister ikiz, ister üçüz veririm. 
1 mt "Delilik sari değildir. Bunun ri gelmekte idi. Yani istenilen ~tağı U~enn e m~essı~. oöğ~yor 1 misyonu da o maksatla teşkil e' doğursun kendi sütU bunların hepsi- Ah d • 

/ 
S . tetkikin mahsulü olduğu aI1 

tİt k .. dünyada hatırına ti bahrt mlisavat değil siyaıt mli- öemektır. Bu vazıyet ıze re- dilmişti Bakalım bu tavik ko-; ne kifayet eder. Yeter iri nasıl emzire . u - ogru u_r - en sesı- lıyor. Eski Osmanlı imper& 
.. ,. a sını. . . • . ge re- 'd' B k t" iti h k tiyor ki, Almanya'da parlamen, . · .. "n en müh' ciğini bilsin kalbinde o şefkat bulun- nı kes te perdelen aç . 
.,.. cek hıç bır sahıbı ıhtısas yok! savat ı ı. aş a ur are et . d k · fh ı mısyonunun, gunu ım y 1 1

. b' - lug·unun bundan bir asır e 
p k F , A 'd tanzm ve emo rası me u- b' l . 1 b H' d' t sun. anız ve.em ı ır anne çocugu- Fatma perdeleri açar oda 

· Zavallı delilerden kim ez etme ' ransa ya vrupa a 1 ' 'l Fransa'daki ır mese esı 0 an u ın 111 an,, nu emziremez. İlerlemiş kalp, böb- . '. vaziyeti, Mehmet Alinin 
. le im 1 Alml sey k a h§kim mevkii vermek demekti mu._ ngı ter~. v.~ .. b k d mesele~i hakkındaki raporunda rek hastalıklarında ıara, kanser gibi aydınlanır; bır de bakar kı ya- aliye kar"ı olan vaziyeti, 

0 ~re' rar ge e.z ( ) a~ a- ı ki, Mussolini İtalya'sı bunu, ko 1 şe.~lınde_n bu.sbu~n aş a, ır. ı ne cevherler vardır!. rahatsızlıklarda an~e çocuğunu em- t~kta, hanımın yanında sarrşm ~ 
r l\l r~ yazısı ıcabı kapalı bır yerde lay kolay yapamazdı. MussoU-1 Boyle bır _vazıy~tın .. Fransa d~ ı A. Ş. zirmemell. Frengili bir kadın çocuğu bır erkek başı var. manki Avrupanın şayanı di 
' •• ..ı kımseye zarar vermeden hasta- "d 1 b'I 1921 . ı akla gelmıyeceğınl soylemek bı nu kendi emzirmeli. Eğer çocukta F A 

1 
siyaseti pek ciddi tetkİiJ , T<1 1 ki ıs .. 1 . . . • nı en evve ı e senesın- f . . . .. atma - .... 

• v"' ı annr ve mur enru geçınr- de Wa•ington ko f d le lilzumsuzdur. Vielime rengı tezahurati goriılmuyorsa anne müstenit olarak bu kitapta 
c -ı ler. , ' n eransın a, * ,. ., ıi emzirmemeli. İnek slitü vermeli Ahu - Ne zannettin ya.. 1' 

ra . . . j - - - - -- bunun haricinde Düstur olarak her Ben her "eyi evvelden düşünü- edilmiştir. Eserin müellifi ı,il' Bizce as 1 tehi k li lanı L d 'd M B kı"lı' Meclisı· umumi vilayetin aza- y v 118 ' • ı . . ı e .o .ar i bir kısmnnız delidir. Lakin on ra a ısır aşve ann~ kendi yavrusu?u k~ndi_ emzir- ·· ris, Londra, Viyana ve ,,.a <ti 
'de yan delılerdır ki beşenyet ılk i kim? İş bunu bilebilmekte Ba- Nahas Paşa ile İngiliz hükfune- sından Mustafa. Faik .Beyi!1 oğ- meli. Yoksa ehemmıyetoız bır sebep rum. • de bulunan resmi ve hususı 
ke defa bu sene Mayısta onların, · . ·. ti arasındaki müzakereler hala lu ve kibrit inhısarı şırketı mu- le emziremem fena oluyorum, zaifim, Fatma - Eger yalnız olma- . . . . . pai/ 
ta çarpık dimağlarını düzeltmek · kalnn Vaşıngton kongresı bu kapalı kapı arkasında cereyan hasiplerinden Bahaettin Beyle sinirliyim demek bir zevallılıktır. . . . dığınızı bilseydim gevezelik et- saıkten ıstıfade e~mıştır: ·~ 

, ko için Vaşington' da toplanı or iş için bize bir ölçü verecek ı' etmektedir İngiliz gazetelerin- Zatünnur Hanımın velimeleri 

1

. Çocu_ğunu ıeven bir a~n~. :ı;avrusunu mezdim. te basılan bu esenn bu ıtı _.t' 
y .... . · .. . T f kendı koynunda, kendı sutıle besler! z· k B k k d ··h· ld • u tv -. Şimdi anlaşılıyor ki timarha- mı? , de bu hususta pek az malfunat dun ıcra kılınmış~. ~ra eyne • A?~ - ıyanı yo . . a ku ne a ar mu ım o ugun 

· ne haricinde kalan bizlerin de ' FELEK j vardır. Yalnız müzakerelerin saadetlıer temennı e-~~~z. _ Dr. Cemal Zeki zu gıbı uyuyor. rara hacet görmüyoruz.A 

- - -- - , ren) bir baŞdÖnmesi yatağa dÜş -Sükutu ve -~aziyeti bozan Cev~~ı_~lık gecenin ok9ay~cı bi~ s~ri~ -hissettirir. Yakalar-:-çeketler-Çı- arasında -yap yalnlz-kalaca1'; 
tü det Bey oldu. Yakası açık be- lıg~ var. Hava o kadar rakıt kı kar, kollar sıvanır, saçlar dağı- bugünkü mevkilerini tesadll r 

' Ahmet Sami o kadar fena ol yaz gömleği, beyaz panta~onu y~praklar bile uyuşmuş gibi lır,. hatta iskarpinler bile fazla re, vak'alara borçlu olduklat',ı
du ki müvazenesini derhal bul-, ile genç bir sporcuya benzıyen bitap, dallardan sarkıyor. gelır. İnsan bu Aleml1e eski se- çin eski kenar terbiye ve 1 , 

masaydı hiddetinden Galip Be-' iş adamı içini dolduran şetaret- İstimp~~un makina kısmı bir lamlık ağalan gibi geniı yırt- kinlerinden sıyrılamıyaıı IJll ~ 
yi derhal denize yuvarlıyacak- le yerinden fırladı: folluk gıbı sıcak. Hasır kol- maçlı entarile;· ve çedik pa- fendiler, içtikleri rakıların.~ 

Be IJürhan Cahil tı. - Haydi bakalım beyler, de- ~uklara yerleşen davetliler içki buçlarla sere serpe oturmak, !edikleri musikinin aşkile e4'. 
ma Meyus omuzları düşük, mez-

1 
di, içelim! Hem artık kalkmı- ıl~ _bera~r.b~~lıyan ~az faslını kalkıp oynıyan, gülüp sö}-liyen de bütün hayatı Avrupa 111 dl 

J inmemişti. Davetliler arasında{ ve gitmek istememesine raa- bahaya giden bir öküz gibi tah-J yor muyuz, başka gelecek var dınJ.iy~r ~ıbı sukfit ediyorlar. kadın~a~la düşüp kalkmak ister. niyeti içinde geçmiş bu 1<ad ,f 
.;in 

1 olduğu i~n. alakadardı. O Ah- men Galip Beyi Yat klüp isk~- ta iskele üstünde sürüklendi: mı? Ve ıstımpot yavaş yavaş, mo Rakı ıçılen ve şarkı söylenen Arnavutköy yosmalarına _'l ...r, 
al met Samının en sıkı arkadaşı.lesinde bekliyen istimpota gön _Vah, vah! Yazık! 1 Ah1!1et Saminin ölgün, bit- törünün ~reketi bile belli ol- bir mecliste kadm olmaması tıklan muameleyi yapacakl&J.:il 
ar olan meb'us Hüdai Beyi buldu. derdi. Bu habere Cevdet Beyden· kin sesi mırıldandı: madan, bır gon~_ol gi.bi s_ahilin b~ alemde ~ulunan!~ mü~ema- Zaten istimpotun bu öl~ 

;;alı'. Davetnameler herkese (Maa Bütün davetliler gelmişlerdi. başka sevinen olmadı. ı - Hayır, yok! koyu nefti golgelıklennden dıyen ıçmege ve denn hülyaLı. manzarasını acı acı seY~ 
ılı · aile) kaydile gelmişti. Fakat Hatta Cevdet Bey bile gitmek Baş tarafında akordunu ta-, - O halde şu saza d~ emret aynlıyor. Kurşuıül~şen, pul r~ ~almağa, n·ihayet bir külçe Ahmet Sami elden kaçaıı fİ:"'.1 
nt 1 Cevdet Beyin karısı Istanbulda istemediği, bu davetin sırf Ga- mamhyan ince saz heyeti, orta 

1 
te __ başlasın bakalım, . bıra~ da pul bel'.azlaşaı:1 denıze açılıyor. gıbı yıkılıp sıı:ınafa mec'ıur e- n telafi etmek için hatırıl1'°' 

ör · ~vinden çıkmazdı, Nusret Bey lip Beyle Hale için tertip edil- da mükellef büfesi, fraklı gar-
1 
kl~p halkı alaturka dınlesın, de Saz, mana ıçmek, sevmek ve der. bir çok çehreler geçiriyor, (~ 

F ı ;ıanımınr böyle yerlere getir- diğini anladığı halde, sırf Ha- sonlarile bir düğün gecesi ale-
1 
mm istimpotta alat~ka ~ var mestolma~ arz~sunu veren bir Ahmet Saminin istimpot i- ya) yi ve arkada larrnı 

11
ef'C" 

·iç~• mezdi, Hüdai Beyin ailesi esa· leyi orada yalnız bırakmamak mine hazırlanır gibi süslenen diye Terasa birikmışlerdi. . ahenkle agır ~ır şa~kı çalıyor. lemi böyle şarabı bol bir Ayna bulabileceğini dü:ünüyordU· 
erf ı 3en memleketinden bile gelme fikrile gitmişti. . istimpot cenaze götüren bir Ha 1 Hildai bey ince ~~a emır _Ahmet Samı üııtilste kadeh- roz manastırı haline dö'lünce . 1~ mı! misti. Sedat Ali böyle eğlenti- Ahmet Sami pür heyecan, ıs !iç vapuruna döruniiştü. ı verdi. Güzel bir suzınak faslı len yuvarlıyor, Cevdet Bey yas koltuklara ya~lananlann hepsi İstımpotu Ayna:oz ııet" 
ar !erde değil, hiç bir yerde karı- kele üstünde, elleri cebinde do- Cevdet Bey için için gülüyor, başladı. • landığ~.h~~ koltuk~ bacak kendine göre bir hayale daldı- k~rmak, etrafa bıraı~-. 

, 1 ile ber~ber göriilmüş ins~n !aşıp bekle~ken ~p B: inx~ı~ somurtan Ahmet Samiye bakıp 1 C:evdet Bey yuvarla?ıp ka- bacak uıttme atarak ııgara içi- lar. Baş taı;afta, kendi arala- ~e~~k,çalgıyı c~Jand de
11
·s' 

A değildi.Bına~naleyh hanm.ı ıle n~~~~ merdıvenlerden ındıgını yanında duran Nusret Beye f1.ldehı tekrar doldurması ıçıı:ı gar yor, ~nu§~la!1 likırddan ku- rmd~ hem ı~en, .he~ çalan ve ıçkılerı taze~:ı:,ı~k ıçııı aııe 1 
gidecek Galıp Beyden başkası goru?~e ~ena. halde bozuldu ve sıldıyordu: il so~ uz~-~k_en Nusret Beyın ku lak a.ı:dıle dml~yor, ara sıra gar belkı de eğleııdırdı~leri Bey- açılan bu k~çuk sefaheth öl ı 
yoktu. _ _ . , gayrı ıhtıyan haykırdı: _ Hazırlık dehşet monşer, lagma ıgıldı: . • s?n~ ıııaret edip rakı, meze ge- lerde~ daha tazla eglencıı. sa:: ~uhakkak bır k~ç kadın g 

Bu neticey-ı ıştıten Hale Ga- - Al... Hanımefendi yok bak, Antalya şimendiferi neler' - Bu akşam (Suzınak) fas- tırtıyor. _ . . heyetı artık kıç taraftan emir 51 karıştırmak laznndı. (/. 
ı<' lip Beye bir şey s~yleme?i· mu? yaptırıyor. o gülüyor, Galip:lı da gider ha! Çalgıcı başı Ah- r Bu ~laturka mecliıın kadın- de alm~ya:ak kendi bildiğin(! Bunu doğrudan doğrUY8il;j,I 
re~ Yalnız davet akşamı bır~enbıre Galip Bey anlattı: Bey davet sahibinin bu tersliği met Saminin ruhunu okudu ga- ~ız halı cidden acu:ıacak ka?ar çalıp soylüy?rdu., taya atmaktan sıkıldı,. !11"' 

i bir (miğren~ Ci_ıkardı: ~!aç aldı: ~O kadar is~iyordu monşer, ne hayret eder gibi ötekilerin 1 liba. berbat!~: ~1 • ve ınce saz ın- Bu eglentıde H_~ı~. bulunmuş Beye açtı. Zaten hepsıniJI:) 
blŞ dönmesınden şıkayet ettı ıkı saat <'VV~l şıdcletH h:r {Miğ yüzüne b<ı.kıyortln 1 Sıcalc bir o-ünden şnnra bu 'lY sana laubalı hır halvet 8T711SU olsaydı, yarmı duzıın• erkek <Bıtrrıedi 



Avrupa artistleri 
ve 

Milliyet 1 
Ilı ?~etcmizin Fransızca kısmı 
Uiıvınıni tahririyesinden Na

~ın Pasa zade Sait B. arkada~ı
t; ızın Mil!i-.et icin Avrupa ar-: 
la.Stlerile y.;"pılm;ş bazı mülakat 
tarı .ntiş::ıra başladı. San'at nok
tt??an temadisini temenni 

n tıgınuz bu yazılardan ikisini 
C>'ed" M ıyoruz: 

~ · Charle;; Bayer (Şarl Bu
ay) ne diyor: 

tl :- Parise döner dönmez "Pı.-
1' Nata .. · b' n» muessesesı namına 
n~ S~zlü film çevireceğim. Yal
b·~'.lınin senaryosu·ıu hen~iz 
~-· 1Yo_rum. Bence sözlü film 
1 ~takıl yani sırf sözlü {ılın 
~il Yazı'.mıs eserler olmalıdır. 
~iye çev~ilmiş eski ııessiz 

olıırılcr yahut sözlü filme tatpik 
!aha a~ tiyatro piy{:sleri pek or
~ IU neticeler vet"iyor. Nite-
Ct "La nuit est a noua., (Aşk: 

bir e~_eri) bence bu sebeple fena 
80zlü filmdir. 

~Yeni tiyatroyu mu yo':sa 
~~tiyatroyu mu tercih eder 

- Yeni tiyatroyu ... 
'Türk sahMıi hakkındaki 

leanız nedir? 
tö- TUrk artistlerini oynarken 
lci.ı "7e}'i çok arzu ederdim. L5.
tiy l?aat olmadı. Ankaradaki 
~o enfestir. Paristeki «Pi
~• tiyatroeuna hiç benzeme
~e beraber yeni esaslar da
lllıcı de yapılmış günün tiyatro-

1.tr • 

._ Çok okur musunuz? 
~ Çok, Okumanın tlryakisi
(lj .François, Mauriac, Kessel, 

flrdoux'yu tercihan okurum. 
dıı't Sian ateoli bir dansör ol
td Uı\Uzu söylememe müsaade 

er llıl.""-· ~ 
ıı: -.ıııı. 

sc~i~t heklııınızl Tango en 
S danıtır. 

:alı: h .. ~}ıir sual l Partner ola
fti.;h~ aktrisle oynamayı 

odenıinb? t ll!orlay ••. Gaby Morlay 1 
~len sevimli aktör Melo 
Üt deki piyeste Gaby Morlay 
~defadan fazla beraber 

),{ ıtır. 1 bit · CharH!s Boyer manidar . 
Ilı: tebessümle kulağıma fısla-

ttı;- İki sene IOIU"a İstanbula 
-~~e~eceğıim ... 

"'llllınle? 

• 

• 

• 

"Malı/Jusun şarkısı .. fı!mfnJen 

\ :.._ ·'· 

Para ( ·rada) 
Brigitte Helin, 

Alfrcd A el 
Emil Zolaıım Lı 1." deki 

maruf e~erinden çekilmi~ olan 
bu fi 1mde ~ayanı dıkkat sahne
ler vardır. Filmde Zo!anm ro
mam aynen muhafaza edilmiş
tir. Bilhassa Bor_ sahnesi gi
bi çok canlı p:ırçala-ı ihtiva e
den filmde fotograflar güzeldir. 

Şayanı cl.i.'.at ve rrüzel Biri-
• gitte Helm, Alfred Abel ve Al

coner iyidirler. 
Mevzu: 

Rakibi ile metresinin ihane
ti yüzünden mahvolmak üzre o
lan Saccard ismindeki banker ı 
Ja~ 1:famliı~ i~miıır!e bir ta!.ya-j 
~e.c~nın b~hugu bir karburan 1 

ışı ıle vazıyetını kurtarır fakat' 
tayyarel'.ınin bir bahrimuhit &o!" l 
yahati esnasında karısına mu-ı' 
sallat olur. Kadın herifi öleli; · 
mek ister. Nihayet Saccardın 
eski met.resinin tesirile hem pi-ı 
yasadakı mevkiini kaybeder. 
hem de biitün yaptıkları için 
hapse girer. Tayyareci de av
det ettiği zaman bir mali dale-
vera töhmetile tutulursa da be- I 
raet eder ve karısile mes'ut o
lur. 

• 
"Kaılın/ıırıı inanmum .. filminden 

• 

• adınlara inanmanı 
1 Me!ek'la ) 

Tauler (Sesli ve sözlü '. 
Alman mevzuları daıına az l ı 

çok orijinal olurlar. Bu film de 

u 

1 

çok orijinal hır mcvzuun hika , 
yesinden ibarettir, Filmde baş· ı · e 
rolü tutan «Touber» ismindek! ı . 
Al nan hanende Avrupanın meş · • 
hur okuyucularındandır. Çok 
güzel ve ahenktar sesi vardır. 
Film eerek foto, gerek ses iti
barile güzeldir. Eğer Türkçe 
titrleri ara sıra göstermek mec
buri yeti dolayısile ses kısmı in- , 
kıtaa uğramasa çok daha iyi te
sir edecektir. Saime tertibatı ve' 
artistler iyidir. Yalnız eger ka
dın rolünde daha kLıv·•etlı birisi 
olsaydı filmin ·ı. meti taz.:uf 1 ı 
ederdi. 

1 Mevzu 'iJdur: 
1 Çoktaııberi r eırı...··ette ı U· 

zai<ta kalıı-ı b" l«en· 
!isi Hamburga avdet ettiı;i za
man tayfalardan F_ter 12 sene
dir cüda olduğu annesilc kız 
kardeşini arkadaşlarından Ste
fan ile Y ohansa umtmak ister. 
Fakat evde yalnız annesini bu-

l 1 ur ve kız kardeşi Ketti:nin Ber-

i !inde çalışmakta olduğunu an
nesinden öğrenir. O akşam üç 
arkadaş bir bara giderler. Peter 
orada bir genç l;,ıdına tutulur. 
Arkadaşı Stefan n mümııneatı

. na rağmen cnula yaşamağa ka 

( 
rar verir ve onıı hu sefil hayat· 
tan kurtarmak ister ise de te· 

1 
sadüfen bu kadının hemşires 
Ketti olduğunu keşfeder. 

.\1aJam Hugı•rtıe D11f/o • 

. .. • 
Alfred machard 

~l 
ca 
üt. 
r 
t 

Ü 
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" 
Ekonomi 

.Likidasyon yapınak istiyen 
tiearethaııeler için müddet 

Hlndlatanda 

Yeniden 
tevkif at ., 

Köprü mürurigeleri 
artık _kalkıyor 

l' ı. Beyoğlunda salonunda ' iirkiyemizin Kanun diln mecliste a ttlŞ- iki m•şhur san'atktrı blr sahnede bfiyPk san"aık&r NAŞİT BEY 
Ticaret odasına likidasyon vekili Hakkı Nezihi Bey tarafm Gandinin k§.tibi larla kabul edilmı·-~ıtr ve acvimli komik ŞEVKi BEY kumpanyalırile Gala müs•ın ersi 

• ~pmak için bir çok ti~aretan~- dan 5 Mayısta toplanacak W- y Tllrklyenin b&fmuıınıılyesi ve ıttzel sesler kraliçeıl SABRiYE HANIM 
ı ·ı r müracaat etmektedır. Bu tı- Odalar kongresi için bir rapor tutuldu bu fıvkaltde mUsımareye iştirak edecekdr. 
ı: 1_.aneler likidasyon için mev hazırlamaktadır. Bu rapor ,'Ha- . . _,,, Giindfiz 16 da 1 Aktam 22de 

'"'' h--1 
• B"" ük d ı kt Gazi köprüsünün ikl komi.tin ifdrakile AÖAMIZ EGLENIYOR ın Sonunu sebep olarak göster riç piyasalarda isti ""' emtıa- PEŞAVER 24 A A _ Res- ANKARA, 24 A.A. - uy ın ma a ."!e . .. .. ÇiFTE KUMRULAR il. ektedı" rler. mızın vaziyeti ve alınacak b"ldirildiı:. ~ · hali ha Millet Mecliııinin bugünkü içti- inşasına muteallik hukumler taklitli piyes 2 perde 

men ı .,ıne gure, . k'l" Ş"'--" hf tutulmaktadır Nakli- pyet gtllUnçlü piyos ~ perde HOŞKADEM GEBE 
Oda bu satış müddetini tah- tedbirler" hakkındadır. zrrda Peşaver ınmtakasmda maında Dahiliy~ _ve 11 . ~u ma .:z . k tl . ' tahııi- v et ıagınnl ve danıl1J · fıntazi komedi ı lıliıl' 'lidlııe•llll 
icin Avrupa ticaret odaların .,-·o- t b' sükfuı hüküm sürmek- Kaya Beyefendınm teklıfl üze- yat 1 are v~ şır .e enne .. d holiye 80, 60, 75 K. Meşrubat mecburi deıttldlr. 

an oralardaki team\ilü sormuş Poznan panayırı ~ ır rine diğerbir varidat karşılık lat mukabilı verılecek yuz e 
r Poznan büyük panayıruım tedır. gösterilerek İstanbul köprüleri nisbeti ise yeni kan~ ile yap;- Öntimiizdeki Pazartesi akşamından itibare~ 
1 j ır. -o- bu sene 27 Nisanda açılıp 4 ma- BOMBA Y, 24 A.A. - Gan- mururiyelerinin ilgası hakkında lan zamlard:&. dahıl oldugu ELHAMRA eı·nem''IDID ı'r!le edecenı' 

yısta kapanacağı dün Ticare• dinin hususi katibi M. Mahadeo ki kanun liyı.hası müstaceliyet- halde yüzde ıkı buçuk olarak O DO U U !f 
Anadolu değirmenleri odasına tebliğ edilmiştir. Poz- Dese ile bir kaç arkadaşının le ve tercihan müzakere edilmiş teııbit olunmaktadır. Kaı:unun R • 

; • rekabet ediyor nan panayırına Ticaret odası kaçak tuz çuvalları nakleder- ve alkışlarla kabul olunmuştur. neşri tarihinden muteberdır ola A ş K N A G M E L E 1 
: ı Eskişehir unları İstanbul un azalarından bazıları da gitmiş- ken tevkif edilmiş oldukları caktır. 
i · Ahmet Abattan bildiriliyor. Bu kanun ile İstanbul Unka- Bundan sonra yeni hifzussı- fı'lmı·nde K O R 1 N G R İ F F İ T in . 1 rına rekabet etmeğe başlamış tir. panı ve Azapkıapusu arasında ha kanıınunun encümenlere ve-

, 1 ~:a ~!~ş~~?rd:ı;~~re~=~ Borsada vaziyet Açlık grevi yok yaptrrıla~f~kkdem1irğköp1 rünkü!.1 in rilmiş bulunan bazı maddeleri- ıeslnl lşiımeğe hazırlanınız. Bu şaheser umumun pek ziyade ho1ıına 
t ll·rası şa masan ! a_rş~ ı r o ma . uzre nin muaddel şekilleri müzakere ::---------~~·ıdmeilcmeğ:;.i.;m;;;u•h;;;•kk;;;•;kısırlıı. ------•--1 ·uza satılmıştır. Verilen malu- ~ün ~ors:ı~a ngiliz . KALKÜT A, 23 A.A. - Aç- bazı zamaım ıstıfasına daır ka- edilerek kanunıın heyeti umu-

a? göre b~dan so.ma Eski- . t::ıbıı vaz~yetını muhafaza etmış Jık grevi yaptığı zannolunan nunun birinci maddesindeki re- mi esi kabul olunmuştur. Ev
hirden bugday yerme un ge- ; tır. Sterlın 1032,5 kuruşta açıl- Kalküta belediye reisi Sengup- simler otuz para ikinci madde- k fy üd"" r· ~ .. 929 b""t 
ıcektir. b' aralık 1034 5 kurll§Cl ka . b" · ' . . a umum m ur ugu u -mış, 1'I" , • - tanın öldüğüne datr ır şayıa sindeki nisbetlerde iki mıslı re- çesinde 69 bin Jiralın münakale-
Diğer taraftan Samsun ve dar çıktıktan sonra düşerek çıkması üzerine halk hapisane sim iHl.ve olunmaktadır. si hakkındaki kanım Jayihası 

ıavza değinnenll!ri de buraya 1032,5 kuruşta kapanmıştır. etrafına toplanmış tır. Bu habe- .. · k b 1 ı _: 
ı 'ı gönderecektir. Samsıında Liret 8,96, Altın 901 kuruş- rin bir tebliğ ile tekzip olun- Yük hayvanla,? arabal~ı ve mw:akere edılere~ ~ 1:1. t 0 :ıı 
· d bi · tan muamele görmüştür. ·· · 1 h 1. za kamyonları bu ılaveden muste- muş ve Cwnartesı gunu op 

:nnaye ar r grup en son sıs- -o- ması uzerıne top aı~an a a ı - snadır. Kanunun üçlincü madde mak üzre içtimaa nihayet ve-
1 im büyük bir değirmen tesisi- bıta tarafından dagıtılmıştır. .

1 
. 

1 
.. dd tl kal j rilmiştir 

l rteşebbüıı etmiştir. Bu vaziye- Kambiyo borsası Si e tayın o unan mu e er . 
göre İstanbul değirmenlerile !J Biraz sonra neşredilen resmi 

nadolu değirmenleri ara111nda 2-J - 4 - f} O bir beyannamede Alipore hapi-
i ıha geniş tın- rekabet sahası (EKi.ER sanesinde bulunan siyasi mev-
~ :ılacaktır. Londra ıt&!i so,oo ı<evyort MI 13•00 kuflann ve bu meyanda beledi-

--o- paris 12 00 00 Atina ,16 ~i.OJ 

Odalar kongresi için 
rapor 

cınevre ı <3.00 Roma oıı 9H oo ye reisi M. SonguJ.!.tanm açlık 
79 17,00 Amesıerdım Ol 11.00 

8 3?,50 Sof)a 65 0300 

Iaviçrede 

Yeııl banka 

Artık işe başlıyor 

lngilterede 

Yeni icat 

Bir uçuşta 8 bin mili 

BugOD E L H A M R A SinBnıasın~a 
RIŞAR BARTELMES va BETTi 1'0MPSON 

MAHPUSUN ŞARKiSi 
ıamamile SÖZLÜ ve ŞARKILI filminde taganni etmelı:tedirla. 

Bugün saat J0,45 de tenzilAtlı flıtlı matine 

ilaveten: SESLi \E SÖZLÜ DÜNYA HAVADiSLERi 

--·ıı 
ZORAKİ BABA 

Şen 
K A R L 

ve eğlenceli komodinin mümeısilleri 
O A N ve J O R J A R T L. R 

ficaret odası kitibl umwni 

BfiltrOf 
Brttbel 
Berlııı ı !17,25 pr&i 15 90,SO 

grevi yaptıkları hakkındaki ha
berin doğru olmadığı bildiril
mektedir. 

Bir gazetenin tabi ve nqir
leri tevkif ve gazetenin çıkan 
nüshaları musadere edilmiştir. 

dön akşam 

SINEMAYI LONDRA, 25 A. A. - Bir A s R 1 
BALLE, 23 A.A. - Beynel- İngiliz mühendisi yeni sistem 

milel tediyat Bankası idare mec bir tayyare kanadı icat etmiş- bıncahonc dolduran seyircileri atlatıncaya kadar gilldfirmUşl.~rdir. Prog· 
Poliste liai hisse senetlerinin Y oung i tir. Bunıınla bir uçuşta 8 bin ramın ikinci fllml olan KA.-TIL . ELLER filminde bilyttk aktor LIONEL 

!~--İt 1 a ile İngiltere tarafın' ·1 alınabil ;;..: h d"lm k 1 BARIMOR ve terbiyeli kopek ı,KLER mükemmel surette oynamıılardır. ----Beyazıt.postanesinde iş 
P ilill a Y . . . ı mı eceg• esap e 1 e lllveten: çok merakıl'cr varyete numerolırı 
dan temamen t~stık edıl~_ıkten 1 tedlr. İnşaab bitmek üzre olan 

1 gören meçhul yankesici 
ita/yada 

Düğün var 

8 gün sonra Panste ted~vu_le çı- bu tayyare ile uzun mesafe re-
kanlmasına karar vermıştır. k_oru kırılır~a üç merhalede dev ı Buj!;tin r.ı ı.; L r: ı;: S 1 N E :.ı A S 1 N O A 

M 1. Al adan M n alem kabı! olacaktır. Berlin Operasından meıhur tenor ec ıs, rnan az . 
J, 1 Hulze müdür muavinliğine ve 1 ·ı· ı· ht" R f Ş A R T A U B E R · . 1 . üd .. r· ".. İta ngı ız ve ıa ı 

1 1..~nka lŞ ert ffi ~r u.g~ne, : bUtı..in St \ ircıİ L l C goz J<i~J.ırı 

Dün yakalanırken bir doktoru hafifçe 
· yaralayarak kaçmağa muvaffak olmuş ~ 

lyan azadan M. Pılotıyı umumı HEL YOPOLİS, 23 A.A. - ihraz 
katibliğe ve Belçikalı azadan Prens dö Gallesin tayyaresine 
M. Van Zeeland1 muamelat şu- refakat eden hava filosuna men 

dOkriırmekte \'e azim muza f(f.'rı\ et' eri 
etmekte olan 

l(Al)lNLARA iNANMAM 
besi müdürlüğüne tayin etmiş- sup bir tayyare yere düşmüştür. harikul:ldc sozlü ve şarktlı filminde tagan nl etmektedir. 

tir. İçinde bulunan iki kişi ölmüş- ~!!"Zlaaıııım-:r.ıııiılsilaalılt•Iİİ2İıı1İıl·iıi2iıldiiiieilnlııııillıit!iilbailriiiİenıiıiimiiaıiitiniiieiııııııllliliii-----~ Bir müddettenberi Beyazit 1 ka'imıştır. Yaralı çocuk Cerrah~ 
· ostanesi dahilinde yankesici- paşa hastanesine yatırılmıştır. 
k vak'alan tevali edip duru- Öteki de aranmaktadır. 

l . b k tür. Prensin seyahat etrnekteuu -~mll!ll'.<ı•••"*:::zı:•lll!ll•••--~!!!!1•••~~--8!~ Banknot ıhracın~ mezun an a olduğu tavyare Sudan istikame !?"" "" 

!arla irtibatı temın ede~ek olan tinde tek~ar havalanmıştır. Tepebaşı Gardenı· şubenin müdür vekilliğı M.Qes 
nııy tarafından ifa edilecektir. P••ll!l• ... •111!1••••'!! il 

i Şark tamira~ına ~i~ .rn~seıe- eBJfİSefain Kartel Yoka 1 
: or. Posta idaresi bu işe ehem- -o-
1. ıiyet vermiş ve tertibat almış- Dünkü sirkatler 

ler tesviye edilıp bıtırıldıkten O 
r. Nihayet dün Galatasaray 1 - Taşkasapta tramvay cad-

. sesi kasketini taşıyan bir gen- desinde Hacı Emmi Efendinin 

. ın harekfıtmdan şüphe edilmiş apartımanında oturan Kadas- '• 

. e bu genç posta müdiriyetine tro mektebi müdürü Halit Ziya···<-~·~·"''-· 

. elbolıınarak hüviyeti sorulmuş B. in misafir odasında asılı bu

. .ır. Fakat meçhul genç, bir fır- lunan bir duvar halısı ile bir 
'.attan istifade ederek postane- kumbara çalınmı!jtır. ı 

sonra Çekoslovakya, Macaris
tan ve Bulgariııtan ile - Banka
yı tesis eden 7 devletle Banka 

, idaresi arasında mevcut muka
veleye müşabih bir tesviye suen kaçmak istemiş, ve kapıda 2 - Balatta Karakaş mahal

esadüf ettiği bir doktoru da ha lesinde Burhaniye sokağında ı 
reti aktedilecektir. 

ıfçe yaralamıştır. Mesele za- Mordehayın ardiyesine hırsız 1 . . BELLE, 24 A.A. -. Beynel-
rtaya haber verilmiştir. ginniş, bir çuval şeker, iki c;u- M. Mussolinının kızı milel tamirat Bankası idare 

-o- va! sabun çalmıştır. ROMA. 24 A.A. _ M. Mus- ı meclisi mesaisini ikmal etmiş 
3 - Fenerde Abdi subaşı ma- li . . b""yük k b .. 've ?müessis memlekette Y oung Otomobil kazası so nının u ızı ugıın mu- ·k d hallesinin Yazıcı sokağında otu . . . planının tamamen tastı ın an 

4-05 numaralı otomobil Orta- ran Tanaşın evine hırsız girmiş malıCl~yhın arka~laş~arındlan anıt 8 gün sonra ilk hisse senetleri-
öyde Alber isminde bir çocuğa bir manto çalarak kaçmıştır. ra ıanonıın og u ıle ev enmek nin ve müteakiben lsveçre ve 
•arpmış, yaralanmasına sebebi- _ 0 _ tedir. 1 Felemenkte ikinci hisse senet-
·. et venniştir. Şoför kaçmıştır. ı h d"l · k 

Dört kafadarın kavgası !erinin i raç e ı mesıne arar 

Bir mektepli arkadaşım 
vurdu 

24 üncü ilk mektep talebesin 
len Mustafa Ef. ile 12 inci ilk 
nc:ktep talebesinden Muzaffer 

· U. dün parkta oynamaktalar
. . en aralannda kavga çıkmış ve 
· .tustafa Ef. bıçakla Muzaffer 
· ı:J. yi karnından yaralıyarak 

J H k h · d verilmiştir. apon asanın a vesın e Beyoj!;iu beşin ci sulh hukk hA-
Nazmi, derici Osman, motörcü kimliğin. en: S•ir C:oziım efendinin (Young planının gösterdiği 
Htiseyin ve aşçı Ahmet payla- Kigork hkrı ve Agop Bahri efendi- lüzum üzerine tesis edilen bu 
şamadıklan bir kadın yüzünden !erle şaıian ,. müıtcrcl\en mutasu- Banka hakkında vesile düştük
kavgaya tutuşmuşlar bir aralık rıf oldukhrı Feriko; ünde Büı ukdere çe izahat veriliyor. Almanya ile 
hepsi de bıçaklara davranmış caddesinde atik 1.1 ve 13 rrükcrrer alacaklılan arasındaki tamirat 
ve biribirlerini vurmak üzre i- ve cedit 19-2-16 2.ı numarılarl• mu· hesabı artık galip ve mağlfip a
ken yetişen polisler hepsini ya rakiram arsa izalei şuyuu zımınında rasında bir mesele olmaktan 
kalamış ve karakola sevketmiş- açık amırma ile p:ıraya çevrilecektir. çıkmış, alacaklı ile verecekli a
lerdir. 1- '.\.lczk~r arsa bir tarafı trlon rasında bir mali hesap haline 

IUll 14tllll•lı U1tl)"llflllllUUUUllll . 11 rı ırıuııuuıııtt• rıı H•.UllllUI ııııııt illi ı ıııııhıı ı uıııııı llHlfllttltl"l"IUMllll ve elyevm hcrant efendi hıne ı·e 
bığçHI ve bir tarafı bagdas.or hınoıl 
ve bir tarı!o Hlrisıo hane ve hıhçesi 
ve bir tarafı tırlki aon ile mıhdut 
~23 metro ve 70 santim murabbaın

da olup derununda bir abfıp lı:ulu
beyl muhtevidir. kıymeti muhammi
nesi 1518 liradır. Kulubc şehri bir 
lira bedeli tcar getirmektedir. MUta· 
here suredle :'11uzur aganın ııhdel 

lstic:anndııdır. Şınnımede muharrer 
oldo&u fUciı daire•inde tarihi llto
clan ldbaren otuz giin müddetle ••· 
nlı&a çılıınlmıınr. şannuıe 1 mah
k-enln 930-4~9 numorasmdı mu
kayyet ve herkesin (Öre' eJj bir lıaJ. 

dedir. Fnla mılamıt almak lstiyen
ler mıhkeme baş k&tlblnı müracaat 
ederler. Anıınııata lftirak için yüzde 
yedi buçuk teminat ptırmek lbım· 
dır. Tıpoda mUıeccel ve gayri mil· 
aeecel balı: sahipleri bıı tarihten id· 
haren yirml gUn içinde evrakı mUs
biteleılle mıbkemaye bilcltrmedllı:leıl 

takdirde ••lif bedelinin paylqmaııın
clan hariç blırlar. lfbu pyıl meo
kııl IDJıııetl mubammln11l Uaürinden 
işbu U&n H flrtnımecJe gösterilen 
taralı dalre•iadc 28-ı\fayıı-930 tart· 
hlnı mUsadlf çarfımbı gürıU sut 
ı ~ de utılacaknr. Talip olanluın 

mah~ımey• milracıulaır ilan oh nur 

gelmiştir. İşte ~u m:ı1f hesa~m 
idaresi yeni te91& edılen tedıyat 
bankasına veriliyor. 

Bugllnkil yeni 

bilmecemiz 

SOLDAN SA(lA: 
1 - Nida (2). lıim (2). 
2 • ile (2). Toprak ortasında m 

(3). Sallandır (2). 
3 • Avuç (3). Yiikseltmek (3). 
4. Yakın (5). 
6 · Beygir (2). ince kumaf (3). 

Ra!.·t (2). 
6. ikinci derece (4). Gelir (4). 
7 . Dil tutukluğu ( 7). 
8 - Nota (2). Fili bal (2). 
9. Yaom~k (3). Göz •""ll'İ (3). 

eğlenceleri 

Dllııkll llllu eccmlzln 
balledllml• •ekli 

YUKARDAN AŞAQI: 
1 - Tuenia addı (5). Nota (2). 
2 • At ya..,.... (3). Yol (8). 
3 • Beyaz (2). ile (2). 
4 • Çevik (4). 
5 - Hamdi Be,ia lıaldmnağa karar 

verdiii f8F (8). Yükoek (3). 
6 • Kemik İçlllcleki -elde (4). 
7 - Sicim (2). N- (2). 
8 • Ataç bl• (3). Cani (5). 
9 - Y~rli (5). B......_ (2). 

Bankanın tesisinde mümkün 
olduğu kadar bitaraflık gözedil
mek istenmiştir. Onun için me
seli Paris, Londra ve Berlin gi
hi merkezlerden hiç biri muva
fık gôrülmiyerek İsviçrenin 
Bile tehrt tercih edildi. İtte 
şimdi Banka orada işe başlıya-! 
caktır. 

Sanayi kongreainde 

ANKARA, 24 A.A. - Sana
yi kongreıri buglin umumi içti
ma akdederek muhtelif encü
menler tarafından tetkik ve ih
zar edilen raporları mütalea ve 
müzakere etmiştir. Rus sefiri 
Suriç cenaplan tarafından gön
derilen muvaffakiyet temenniıi 
hakkındaki telgraf okıınmuş ve 
teşekkür edilmeıi takarrür et
mi§tir. Kongre gece yirmi birde 
tekrar umumi bir içtima aktede 
""lctir. 

Mer\ez :\eentası; Gılaıa köprll 
bcısındo, Beyoğl~ 2362 Şube 
ıentesı: Mahmudiye Hanı altında 
lstanbul i 40 

26 Nisan cumartesi Boz
caada postası yapılmıyacaktır. 

AN'f ALYA postası 
(IN~:BOLU) Yapuru 27 Nisan 

pazar !Oda Galata nhtımındana 
hareketi• lzınlr Killlük Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyıy. 
ıı;ldecek ve dönUşto mezkôr 
iskelelerle birllkte Aııdifli, Kal· 
kan Sakı'za ujtrav~rK'< ~elecektir 

SOÇETA lTALYANA 
Dl SERVIST MARITTIMI 
IZEO vapuru 

26 Nisan Cu
martesi (Na
poli, J\larsilya 
\ e Cenova) 
ya gidecektir. 

BRAZlLJ<: vapuru 29 Nisan 
Salı ( SITMAR L~:v ANT EKS
PRES ) olarak ( Pire, Napoli, 
?ı1arsilya ve Ceno,-a ) gidecek
tir. 

:IHLANO vapuru l Mayıs 
Per~embe (Sitmar, Soris ~:k:spes) 
olarak (Rodos, Mersin, lsken
deron, TrabluJ, Beyrut, Hayfıı, 
lskenderiye, Metlnt, Napoli ve 
Ccnova) va gidecektir. 

Tafsilat için Galarada ınerkt1 

nhtım hanında umumi acantt· 
liııt müracaat . Tel: Beyollu 
77 t . 772 ve r• Beyoglımda 

Perapalu altında Natta Nuyo
nal Türldt turist acenalye . 
Telefon Beyotlu 3599 Ye yal 
Tokatlıyan kart11ında beynelmile 
yataklı vapn kumpanyuıua. 
Tel: Beyoıtu 2380 ve yahut 
lnanbuldı Eıninönllnde lzıııir 
sokllmda 8 Nunıanda acenre 
veklline müracaat. 

Teı: latanbul 7711 

BEKEFFY 
nin buyiık mııvaffakiyetleri pek yakında yeni fevkalade numerolu 

'Taksim bahçesi 
Her cuma 'e pızar günü ha va müsait olduğu takdirde 

ARYETE PR~GRAMiL 
.BUY OK 

l IJr 1~l ~ !!.1 B 
sesli film 

Klr•lık tarla 
No 24 J · 24{, Bagdıt caddesi 

Çifte lıa\uzlar, Sılapat mevkli, Göz. 
tepe, 155 dönüm tarlı ilç sone mil· 
ddetle kirayı vcrilecoktlr. Senelik 
kirası 300 liradır. Klralamık mu&· 
mela91 aleni müzayede ila 9< ni11n 
930 Pazor sünll •ut 14,30 ela l'ef
terdarblı:ıa yapıb.calmr. (ııı-114) 

lıtanbııl lkind icra dalruinden: 
Bir borçtan dolay! malıcuz n 

iurubtu makarrer dOrt gramofon ve 
bir cevls duvar nati mllcedclet olup 
28 Nban 980 ıarlhlode pazarte.ı 
gllatl ıaat 13 l-1 çartı badanenhıd• 
bilmOaayeda unlaca&ından talip 
olanlar yıvm mezlı:iır ve ıaatı mu· 
ayyende 930-9M dOly• numırulle 
mil:uyecie mıh.alline müracaat ıyle· 

meleri illa ohıınıı. 

Kiralık köşk 
Göztepe<le istasion caddesinde 

28 No. 1ı k~k kiralıktır. Fev-
• kallde havası ve nezareti, bü

yük bahçesi. terk osu, ha va gazı 
telfonu vardır. Gezmek için 
içindekilere mliracaat 

~1 .ı\ T i ı T J~ 

nyanın en güldürücU sinema 
vıldızı olan 

K O L . E N M U Ru 
iLK MACERASI 

güzel sesli iliminde ve BEN 
LION lle POLIN STARKE vi 

son derece müessir bir dramı 
mus .. vver 

ESRARENGiZ KÖŞK 
fllmiııJe seyret1lck üzere bu~ün 

ETUAL SINl':MASJNDA 
ita edlni7. 

HAB 1 G 
Erkek 

levazımah 
lkeelyaalnln 

en mUhlmml 

HABİG 
.. pkadlf 

Şapkaları 
· Clna ve tekti 

ltlberlla an 
mükemmel 

olanterd,,. 
Başlıca şapka ınağl"' 

zalarında satllır. 



1 

·~--ldlll ........................................ . 
Devlet Demiryolları 

idaresi ilanlı 
Mağazıınızda mevcut palanga, palanga makarası, 17 ton ka 

~r kablo tel, araba tekerleği ve muhtelif madeni malzeme 
:le şimdiye kadar muhtelif tarihlerde müzayedeye çı
~arıldığı halde satılmıyan malzeme ve eşyaı:ıın 26-4-?3.0 
tarihine müsadif cumartesi günü aleni müzayede ıle satılacagı ı
lan olunur. 

• • • 
. Aşada yazılı malzeme pazarlıkla satın alıncağınd~n t~liı;. 

lerın 28/4/930 pazartesi günü saat 9 dan 11 Y. a kadar ısbatı vu
cı.ıt etmeleri ve fiat vermeleri ilan olunur. 

84 adet Tesviyeci ve çengelli tesviye ruhu muhtelif 
450 Kg Bakır Iavha (muhtelif) 
350 ,, Pirinç çubuk ,, 

40oo ,, Külçe kurşun 
S adet Tarihli damga (Avrupa tip veçhile) 
2 .. Lastik damga 

200 Kg. Bakır tel (muhtelif) 
3250 m Sinek, kalbur, hudut, kafes teli (muhtelif) 
400 adet Dereceli, dört köşe cetvel (muhtelif) 
250 ,, Dublu ve tiribli desimetre ,, 
120 ,, Sabit ve müteharrik T cetveli (muhtelif) 

3 ,, Kalamaço kolu 22 x 36 
138 adet Hasta, duvar, tecrübe, iskozimetro termometresi 

(muhtelif) 
1140 Kg. Madeni katran 
looo ,, Benzin 20 derecede 0,680 x ( 
500 adet Kalopili kurşunu 

1 ,, Kaynakcı gözlüğü (Elektrik için çok koyu) 
142 ,, Çelik ve bez şerit metre kutu içinde (muhtelif) 
ıoo Kg. Şeker (yerli) 
185 adet Kırma çelik ve tahta metre (muhtelif) 

8 Kalıp Beyaz sabun (yerli) 
37 Kg. Mermer tozu (yerli) 
ıoo adet Ampul Edison normal 220 x 200 
30 ,, Armatör (görç kanden V.S. gibi) 

2 m Üsttinani şekilde lastik boru 10 x 20 (nümune gibi) 
2 m Hartigümni sert lastik (nümune gibi) 

30Qo Kg. Yuvarlak demir (muhtelif) 
100 .. Galvanize demir tel (1 m. m) 

2 adet Ayarlı buji (muhtelif) 
l .. Mahruti iıç frezesi 
2 ,, Vitvort kılavuzu ve mala paftası 
1 adet 5 Maniveliilı ırgat maa tabla 

18 ,, Pılambojin pota 
11 ,, Yolcu vagonu armatörü 
12 ,, Hurufat teknesi 

998 Kg. Matbaa hurufatı (muhtelif punto) 
1,89 mc Dublo bina caını 2180 x 865 

2 
990 Kg. Freze, yassı, yuvarlak perçin çivisi (muhtelif) 
205 ,, Döşemeci, tavan, modelci, kabara ve çatal çivileri 

,nıı ,l ,IY r. t L L .\ı ~ 

~co•e 

Türkiyede"noMuzMARKA,, 
nımilc maruf ve bugüne kadar f''l 

mükemmel cins olarak ı1.11ının., 

.?~~\ K R U P P 
~ ,,_;3' ~'' BIÇAK, ÇAT AL 

o/-=- ve KAŞIK lakılDıdrını 
,1\ ~ Her yerde rnusirren 

1~ ,_, isteyiniz 1 
'11111'~ /.llmetl farikaları: 

~ - Birinci d •• ece 
Aloaka giimıi~lenmlş 

·s 
ARTHUR KRUPP S.;\. 

B E R N D o R F (Anısturya 
Bıçak, çatal ve kaşık takımları, giı
müş ve fakfon masnuatı fabrikası 

Türkiye mümessili: GEORGES HıLBER1 
( Paul l\lerlan Ticarethanesı haleli ) 
lstanbul, Eski Reji Han 

m••••••••••••o•••••••••••o 
Bursa ~elediJe riJasetinden: 

A~el Nevi 
100000 Parke la~ı 

Yukarda yazılı olan mikdar
da parke taşının ihalesi kapalı 
zarf usulile miinakasaya ko
nulmuştur . Verilecek bedel 
haddi layık görüldüğü takdir
de 30 Nisan 930 çarşamba gü
nü saat 16 da ihalesinin icrası 
mukarrer bulunduğundan ita-

(muhtelif). 
54

00 ,, Kara, rufi9C! ve döşem~i ç~vileri (muhtelif). . sına taliplerin şeraiti ög" ren-
Muhtelif mıktarda (çelık bılya rakor, muhtelıf 

Ho kg. ';ı:r;!e:ar;:t~~~elif kilit). mek için her gün baş m üna.-
~uhte~if ıniktarda piton, elb_ise çengeli, kayış rap- dı"lı"ğe ve ı"hale gu"·n ve saatında 
tıyelerı, kayı§ tokalan ve saıre. 
Muhtelif miktarda su, tevkif, yangın muslukları d t • t kk t t k 
kanape yayları. a em1na ı muva a eve e 

. Saat ll Y. dan sonra fiat kabill edilmez. Malzemenin muhte-
1
. f kt I .

1 
b l d . 

'1Yat~:°'ı havi cetveller cumartesi, pazar günleri mübayaa kısmı- } me up arı e e e ıye mec-
~8. ınuracaatla talep edilip işbu cetveller imla edilmiş olarak pa- • • • 
~rlık gilnü teslim olunacaktır. Yerli olacak akşam için iştirak lJSJne ffiUracaatlarJ. 

ecek taliplerin nilmunelerini beraber getirmeleri nümunesi ı 
~~u hu~acak t~klif~trn ka?~ edilmiyeceği .Cetvel alan taliplere ••••••••••••••••••••••••••• 
.;ar lıste venlemıyeceği ıliin o_ı_unur. -- GÜLHANE KLİNİK DERSLERİ 
t',Jlıvali metruke IlltİdtirliiğÜııden: Dahlllye Kllnlfil muallimi ABDÜLKADİR 

Qgtılılr P('flı'lr LÜTFİ BEYiN 
OU il. y 1\ Yeni harflerle intişar eden bu eseri 

Kemerburgaz cıvarında kAin ye avrı ayrı senetlere merbut 72 
Patıadan ibaret 450 döniim 3 evlik tarla ile 22 parca ve 192 
~unum 2 evlik çayır ve iki parçadan ibaret 30 dönüm koruyu 
avı ve dört hane ar>a,;ile ta~tan yapılmış bir saya ve ahırı miiş

teıııeı bulunan Pirinççi namile maruf çıfliğin bedeli sekiz taksitte 
·J•·ıırıek iizrc f 0000 lira bedeli muhammen ile ve kapalı zarf 
Ulile 14.5.930 tarihine musadif Çar~amba günü saat 15 tle ic

'ayı muzayede>i mukarrerdir. Taliplerin vakit ve saarı muayyen. 
len evvel ''• 7,50 hcsabilc teminatı havi teklıf mektuplarını Em
~etruke san~ komisyonuna tevdi eylemeleri. 

~li~oa O~ası RiJaselin~en: 
Odaya mukayyet at.anın ikametgAh veyı 

'~lıdil c ttikçe yeni adreslerini Odaya siir"atle 
~ c ·!ediği i!An olunur. 

lstan~ul Ziraat Bantasın~an : 

muayenehanelerini 
ihbar eylemelerinin 

l<arye~i 
1latıcpe 

Sokağı No. Cinsi 
Bağdat 13 Hant 

~ Mektep ıs ,, 
p ~ l'latboyu 7 Köşk ve çiçek bahgesl 
"lld"ık .... ı k Ba6~at 609- ı ı Köş ve meyva ba çesl 

Ralıld ılil cmlAk kiraya verllmek üzere mUzayedeye çıkarılmış
~~·. 7 nunı r ılı kö~k 5 5/ 930 paF.artesi diğerleri 28/4/980 pazar

ı tün saıt ikide ihal~leri yapılacağından taliplerin yüzde yedi 
ı ' 
~ akçeslle beraberBaııkamıza müracaatları 

ls'a ıoul Mınlakası Maa~in Mü~en~isliıın~en: 
ıı:;rr;an, bakır madeninde %28,60 derecesinde tahminen 219 
t: 30() kilo miktarında yanmış bakır müzayede ile satılacak-

Sillürrie, Astnıa, Perikarditler, deveran 
naten1an1iyeti, fakrüddemler, yerkan ve 
tedavileri hakkında en yeni 111aluınatı 
çok gUzel ve mütenevvi Riye Radyografi
lerini havidir. ikbal kUIUphaneslnde bulu. 

nur. Flatı 3 clldllsl 3,1·2 llradır. 

M~t= ~=~w~w~w~··· OCl*DOO 
.%.XXl'. l'.Xll• ESKİŞEHİR~:: l'.:. xnx• 

RÜYÜK PORSUK OTELİ 
LOKANTA - GAZİNO 

Vasi salonları - Bahçesi - Taraçası - Birinci sınıf 

servis - Kalorifer - Elektrik - Telefon - Ban )'O -

Medeni kon lor. 

Odalar: 1, 1/2-2,1/2-3.1 /2 Lira 

~~ Telgrafla odalarınızı temin edebilirsiniz. Porsuk r•:ski~ehir. 
•IXXXXXXXX%l'.l'.Bl'.Xl'.l'.l'.XXXXXXI• 

TurtiJe Ziraat Bankası lınuın Mudurıuıunden 
Türkiye Ziraat Bankası Umwn mUdürlüğü, Ankarada kain 

idare merkezi binasına ilaveten bahçenin tayin olunan mahal
line yeni bir bina yaptıracaktır: Bu işe talip olanlar aşağıda 
yazılı vesaiki ibraz edeceklerdir, 

1 - Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalac. 
2 - Talip tarafından evvelce yapılnııt olan işlerin bir liste

si ve fcnn? kablllye~ini gösterecek sair vesaik, Talipler Ankara
da iZraat Bankalıı Levazım ve meani mlidür!Uıfüne İstanbulda 
Oalatada Bozkurt hanında Mimar Möıy8 Monçeriye müracaat
la bu baptaki plan mukavele ve şartnameyi yinni beş lira mü
kabilinde alabilirler. 

<t, ~cher ton için teklif olunacak fiat 9 Y. İngiliz lirasından Bu iş için 1 Mayıs 930 tarihine kadar teklif mektubu kabul 
~ !:~ olmamak ve cevherin hini sevkinde ayrıca yüzde 2 % olunur. 
c~ı nisbi ve bunun ~o 6 sı nisbetinde teçhizat tertibi veril- Teklif mektupları kapalı zarfla Ankarada Türkiye Ziraat 
~ , Ve kantar parası müşteriye ait olmak ve milli bankalar- Bankası Umum ıtıUdürlüğüne ve İstanbulda Ziraat Bankası İs-
i 11rtnin 1590 liralık teminat mektubu ita edilmek şartile ta- tanbul §Ubeai müdürlüğüne tevdi olunmalıdır. 

ıa.:r n kapalı . zarfla 1/61930 tarihine müsadif. pazar günü İgi deruhte edecek zat ihale bedelinin% 10 nu niıtbetinde te 
lıı uçe kadar Iktısat vekaleti maden umum müdürlüğüne tek- minat gösterecektir. Türkiye Ziraat Bankası, mutlak surette 

iltllelcrini \"ermeleri. hel'hangi bir talibi tercih hakkını muh.11fa:ıa ed,..., 

ÇOCUK BAYRAMINDA 

Çocuğu sevindiriniz 
Bugün ÇOCUK bayramı başhyor. Bu hatta çocu

sevinmek hakkıdır. Cocuğunuzu sevindirmek 
istiyorsanız ona KUMBARA alınız. 

TÜRKİYE iŞ BANKASI 

) 

> 
) 

> 
) 

> 

~• Asabi hastalıklar 
RonıatiF.ma, Siyatik, , "cvralıi V. S. 

Artritzın, Cilt haıtaltkları ~:kzamalar V. S. 

YALOVA 
Kaplıcaları"da iyileşir. 

F• J Oteller, 1 ·6 Lıraya kadar 
ıat ar: \emek, 22.'i ·500 kuru~ 

,..v.v:;.XX><• 1 M A Y 1 S ~e><><>.c< 

BUYÜK 

TlJJlBE PIJlNG~~U 
8, INCl TERTİP 4, uNCÜ KEŞİDE 

11 MAYIS 1930 
Keşidcler; \ 7ila)ret, Şehre
n1aııeti, Defterdarlık, iş, Zi
raat, ve Osınanlı Bank:aları 
Murakıpları ''e halk hlızu-

ruııda yapılır. 
Büyük ikramiye 

45 000 Liradır 
Her keşidede çıkaı111ı11nara
Jar lekrar dolaba )(on n1az 

f1~111lak ''e Eytaı11 l3ankasL It->tanl)ul 
Şubesi11deı1 
Sa tılı e111lak 

Peşin para ile 
Esas No. Mevkii ve Nevi Kıymeti 

78 Kandilli l\lczarlık sokağı 23, 'o. (,'6 1-2 donum) 1275 L. 
araz! 

214 Kandilli Mektep l lanımoglu şakağı 25· 14 (t-9 1 -2 1730 ,. 
dönüm arazi) 

2 ı 5 Kandllli mezarlık soka~ı 26 No (50döııüm) arazi 2000 ,. 
216 ,, - .,, 27No(70 l-2dönıim)arazl 3525.,, 
Sekiz taksitte: 
203 Yedikule Fatih sulcan l\Iehmet mahallesl salhane 4.J,00 , 

çıkmazı sokak yeni 1!0-1 No. lu arsa 
Pazarlıkla: 
1 69 Ayasağa çiftliği müştemilatından 1 lacı Osman hayırı 4940 r 

Gazino ve odayı müştemil 14 dön~m dutluk 
198 Bilyiıkdere ilacı Osman bayırı yeni 9 No.lu nıa 4000 ., 

karakolhane arsa 
206 Cenderede 6 döniım i No. lu Bahçe 180 ,. 
1!08 Cenderede 33 dönüm 4 No.lu bahçe 990 ., 

Bal!da evsafı muharrer em!Ak aleni mütayede ile satılac:ıgııı 
ddn talipler!n 7-6-990 çar~amba günü saat 16 da şub~mize ınura 
Cdatlarf lltn r,lunıtr. fi 

~tülkiye mektebi nıu-
' dürlüğünden: • 

:'tkktcbi rnizin 49 lira maa?lı 
hastane memurluğu münhal. Şc-: 
rait bcrveçhi atidir. • 

1- Eczacı mektebinden me· • 
zun olmak. • 

I! - - Daimt surette mektepte • 
ikamet etmek. · 

3 - l\lektebin ha -ıa bakıcı- '. 
lığı vazifesini ifa etmek. • 

4 - Bıı ~ersit dahilinde ta- • 
lip olanların yıldızda mU!ki} • ı 
rıcktebi nııidurlui("üne m•ıraca
atlan lüıumu ilan olu ur. 
~~~~~~~~~~-: 

- ~ı~~al ~igorlası 
Binlerce k;şiler PROTEJIN saye 
sinde Frengi ve BeboJ-ukluğu"dan 
salim kalmışlardır. PROTEJIN 
:.Aç değildir bir tedbiri ihtlnıtır. 
Bir dirhem tedbir bin dirhem 
devadan ~\·Hdır. PROTEJIN 
kullanırsarız i!hhıtınlzl ı,;..ırtava 

1 koymu~ u!:Jr,unuz. ller eczanede ı 
: bulunur. -

Emrazı y E n E M mııtcha 1<1 

dahiliye dokt•ır 

ŞEKlP HABlP 
Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba 
Perşembe Ayasofya Verebatan 
caddesi Hacı Süleyman apar
tmanı Telefon: lsı. 8035 

Dr. A. KUTiEL 
Gizli ve elit hastalıkları mU

tehassısı Karaklly börekçi fırın 

sırasında No 34. 

Ecnebi n1en1leketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Ban~a Kommsrçiyala 
ltalyana 

Sermave3İ 700,0:>'.),I)')) 
(lhtiya\ akçeıi 

540,ooo,o:n Lir<11) 
Traveller> (SJ y y\ 'ı. ı 

tekleri) salar 
Liret, frank, lngiln lın;ı 

\•aya doları fra1'.: olar.tı.. 
satılan bu çekler ~ay.)s:ı.fo 
nereye ~İ\<eni1. p·ır.111 ıı ke
nali emniyetle h}ır v J lı ı: 
zaman i~ter3·ıni ı dıı 'l y.ı 11 ı 
her tarafın h. şe]İrJ3, ole'.
lerde, vapur:ar.i'l, trenler,( .. 
bu çekleri en kilçük teJıy.ı. 
ıçin nakıt makt•nııı h krıl.ı
ylık\a i>tım:ü ciebihr3i ı '
Tr:.wcller~ çeklcrı lıa '-i · 
,ahihindcı La~k·ı kimse.ı ıı 
kulna:ımayacağı bir şel.il 1.ı 
ıcplinı. ılıla• Prlilıniştiı. 
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BlN SÖZ 
B1R RESiM 

28 NIH• çocak bayr_. Aıttarada bU,Uk ve ••vaffatıyettı Mr ,-nete tee'tt tdll .... tlr. Daha erlı:ndotı b1l7raalanat wbrtk içi• 
toplanan lı:Uçllı:ltr aktamlara kadar ., ... , ve ıevıaç ltlllCh bir ... reçlımlfltrdlr. Reetııılerlmls mlol miallOfl 8. M. M. Ret.I 

~· l{lzım, Batvelı:ll femot pafalana zlyarıtlorl latıb- ve 7ecd tilşat ecHlell Tlrlı:ocatf ıaloaıı il• dantHlerl ve 
1ı bu mlnatebetıı nutuk ir•t edea Hamdı&l\atı Saplıl Btfl cllıtırmıkttcilr. 

bJ 
it\ Omnlom tark .. nat anonim tlrkellndenı Bazar Levan anonim f ketlndenı 

ı Hlssedaran heyeti 11m11mly11l 2il Mart 1930 tarihinde blllc;tıma HiHıdtrın heyeti umumiyoıl 21! Mm 1980 tarihinde bll~çllm& 1929 
1929 senesi hesabatını tasdik ederek 1929 senHI temcttllU olan ıenoıl hesabıuru tasdik eolerolı: sonol mızklıre için 7 numaralı kupon mub-
1108 Ura •2 kuruşun sınel atlyeyı devredllmHIDI vt ıımııra bilinde 36 kur~ ıuıottü itııını w bundan alelıııul kaunç verclıl tevkifin• 

~1 tlrked rüyet edecek murahhas azaya verilecek aldat11 mecHıl ve a11ııru tirkeei ı Uyet edecek mwahhu ıuyı verilecek aldatın mecllll 
idarece tayinine ve azalıkları hitam bulan M. Cemal vı Haıao idarece tayinine vı azılıklın hitam bulan Fwat Baban Bey ile Emlroghı 

~i Tlbılo Beylerle M. A. Bllyotlnln tekrar mecllıl idare azalıtma Ziya Beyin n S. Hayım Efendinin yonlden meclisi idıro azalıklannı intihap 
• lodbaplanna ve gerek kendi namlanna cerelı bafka flrkedn mQ• lınnı ve 1900 senesi için Yusuf Ziya Beyin murakıplll• tayinine ve m11-

y;ı dfr ve ya mecll•l idare azası aıfatll• flrkctlı mııamell tlcarlyedı mıileybin ifayı vazife edemlyecet ıurotte mazereıl halinde dahi ıııtzkOr va-
m' bulunabllmelerl için mecllal idare azasına mızenlyıt ltaaıoa vt :tifenin Ar;Ah Rey tırahndan ifasına karar vermlttlr. 
l>ıl 1930 eenesi için Ihsan Ali Beyin muraklpllte tayinine vt muma- Sirket bllln~oıunun hullıuı; 
ı.:ı ' • 
"" ııeyhln ifayı v uife · edemlyıcelı: ıurette maz:ered halinde dahi Matlup 

mezkQr vazifenin Menemenli Edhem Bey tarafından ifasına karar TUrlı:L, 
92 635 

i27 03:1 
e 

e 
a 

' 

vermiştir. 
Şirket bllanço111a11a butııuı 

Matlup 
Arsalar, emvali ıayrl menkule, maklneler 
Mdruşat, tUpler, tesisatı cedide 
l(ıyeml mer.'cı·I el mevcııde 

l(aıa ve b n a'ar Ja muvcot 
Efhas zlme. ı"nc! ıkl matlııbat 
Teminat olarak mevcut hlase senedatı 
'fesabatı muvakkate 

Sermaye 
lhtiya ı ~ kçcsl 

Zimmet 

Tediye edılmemiş kuponlar 
Eşhası ~allseye karşı düyun 

Mccl •/ idare azabının mevduatı 
Hesabatı muvakkat• 
1928 senesi kllr•adan müdevver 
1929 cane•I klrı 

T. 
211 

78 
2~ 

1 
21 
14 
2 

354 

250 
14 

64 
14 
9 

35-l 

L. 1(. 
512 96 
123 89 
809 94 
121 73 
103 83 
312 50 
95! 84 
936 69 

000 
871 28 
420 ,9 
8ö6 58 
312 50 
857 32 
430 09 
678 33 

936 69 

lstanbul ikinci ticaret 
mahkemf s inden: 

Çora ç lla ında 24 numcrolu 
"'ağazada L ·aretle ıııuşteg!I Bohor 
\.lkabes J::fendinin i2 Nisan 930 
•arlbindt iilnı lfllsına ve 24 Nisan 

lan m•hfoz hılmak şırıile lreıa bir 
ay i~in•le i!lh ıdıı'sl emrine tevdi 
eylemtleri ve etmezlerse cezai mcs'· 
uliyete ukr.ıacakları gibi makbul 
mazeretleri bulunmadıkça rıichanı 

haklanndan mahrum kalacıklard•r. 

•1 ı3Qda llllsın ıçılm' ıma ,·e azı mU· 
F 1 Azımı Fuat Bryln ı!lls memuru ta· 
r mine karar verllmiıılrı 

1 - :\lumılleyften alacık ve 
stihkık iddeı edenlerin işbıı hıklam;ıı 
::ırihi ilAnJan itibaren bir ay içinde 
uhkemede iflls idare ne müracaatla 
<ayıt eıı •meleri ve bu baptaki delil
erin a,.ı veya m"•addak su« l rônl 
evdi evlemeleri. 

4 - ilk içtima 5 .'\lıyıs 930 
tarihine müsadif p11.utc<I gflnü •aat 
on dörtte ruahkemenin iflıls oduında 

akdedikceğını· n 1lac:ıklıların ıevm 

ve vakti mezku,·da hıiAsaie vey• bll
vek!le lıazır bulunmaları ve müflisin 
müşterek borçluları ile kefillerinin 
ve borcu tekdfül eden sair kimselerin 
içtimada bulunmağa haklın bulun
dugu icra ve iflb kanununun ] 14 
nncü maddesi mucllıioce ıcbliğ ve 
ıl~n olunur. 

ı 

' 

( 

2 · :\lüflise !ıotcu olanların 
!ahi keza bir ıy içinde kendi rint 
ııldir'lleleri ( hilAfını hırek t .:ezıi 
ne 0 uliyctl mucıptlr.) 

J .'\lüflislerin malim ıı e e 
ureıle olur a ohun ellerinık .ı· ' ın· 
lunı,lanr {• m :·a. Uzcrindcl\i l-ı·ık 

Dr. Horhoruni 
\!ekle;> sokak 'o .35 

t t ı ak~ ım:a k:rlar. 

Emvali gayrı menkule, mefruşe~ tesisatı cedlde 
Mağazada mevcut i1tolı: qıal 
Şirketin ilk tc•lsinde vuku bulan masam 
Eşhası muhtelifenin ıirkete dtlyunu 
Kasada mevcut nakit 

Kur. 
50 
23 

1 
2 470 

~ 2 852 
Emaneten mevdu hisse <encdaıı 16 000 

341 594 79 
~~= 

Zimmet 
Sernı· • 200 000 
lhtivat ı , ı 10 915 82 
Bedeller- lıenüı ıediıe edılmiıen kupoııl•r 

E~hası a1 uhtı 1ifeılln şırketteı1 nıatlubu 

~:manetcn meHlu hı : ;enedotı 

fıb7 

92 950 
16 000 

20 
66 

1928 ~ene i k4rırdan müdcner 
1929 <enosı Un 

l~n111iyt't saı1clığı 
ııı tidi.ırlüğliııden 

! lacı ::;ukriı Beyin ı 1458 ikraz 
numerolı deyn seııodi mucibince 
Emniyet sandılından istikraz eyledi
ği mebllğ mu'kabilinde sandık na
mına merhun bulunan Yeııikapıda 

çakırağı mahıllesind• Lang.ı cadde
ıinee c<kl 40 ve ye.ni .v2 numaralı 

· üstünde odayı havı bilt hava bir 
dükkanın tamamı vadesi hltQmında 

borcun ôJcnmemesl hiieb!le müza
yedeye çıkınlarak yllı otuz lira 
bedel mu~abilindo ma,ıcrı.ı üzerin· 
de olup istikraz esnas:nda tayin ey 
lediğf lkametgAhını trbllgıı ifası için 
gllnder!len bir hafıalık son lhbama
ı:ııe zalırına mahalle<! Hey'eti ihtiyı
riye<incc yazılın meşruhattan borçlu 
mumaileyh ilacı Şükrlı Beyin vefat 
eylediği " mirasçısı olup olmadığı 
meçhul bulundıığu anlaşılmış oldu· 
ğundan il\n tarihinden itibaren bir 
hafta zarfında borç ödenmediği tak
dirde mezkur dükk4nın müşterisi 
namına kat·ı ferağ muamelcıinln icra 
edilece~i ıl~n olunur. 

4Sf 21 
20 61' l 90 

,llil ,94 79 

Ustabaşı aranıvor 
Otomobil lşlerilc meşgul bü

yük bir ticanh~ne <lö,emecilik 

ve karoseridlik i~krinılc tccrU

bdı bir usta aramaktadır. lngl

li7.cc konu,ması meşruttur. 

Yalnız bu mtahı~ılık vazife
sini ifaya muktedir planlar "t:s

ta Başı,, rumuzu tahtında lstan
bul ı 76 Posta kutusuna tahri

ren müracaat edebilirler. 

lstanbul iskan \lüdürlü~iinden 
lskAn dairesindeki do~yaların

da noksan olduğundan dolayı 
ikmal eylemeleri için bir çok 
muhacirlerin isimleri VilAyet ga
zetesinin 19 :\isan tarih ve 22~5 
No. lı nusha,ınıla ilan edllmiş
tir. Bunlar ilan tarihinden on 
gün zarfında dosyalarındaki no
ksanlarını ikmal eylemediklcrl 
takairde mahfuz kalan ha klırı 
sakıt olacaJtı ilAn olunur. 

CU 1.IA 
25 NİSAN 930 

Rus alimleri tarafıadan Usbeklıtanda yapılan yeal tetkikat bir 
takım kıymetli 111rlerl meydana çıkarmıttır. Merlı•zt Aıyaaıa 

tıarllıl itibarile ıaGlılm olan bu anttkalarıa r11imlerial derctdlyoruz. 

Çaııkın fof6rler c11mlyetlnla azaaı bir kır &eıı:latlıl Hnaaıa•a 

Aelen ve Eeklhlear müttehit c;lmento ve eu 
kireci fabrikaları anonim 9lrketlndenı 

Hiuodaran beyeıl 11mumıy .. ı 25 Mart 1980 tarihinde blliçtfmo l9i9 
11nosl he11bıuru tudlk ve hisse ıenedatına 14 numaralı kupon mukablllnde 
327 ve müc11is hiuelorlnc 9 numarah kupon muhblllnde 7117 kuruf tedi
yesine ve murahhat aa 11fatlle umuru flrlı:etl mtlşterelcea temflyeı eylemekte 
olan meclisi idare huını venlecolı: aldatın mıclili idarece tayinine ve 
Azalık mOddetlerl hiıım bulan Kılıç Ali ve Mehmet AH Ayni Beylerin 
tekrar meclisi Jdırc balıklarını lndlııplarına ve meclisi idare hasının rerek 
kendi şıhıılırı namına ve geıelc dJjter fltketlerln mecllıl idıra Azası n ya 
mUdilrl ııfaııle muamelei ticariye lcra etmeleri için mezuniyet lıuına ve 
1900 senesi için Ihsan Ali Beyin murakıp lntlbabını ve muralabln ifayı 
vazife edemlyecek derecede mazereti halinde bu vazifenin , 'ahlı Bey tara· 
lındın ifuına karar verllmlftir. 

ŞirkN bilançoM>nun hulbası 

Matlup Türk 1.. Kur. 
Aslın fabrikası mcbanisl ve makineleri 163 7i 1 7 l 
Eskihisar fabrikası mebanlsi ve makineleri 
Arazi 

170 81)4 
ilJ 

56ı! 500 
8 02~ 

409 356 
1.5 601 

.ıos s112 

61 
Q7 

• Türk çimentosu ,,. kireci anonim ~lrketl sermayesine lftlrak 
ve ... itl nakliye 
Kıycmi menkule! mevcudo 
Kasa mevcudu 
RanblarJa me>cut 
1\latlup senodatı 

~:şhrn muhtelife zimmetinde m1tlubaı 
Teminat olarak mevcut hisse senedau 

Zimmet 
~crmıye 

' 

07 
48 
27 
62 

53 399 64 
59 118 08 
2-1 ;- ,,o 

77J 56J 45 
=~ 

("çiincü ı,nlp hiS30 ıenedatının ihraç prim! 
lhıiyat .1\;ç feri 

fi60 000 
577 500 
103 067 8S 

t:~·-,ası aı <; ye karşı dilyun 
Geçen serıe<len mtid•vver temettüat 
!929 senesi temcttil•tı safiresı 

Boyacı aranıyor 
Otomobil işlerilc me~gul ma

ruf bir tkarctbane boya piü•kiir· 

me tıbancasile kullanılacak mah
lut boyalarda tecrübe görmüş 

ve lngillzce konuşabilen bir 

boyacı aramaktadır. Teklifatın 
"Ötomobil,, rumuzu tahtında 
lstanbul ı ~6 Posta kutusu ad

resine tahriren gönderilmeıi. 

Jandarma lmalAthanesi müdilrlU
ğ'ilnden: 

10 ilA 20 bin metro kılıtlık boz 
pazarlığı 28-4·9.10 pazartesi günil 
saat ı 4 de. kadar temdit edilmiştir. 

Pazırl;k Jandarma lmallthaa11!nde 
yıoılıcakm. 

55 997 50 
1 076 6! 

475 921 51 

773 563 45 
-~ 

1LAJ'~ 
1\-Taadin şirketinin Bur;a ve Kü

tahva ve Eskişehir VilAyeıleri dahi
linde vaki krom madenlerinde hılh
danı olunmak üzere atide beyan 
olunan fen mımurlarına ihtiyacı 

vardır. Şöyle kit 

ı - Bir makine mUbendlsl 
( Elekdrlk mUhendlslltlnl de ifa 
edobllecekler tercih edllecektır.) 

2 - Bir messah mUheodisl. 

3 - Mlldealerde işlemiş tec
rDboll bıf nefer bltçavu,. 

Talip olanlınn şehadetname ve 

ıudJkname vo tercilmelbıl varaka· 
lan suretleri il~ şeraitini Galeıa'da 

5811 numaralı posta kutusu adresine 
bildirmeleri. 

Amerllıaaıa Tekzaa havali· 
için ıuıı:elllk kırahc;aaı lntih• 
tcillta Mlsı Janıt 211 ya~ınd 
bir kumral dllberdlr. 

Ba tel111ı:op Amerllcada Y' 
pılmış ve ti• 6,000,000 dolM 
mal olmuştur. 1'elnkop gl\ 
yll2Uae bakılan bu kabil Aletlt 
rln en bUyllğü addedllmektıdlr 

Amme· Lmbtr-:'.-<ek· UreffeniuJ \'fe' 
ıabık fabrikılarmdın mUteşekki 1 

dOnyaca meşbu·t 

M 1 A G 
Her nevi de ı·men, ekmek fı~· 

ı silolar, çimento, bira ve kAğıt rn• 
neleri te5is edilir. 

' Talep uzcrine meccanen pUO 
proje ıanzlm ve mühendislerimiz ~ı 
rafından ziyaret edılir. Fazla ıafı J 
için Galıtada Per~embe pazann 

A·ıı:l~tNo.A1itôiri"r 
Möeıse;elerlne muracaaı olunm•5'j 

nmisyonlar, de~irmen taşları kayıl, 
ipek ve işbu ticarete miltedal~ ~!" 
bUcümlo mevat depomuzda mc' c 

RAK 1 ~ 
Mea1ııl mildürü Burhatı~ 


